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 سخن پژوهشگاه 

انسانی معطوف به پیشرفت  طرح جامع اعتالی علومه از کتاب حاضر یکی از آثار برگرفت
 گردد. است که اکنون به محضر ارباب معرفت تقدیم می کشور

محور اسـت کـه بـر    پیوسته و مسئله هایی به هم طرح جامع اعتال مجموعه پروژه
و  رهیافـت بـومیگـرفتن  های اخیر مبنی بـر درپیش مبنای منشور پژوهشگاه در سال

شکل گرفته و بر پایۀ خردجمعی و تعاطی افکار خبرگان،  انسانی علوم سازی کاربردی
عبور کرده  RFPنخست طی یک سال و نیم، از گذرگاه انجام فاز مطالعاتی و تدوین 

 ها شده است.  سپس وارد اجرای طرح
ســازی و  ایــن طــرح کــالن برپایــۀ ایــن منطــق شــکل گرفــت کــه بــرای بومی

صورت متمایز کاویده شوند  است سه مقولۀ مهم بهانسانی الزم  سازی علوم کاربردی
 ها تلفیق صورت گیرد.  و نهایتًا از همۀ طرح

 )کارگروه مبانی( انسانی جدید ارزیابی و نقد شوند. های علوم مبانی و ریشه. 1
ها در ایران نظـر  گیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشته قلمرو و فرایند شکل. 2

 )کارگروه بازشناسی انتقادی و تاریخ( ردد.افکنده شود و نقد گ
ها بـا جامعـۀ ایـران در چرخـۀ  ها و تعامل این رشته ها و مظاهر کاربست آن شیوه. 3

 )کارگروه کاربست( .ارزیابی و تحلیل قرار گیرد
های میراثی و تناسب  از گذرگاه این کندوکاوها، اتصال یا عدم پیوند آن با گنجینه

شـود. از سـوی  ا نسبت به نیازهای جامعـۀ امـروز روشـن میه یا تغایر احتمالی آن
گیـری  های فرهنگ بومی و دینی و با پشتوانۀ بهره ها با تکیه بر میراث دیگر، این طرح

  افزایانـه شـکل گرا و هم   صورت شبکۀ برنامۀ محصول از مطالعات جهانی و مّلی و به
ققــان توانــای پژوهشــگاه و ای و بــا مشــارکت مح   رشــته انــد و بــا رویکــرد بین یافته

 اند. نظران سرآمد سطح مّلی تدوین شده صاحب
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های انقـالب اسـالمی مبنـی بـر  ها یکی از آرمان رود با انجام این طرح امید می
و رهنمودهای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری در این بـاره  استقالل فکری

پیوند میان رویکرد ایجاد  های اعتال برای تحقق هدف یادشده با جویی شود. طرح پی
ا اثربخشی و سودمندی علوم انسانی را معطـوف بـه پیشـرفت ت کوشد ، مینظریه و عمل

 متعّین نماید. گرایی های بومی کشور مبنی بر مؤلفه
هایی از اسناد  انسانی و مطالعات فرهنگی در مسیر تحقق بخش پژوهشگاه علوم

و بـا مسـاعدت سـازمان برنامـه و  امنـا جویی مأموریت ویـژۀ هیئت باالدستی و پی
بودجه، طرح اعتال را برای استقرار عینی شبکۀ نخبگانی علوم انسانی کشور طراحی 

 کرده و به اجرا درآورده است. 
تدریج پس از انتشار مجلدات حاضر در  پژوهشگاه به فضل الهی در نظر دارد به

هـای  گزارشاز طریق ها ) سازی نشر محصوالت طرح زمان با متنوع این مرحله و هم
های خـدمات تخصصـی و  های علمی ملی، بسته های سیاسی، گزارش راهبردی، توصیه

تخصصـی،  ــپژوهشی، علمـی  ـهای علمی  ای، جستارهای علمی و فنی، مقاله مشاوره
هـا را نیـز  و...( مابقی نتـایج پژوهش های علمی های نخبگانی و سخنرانی اندیشی هم
 سازد.صورت کتاب آمادۀ نشر  به

تواند نشانۀ توفیق یـک نهـاد پژوهشـی،  های مهم که می اصواًل یکی از شاخص
مند و  گرا، مسـئله های شاخص، هم انسانی باشد، اجرای طرح ویژه در قلمرو علوم به

هاست که بتواند در  گذاری های اجتماعی و اثرگذار در عرصۀ سیاست ناظر به چالش
ا به جرگۀ نسل چهارم نهادهـای علمـی شرایط کنونی در حقیقت مؤسسۀ پژوهشی ر

وارد سازد. تعریف و اجرای طرح اعتال به همین منظور در مسـیر تحقـق قسـمتی از 
انداز و مأموریت روشن پژوهشـگاه، منـدرد در برنامـۀ توسـعۀ راهبـردی آن،  چشم

آید که برای نخستین بار در تاریخ پژوهشگاه برنامۀ توسعه تعریف و اجرا  شمار می به
هـای اعـتالی  هـای مجموعـه طرح سـت و بخشـی از دسـتاوردهای آن کتابشده ا
 انسانی است.  علوم

ارتقـای در فرایند تعریف و اجرای طرح جامع اعتال، بـه لطـف الهـی، فرصـت 
ها در پژوهشگاه دوچندان  و تقویت زیرساخت توانمندسازیها و  طرح کیفیت علمی
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جرای این طرح کـالن، مشـارکت ها و به موازات ا که طی این سال شده است، چنان
علمی در اجرای طرح مذکور و رسـیدن  بالندۀ تعداد کثیری از اعضای محترم هیئت

نقـد  متـون  پـنج برابـریو رشـد بـیش از  دو برابـریتولید سرانۀ علم به رشد بیش از 
تولیـد و نشـر مقـاالت و جسـتارهای انتقـادی و انتشـار  فزاینـدۀدانشگاهی و رشـد 

شدن سه سال پیاپی در جشـنوارۀ نقـد سـال و  برندهکیفیت پژوهشی،  های با نامه فصل
صـعود ها جشنوارۀ ملـی دیگـر،  و ده المللی فارابی مکرر در جشنوارۀ بین شدن برگزیده

بندی جهانی الکسا، تأسیس قطب علمی، ارائۀ نظریۀ  ای پرتال در رده بیش از چهارصد پله
و  سـازی علـم ترویجیهای حـوزۀ  فعالیت چشمگیررشد و  انسانی در سطح ملی علوم

نظر از سراسر کشـور،  نفره متشکل از استادان صاحب هزار سهتحقق شبکۀ نخبگانی 
 آید. شمار می سازی و ارتقای توانمندی به شواهدی از این ظرفیت

هـایی از ایـن  ها و آثار، بخش های این مجموعه طرح بدیهی است با همۀ مزیت
از خلل و عاری از کاستی نباشد، یقینًا اهل نظر بـا نقـد ناصـحانه و  ها خالی کتاب

وری بیشـتر ایـن  های راهگشای ایجابی خود پژوهشگاه را برای قوام و مایه راهنمایی
 های بعدی مدد خواهند رساند. آثار در چاپ

جـویی  تعـالی و ابـراز مسـّرت از پی در پایان، ضمن سپاسگزاری بـه درگـاه حق
اتصال بـه »وند )ره( در منشور ایشان مبنی بر  یاد دکتر صادق آیینه زندهدغدغۀ استاد 

شود این مجموعه مرهون حمایـت وزیـران محتـرم  یادآور می« ریشۀ انطباق با زمان
دانا، دکتر فرهادی و دکتر غالمی و اعضای محترم هیئـت محتـرم  جناب دکتر فرجی

ربط مجلس شورای اسالمی از  ذیامنا و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان محترم 
سو و اهتمام همۀ همکاران طرح جامع اعـتال، شـامل اعضـای محتـرم شـورای  یک

پژوهشی پژوهشگاه، کمیتۀ علمی طرح اعـتال، جانشـین رئـیس و رئـیس دبیرخانـۀ 
ها، شورای مشـاوران، اعضـای   ها، مدیران کارگروه طرح اعتال، مجریان محترم طرح

هـای  ی و کلیۀ محققان و نـاظران علمـی و داوران طرحهای تخصص محترم کارگروه
رسد سپاسگزار همۀ  نظر می پژوهشی وکارشناسان از سوی دیگر است. لذا سزاوار به

، سرکار خانم  زاده ویژه جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا امیری طهرانی آنان باشیم؛ به
دکتـر علیرضـا زاده، جناب آقای دکتر یحیی فوزی، جنـاب آقـای  دکتر طاهره کمالی
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زاده، جنـاب آقـای دکتـر عبـدالرحمن  مالیی توانی، جناب آقای دکتر مهدی معـین
شناس،  فر، جناب آقای دکتر حمید تنکابنی، جناب آقای مهندس فرامرز حق حسنی

جناب آقای دکتر فرهاد زیویار، جناب آقای دکتر عباس خلجی، جناب آقـای دکتـر 
زاده، جنـاب آقـای دکتـر  حمدرحیم ربـانیعبدالله قنبرلو، جناب آقای دکتـر سـیدم

پـور، جنـاب آقـای  الهـدی، جنـاب آقـای دکتـر سیدمحسـن علوی سیدسجاد علم
محمدعلی مینایی، جناب آقای بهرنگ ذوالفقاری و تمامی اعضای محترم شـورای 
دبیرخانه و مشاوران و کارشناسان محترم طرح. همچنین باید از جنـاب آقـای دکتـر 

حترم نشر و همۀ همکاران گرامی ایشان در انتشارات پژوهشگاه یدالله رفیعی مدیر م
علمی فـراوان دیگـری در  کنم. اگرچه بزرگان و مفاخر و اعضای معزز هیئـت تشکر 
هــای گونــاگون و در مراحــل مختلــف مددرســان بودنــد کــه ذکــر نــام ایــن  بخش

مجال شود، متأسفانه در این  ها و محققان، که بیش از صد تن را شامل می شخصیت
 اندک میسر نیست.

رود به لطف خداوند این حرکت فرخندۀ پژوهشی و علمی بتواند ضمن  امید می
ــد پــژوهش و اجــرا در کشــور، راهگشــای  تقویــت اثربخشــی علوم انســانی و پیون

شمار آید و انتشار مجلـدات بعـدی  انسانی به های علوم برداری بیشتر از ظرفیت بهره
 مسیر پیشرفت و بالندگی ایران اسالمی باشد. های طرح اعتال گامی در  گزارش

 حسینعلی قبادی
 رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 و
 انسانی معطوف به پیشرفت کشور رئیس طرح اعتالی علوم

 



 

 

 مقدمه

شناسـی  شناسی که از سدۀ هفـدهم و برپایـۀ یـک هستی یکی از جریانات شناخت
و متعاقبًا در عرصۀ عمومی شکل گرفت و ابتدا  تدریج در محافل علمی گرا به ثنویت

شناسی اجتماعی را درنوردید  شناسی طبیعی و متعاقبًا عرصۀ معرفت عرصۀ شناخت
رئالیسم »یا « پوزیتیویسم»عنوان  و به خود اختصاص داد، جریانی است که درکل به

فاوت شناخته شده است. این جریان اهداف خود را در دو قالب  به ظاهر مت« تجربی
 گرایی پیش برده است.  گرایی و ابطال اما در باطْن یکسان  اثبات

ــب ــرورت، تعاق ــی ض ــه تک نف ــرایش ب ــت، گ ــم و علی ــاحتی  گرایی در عل س
هـا و  شـناختی و گـرایش بـه انـواع و اقسـام دوتایی شناختی و مغالطۀ معرفت هستی

طرفـی  ر به بیها مانند نظریه و مشاهده، نظریه و ارزش، نظریه و عمل، باو دوگانگی
ای مشاهدۀ تجربی، تأکید بر وحـدت  زبان مشاهده و غفلت از بار مفهومی و زمینه

ترکیبـی، تقـارن تبیـین و  ــ اجتمـاعی(، دوتـایی تحلیلـی ــ علوم )طبیعی و انسانی
بینی و غفلت از عالم باز طبیعی و اجتماعی و استقراگرایی و نگرش انسدادگونه  پیش

تـرین  هـای ایـن جریـان اسـت. شـاید مهم عالم از ویژگی ای به و اتمیستیکی یا ذره
مؤلفۀ آن، که محافل علمی کشور را درگیر کـرده اسـت، تقلیـل واقعیـت طبیعـی و 

بودن جهان واقع به جهـان  اجتماعی به وجه مشاهدتی آن و غفلت از غیرقابل تقلیل
ه در های طبیعی به جهان اجتماعی و غفلت از هرمنوتیک ساد تجربی، تسری پدیده

 مطالعات طبیعی و هرمنوتیک مضاعف در مطالعات اجتماعی باشـد. ایـن غفلـْت 
باربودن و  توجهی به ارزش محوری در علم و بی ای و مفهوم توجهی به وجه زمینه بی

رقـم زده اسـت. ثمـرۀ ایـن  را باربودن و داللت عملی نظریـه داللت ارزشی و عمل
ای و دیالکتیـک در بعـد  نظومـهغفلت همراه بـا پشـتوانۀ بـی تـوجهی بـه نگـرش م
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شناسی، غفلت از رابطۀ بین علـم و جامعـه و نگـاه  شناسی و درنتیجه معرفت هستی
شود کـه مـدعی زبـان  تر می غیرکاربردی به علم است. این غفلت آنگاه بسیار جدی

کردن علم  و ساختن و ایجاد 2محض در علم و غافل از زبان چگونگی 1حکایتگری
رغم مغالطـۀ معرفتـی آن از نقـاط  گرایانۀ این جریان به طبیعت شود. هرچند نگاه می

توجهی به ارتباطات دیالکتیک مزبور از نقاط ضـعف  شود، بی قوت آن محسوب می
نـاخواه آمیختـه بـا  رود؛ اینکه علم محصول و عملی اجتماعی و خواه شمار می آن به
های فرهنگـی و  های زبـانی و تعـامالت ارتباطـاتی اسـت. بـه تعبیـری زمینـه زمینه

اجتماعی و تاریخی بر محتوای علم حتی علم طبیعی اثرگذارند و این گـزاره درکـل 
تا حدودی زمینه را برای نوعی علم متناسب با شرایط محیطی و زیست جهانی مهیا 

شـدن آن در محافـل علمـی غـرب  رمق رغم کم هرحال جریان مزبور به سازد. به می
 دهد. کشور جوالن می متأسفانه کماکان در محافل علمی

م بـر نظـام آمـوزش رسـمی کانۀ حـایگرا ّمی و اثباتکانه، یگرا این جریان قالب
توجه به زبان معطوف به  شناسی مزبور و بی وشد تا متأثر از نحلۀ شناختک کشور می

ز، یّمـی و محتـواگرکهای  شاخص کردن و با محوریت چگونگی و ساختن و ایجاد
 ماندگی علمی نجات دهد. اصطالح عقب شور را از بهک

شناسی و بـه عبـارتی فروافتـادن در  دۀ معرفتیچیف و پیگانگی با مباحث ظریب
ــی پوز معرفت ــه، و یویتیشناس ــگ و جامع ــا فرهن ــم ب ــبت عل ــت از نس ــم و غفل س

ها اعم از طبیعی و اجتماعی باعـث شـده اسـت تـا اواًل،  سازوکارهای درونی پدیده
شـمندان یاری از خردورزان و اندیانۀ بسیگرا اثباتریق و سازندۀ غیها و آثار عم تالش

ر یان به مسـیزه و تالش دانشگاهیًا، تمام انگیچ گرفته شود و ثانیا به هیده یداخلی ناد
رد خـاص و کـیهای بشری به نام معرفت تجربـی، آن هـم بـا رو ی از معرفتکیبار

 ت شود.یهای قالبی، هدا وهیابزارها و ش
شناسی علم باعث شده اسـت تـا  شناسی و جامعه فتهای معر ی با نحلهیناآشنا

های علمـی و فرهنگــی ایـن جریــان  هیل بــه حاشـیز علمــی مـا تبـدکـدر عمـل مرا
                                                      

1. knowing that 

2. knowing how 
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ازهـای جامعـه خـود یی بـه نیگو های بـومی و پاسـخ شناسی شوند و از نگاه معرفت
ها و  دهیـح ناشی از نگاهی نو و خالق به پدیدار و صح بازمانند و حس غرور، جهت

 ر شود. یای مرضی تفس دهیعنوان پد ر و بهیندن تحقکطرحی نو درافزۀ یانگ
بـود و نمـود و  ،لیناموزونی و گسست در عناصر نظام اجتماعی، اهداف و وسا

ای  شناسی مباحثی طرح و از جامعـه اماًل مشهود است. در سطح هستیکمبنا و نما 
علمی و تجربی  های تیشود، اما در فعال ازهای خاص سخن گفته مییبا فرهنگ و ن

شود. نظام آمـوزش  شناسی پوزیتیویستی تبعیت می معرفت ــ شناسی از نحلۀ هستی
ازات، یـها، امت شـاخص ،اریـانات  در اختکها و ام رسمی ما نیز با استفاده از فرصت

م یای تنظ گونه اماًل قالبی، بهکلی کهم به ش های آموزشی خود را، آن هیها و تنب پاداش
 ت شود.یی فوق تقویگرا هیه حاشکند ک می

ست. اگر یپذیر ن هیهای مزبور توج ا گسستیه گسست کرفت ید پذیهرحال با به
ل کن شـیـوچرای علـم و فنـاوری غـرب و بـه ا چـون رای مطلق و بییقرار است پذ

رای یشناسـی تجربـی و باواسـطه پـذ رای معرفتیواسطه پـذ د بییم، بایجش باشیرا
شناسی طولی و  م و اگر قرار است تابع معرفتیشناسی آن باش شناسی و انسان هستی

انی را در یـتجربی، شـهودی، عقالنـی و وح ـ  های حسی م و معرفتیهماهنگ باش
نی معرفت حسی و تجربی متناظر بـا آن ید برای داللت عیم، بایگر ندانیدکیعرض 

ه علـم و فنـاوری کـم یشانه است اگر معتقـد باشـیاند ار سادهیم. بسیشیندیای ب چاره
گرا مسـتقل از  شناسـی تجربـی و اثبـات ا معرفتیشناسی  تقل از هرگونه معرفتمس

ده، تودرتـو و یـچیهای پ هیـنـد. عـالم الک شناسـی انسـانی عمـل مـی هرگونه هستی
ک بار و برای یها و ابعاد تودرتوی آن  هیتوان مدعی فهم تمام ال ه نمیکی دارد ینو نوبه
ز یـمل در هستی و نمودهـای مختلـف آن چر و تأکتوان با تف شه بود. همواره مییهم
  رد.کشف کد و یای د تازه

اند تا علم و  دهیوشکنگر و مقلد در علم، هرچند پرمدعا، همواره  ای سطحی عده
نند و مـانع از بـروز و ک، محدود و ُتُنک محصور کار خشیهای بس ر را در قالبکتف

سـت و بـه کهـا را ش بد قالیـا استماع آن شوند. البتـه هرچنـد بایظهور سخن تازه 
ه آزادی کـنید در همه حال توجه داشت و آن ایته باکک نید، به یمحتوا اصالت بخش
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ابی به یت دارد و برای دستیق و گستردۀ علم سنخینی با محتوای عمکش ر و قالبکتف
سانی کن هستند ین بیم. در ایزن نی میکش ه دم از قالبکران علم است ک ن بحر بییا

عنـی علـم را یشـه، یق آزادی اندند اما متعل  یگو ر سخن میکشه و تفیه از آزادی اندک
شه را یآزادی اند ن معرفت،یدانند و برای بسط و توسعۀ ا ار محدود و سطحی مییبس

اند، بـا القائـات واهـی  ستهکها را ش نان هرچند قالبینند. اک نانه مطرح میکش قالب
نی و آزادی کشـ گر، قالبیسخن د اند. به ردهکشه را محصور یمحتوا را محدود و اند

شه و در یردن اندکن به منزلۀ محدودیا ایی محدود؛ و آیدن به محتوایشه برای رسیاند
تر  دام دردنـاککـسـت!  و یجه نگاه قالبی بـه محتـوا نیعمل نگاه قالبی به آن و درنت

ی محـدود! یرقـالبی بـه محتـوایا نگـاهی غیـی گسترده یاست: نگاه قالبی به محتوا
 ی!  یی محتوایگرا ا قالبیسوزتر است  شهیلی اندکی شیگرا قالب

در برابــر ایــن رویکــرد چــه در فلســفۀ علــم و چــه در فلســفۀ علــوم اجتمــاعی 
گرایانه و ضـد  هـای حـاد و غیـر شـناخت هایی ایجاد شده اسـت. از واکنش واکنش
ل گرایی رادیکال )رویکـرد امثـا شناسی طبیعی در قالب نسبی گرایانه در علم طبیعت

تر در قالـب نگـرش رئالیسـتی  گرایانه تر و شـناخت و ...( تا متعـادل ، فایرابندکوهن
گرایی و  ضرورت در طبیعت. درزمینۀ علوم اجتماعی نیز اشتراک استعالیی و باور به

شـناختی پوزیتیویسـتی بـه چـالش کشـیده شـده اسـت و از  وحدت علـوم و روش
به تأسی از  محض در قالب رویکردهای هرمنوتیک تحلیلی )پیتر وینچ گرایی تفاوت

، ریکور، دریـدا و ...( ، گادامر، هایدگر، دیلتایای )شالیرماخر ( و قارهویتگنشتاین
 گرایی رئالیسم انتقادی نوسان داشته است. تتفاو ـ گرایی تا اشتراک
هـای جریـان پوزیتیویسـم، دوگانـه یـا  گونه که اشاره شد یکی از دوگانگی همان

شدۀ واقعیـت و ارزش  منسـوب بـه  شکاف نظر)یه( و عمل مرتبط با جدایی شناخته
ه دوگـانگی های اندیشمندی و تاریخی آن است . البتـ نظر از ریشه ، قطعدیوید هیوم

ویژه پـس از  هایی است که بشـر امـروز، بـه نظر یا نظریه و عمل فقط یکی از دوگانه
غلبۀ پوزیتیویسم، گرفتار آن شده است. دوگانگی ذهـن و عـین، انسـان و طبیعـت، 

شناسـی بـر  انسانی در برابر علوم طبیعی، بود و نمود و درنتیجـه تفـوق معرفت علوم
تبط با نظریه و عمـل و نظریـه و ارزش، نظریـه و شناسی، واقعیت و ارزش مر هستی
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مشاهده، علم و دین، علم و هنر، اخالق و هنر، سیاست و اخالق، سیاست و دین، 
های علم و جامعه، فــرد و جامعــه و حقــوق فــردی و اجتمــاعی دوشــادوش دوگانــه 

تری ازجمله عقل و عشــق، عقــل و دیــن، عشــق و دیــن، حکمــت نظــری و قدیمی
خدا و خلق برخــی از  حکمت عملی، دنیا و آخرت، خطا و صواب، خدا و انسان یا

 رود. شمار میای است که از مسائل مبتال به بشر به های عمدهاین دوگانه 
ای نیست. ممکــن اســت در هرحال فهم و تبیین رابطۀ نظریه و عمل کار سادهبه 

به زمینۀ فکری غالب فقــط عمل باتوجه   ـ  گونه تداعی شود که پرسش نظریه ابتدا این
گرایی، چه در موافقت و چــه ، آن هم مربوط به اثباتشناسیناظر به پرسش معرفت

شناســی، در مخالفت باشد. ایــن پرســش دامنــه و ســطوح متفــاوتی اعــم از هستی
گیرد. این پرسش دربرمی  را   شناسی و اخالقشناسی یا عملشناسی و ارزشمعرفت

ای ها نیست، بلکه در تفکــری منظومــه فقط محدود به قلمرو هرکدام از این ساحت
. تفکیک نمود شــکاف نظر)یــه( و شودشامل میها را نیز  امن  ربط  بین این ساحتد

پــذیر اســت، در عمــل های مزبور نیز تنها در تحلیل و ذهــن امکانعمل در ساحت
شود. به نظر  راقم ها میتنیدگی قلمروهای مزبور مانع از مرزکشی دقیق بین آندرهم

و دیالکتیــک و ربــط در عــین تفــاوت یــا ای سطور، تنها با ذهنیت و روشی منظومــه 
تــوان شــکار و فهــم تنیدگی را میوقوعی اتصال در عین تمایز است که این درهمهم

ترین شکاف بــین نظــر و عمــل مربــوط بــه حــوزۀ اخــالق و شدهکرد. شاید شناخته 
رفتارهای انسانی باشد؛ اینکه در ظاهر یا در ذهن باور به چیزی داشته باشیم امــا در 

توجــه شناسی اواًل، بیعملی یا عمل متناقض داشته باشیم. در حوزۀ هستیبیعمل،  
هــایی مثــل شناسی آن باشیم و ثانیًا، اسیر انواع دوگانگیبه ُبعد »شناسی« یا معرفت

هستی طبیعی و غیرطبیعی، هستی فردی و اجتماعی یا به عبارتی عاملیت و ساختار 
شناسی نیــز غافــل از م. در حوزۀ معرفتتوجه به هستی مشکک باشیو به تعبیری بی

شناسی و جایگاه عمل در شناسایی اشیا و موضوعات مختلف وجه وجودی معرفت
شناسی نیز غافــل از وجــه وجــودی و ربطــی شناسی یا اخالقباشیم. در حوزۀ عمل

 های وجودی و معرفتی اثرگذار بر اخالق باشیم.اخالق و حوزه
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ــرد  ــل در رویک ــه و عم ــکاف نظری ــاوی ش ــژوهش واک ــن پ ــلی ای ــز اص تمرک
تبع  شناسی پوزیتیویسم با مرور بـر رویکردهـای رقیـب و بـدیل اسـت. بـه شناخت

رود که دفاتر دوم تا چهارم این پژوهش بیشترین تناسب را با اهـداف ایـن  انتظار می
در  انند توماس مـک کـارتیبرای مثال هم ،ایم اثر داشته باشند. در دفتر اول کوشیده

ایـن  ی ازهـای بحث، سرنخ ۀای به سابق نگاهی زمینه برایو  بررسی دیدگاه هابرماس
برخی اندیشمندان و فیلسـوفان عهـد باسـتان، و در کـار مـا  یچالش با مرور بر آرا

هـای نـوین  ی پاسـخهـایی بـرا فیلسوفان عهد باستان و اسالمی، و احتمـااًل سـرنخ
دست دهیم. در انتخاب متفکران دفتر اول سعی شده است تا از بین اندیشمندان و  به

ترین آنان گلچین شوند.  ترین، اثرگذارترین و خالق فیلسوفان موضوع این دفتر متقدم
متفکـران ایـن دوره نیـز بررسـی  سـایر یهای بعـدی آرا بایسته است که در پژوهش

نظر از ربـط  رسد دیدگاه حکمای باستان و اسالمی قطـع هرحال به نظر می بهشوند. 
دانش، اخـالق و مهـارت یـا بـه عبـارتی  ۀنظر و نظریه و با تأکید خاص بر سه حوز

 نظر و عمل باشد تا نظریه و عمل. ۀاپیستمه، فرونسیس و تخنه بیشتر متمرکز بر رابط
ی اعم از طبیعی و غیرطبیعی، نظریه و عمل، هر موضوع ۀهرحال پرسش رابط به

شدن به هر  شود. نزدیک شناسی و عملی را شامل می فردی و اجتماعی و هر معرفت
آن در هـر سـطح و عمقـی نیازمنـد عمـل و  ۀپردازی دربـار موضوعی و طبعًا نظریه

مکـانی، گزینشـی، انگیزشـی،  ــ ای، ارتبـاطی، زمـانی عناصر مرتبط زبانی، زمینه
شناسـی  معرفت ۀآن است. بنابراین هر نظریـ ۀعملکردی و غیرای، هنجاری، و  علقه

عمـل اسـت و بایـد بـرای آن پاسـخی  ـ نظریه ۀبه نحوی از انحا درگیر پرسش رابط
بـه  ای از موضوعات مبتال پردازی برای حوزه توان فرض نظریه داشته باشد. اما آیا می

توان بدون  ی را میا نظریه شناسی ممکن دانست! اصوالً  بشری را بدون وجه معرفت
ای نـاظر بـه موضـوعی و  موجه دانست! هر نظریه  شناسی یک معرفت بار و داللت

عمـل اسـت. و اگـر  ــ شناختی و درگیر پرسـش نظریـه طبعًا ناظر به وجهی معرفت
 ای شناسی نظریـه معرفت ۀشناسی و هر نظری معرفت ۀای یک نظری بگوییم هر نظریه

ای بدون  توان فکر و نظریه می ایم! آیا اصوالً  اف گفتهبیراهه رفته و گز ،محتوایی است
موضوع داشت! و آیا این عبارت به معنای این همانی فکر و روش و موضوع است! 



 19      مقدمه

 

رغم تفاوت قلمـرو، وحـدتی  توان به بخش فکر و روش است! نمی آیا موضوع تعین
 کثرتی و وحدتی، انفصالی و اتصالی.  ها برقرار کرد! نیز بین آن
 ۀگـوی پرسـش رابطـ معرفتی است و طبعـًا بایـد پاسـخ ۀای یک نظری ریههر نظ

نظر، موضوع و عمل مـواجهیم. موضـوعی  ۀگان عمل باشد. درواقع ما با سه ـ نظریه
گیرد. فکـر و نظـر و  ای شکل نمی ای نیست، عمل نباشد نظریه پردازی نباشد نظریه

تـوان  گیـرد. مـی نمـی ای معرفتی شکل وجه من استعالیی و سوبژگی نباشد، نظریه
ها را منفک از  و موضوع و عمل را لحاظ کرد و آناز نظر ای  هگان سه لحاظ مفهومی به

شناسی این سـه بـا هـم و در  پردازی و معرفت یکدیگر دانست، اما درواقعیت  نظریه
مـرتبط  ،گانه اند. این سه قابل تقلیل به یکدیگر نیستند اما در تمام وجوه سه کنار هم

این شناخت بـدون  ،کنند. اگر شناخت از موضوعی هدف باشد یگر عمل میبا یکد
ای موضوع شناخت باشد، این شـناخت  اگر نظریه ؛پذیر نیست نظریه و عمل امکان

و اگر عمـل موضـوع شـناخت  ؛پذیر نیست شناخت امکان ۀبدون عمل و یک نظری
 .پذیر نیست شناسی امکان معرفت ۀباشد، فهم آن بدون نظریه و نظری

علم حضوری بحـث اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم و بـا فـرض  ۀشاید در حیط
پـذیر  گرایـی امکان حضور معلوم و نه تصویر آن نزد عالم و به معنای نوعی وحـدت

هـای بیرونـی و  فهم و تبیین پدیده ۀباشد، که جای بحثش اینجا نیست، اما در حیط
این اتحاد سخنی به میان آورد.  توان از محور و مفهومی  انسانی نمی فیزیکی و مفهوم

م  مقوله حضوری، مثل یک احساس یا یک غریزه،  ای ممکن است گفته شود که عال 
کنـد و بـه  محور و هیچ عملـی اسـتفاده نمـی مفهوم ۀبرای شناخت آن از هیچ نظری

گـاه اسـت، بـین درکّط محض تف شـونده و درک،  کننـده و درک ن، که آن هم ناخودآ
شود. حالتی که در آن همواره اتحاد برقرار است و مـا بـا  ر میاتحادی وجودی برقرا

ای به نام وحدت در عین کثرت مواجه نیستیم. هرچه هست وحـدت اسـت و  مقوله
ای، اعـم از تحلیلـی و واقعـی منتفـی خواهـد بـود. بـرخالف  گانه فرض هرگونه سه

م ،شود های حصولی که اگر اتحادی هم برقرار می درک اسـت و نـه  تنها در ذهن عال 
 اتحادی وجودی و حقیقی.
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شـدن بـه سـاحت و افقـی  نزدیـک منظـور   نظریه و عمل به ۀبرای فهم دقیق رابط
ای  تر در این زمینه، تحقیق خود را برپایۀ شناخت پیشینی و طرح بدیع و اولیه روشن

علوم اجتماعی است به چهار  ۀفلسف ۀکه حاصل سه دهه تدریس و پژوهش در حوز
نقـد  .2 ؛نظر و عمـل از منظـر حکمـای باسـتان و اسـالمی ۀرابط .1 بخش یا دفتر  

 ؛علـم پوزیتیویسـتی )نقـد هرمنوتیـک تحلیلـی( ۀدوگانگی نظر و عمـل در فلسـف
 ؛ وای( )نقـد هرمنوتیـک قـاره و گـادامر دیلتـای ۀنظر و عمـل در اندیشـ ۀدوگان .3
ایـم.  تقسیم کـرده انتقادی و رئالیسم انتقادی ۀنظری نظریه و عمل در دیدگاه ۀرابط .4

دانند که اواًل این کار فاقـد  خوبی می علوم اجتماعی به ۀپژوهشگران و استادان فلسف
نظر  ۀای با این عنوان و گستردگی است، ثانیًا پرداختن تفصیلی به رابط هرگونه پیشینه

ه مضامین دفـاتر چهارگانـه و و عمل پوزیتیویستی و نقدهای وارد بر آن بدون توجه ب
دیگر و درمجموع،  عبارت ویژه سه دفتر اخیر، پردازشی ابتر و ناقص خواهد بود. به به

موردنظر است  ۀانتقادی با مقول ۀمضامین دفاتر چهارگانه بیانگر جامعیتی در مواجه
 . استپردازش نیز  ۀکه در عین پیوستگی حاوی استقالل نسبی در نحو

اند این  ایان حسن عبدی، مهدی رجبی و مهدی سلطانی کوشیدهدر دفتر اول، آق
و میراث فکری و تأثیر او بر بـوعلی،  حکمای باستان، فارابی یدفتر را با مرور بر آرا

اندیشـمندان  یو عالمه طباطبایی سامان دهند و بستر را برای فهم بهتر آرا مالصدرا
 کنند. دفاتر بعدی فراهم

 یبه آرا« آن با عمل در یونان باستان ۀچیستی نظر و رابط» ۀحسن عبدی در مقال
و قبل  و پارمنیدس پیشاسقراطیان، ازجمله فیثاغوریان و متفکرانی چون هراکلیتوس

ه از آن عقاید اساطیری حاکم اشاره کرده است. در این مقالـه ضـمن آنکـه مشـاهد
کهن  ۀهای اساسی و امروزین بشری ریش های مربوط به پرسش شود برخی پاسخ می

نظر و عمل متمرکزند تا نظریه  ۀمحوری تحقیق غالبًا بر رابط دارند، عطف به پرسش
ها ازجمله علم و جامعه و  دوتایی های مربوط به سایر و عمل. بماند که برخی پاسخ

تفکر با وضعیت اجتمـاعی  ۀمعرفت همانند توجه به رابط ی  شناس هایی از جامعه رگه
گویی نظـر و معرفـت بـه  ای نظر، توجه به وجه کـارکردی و پاسـخ و خاستگاه زمینه

نیازهای مختلف فردی و محیطی و نفی معرفت برای معرفـت نیـز مشـهود اسـت. 




