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مطلـب چیهـم،ی. در قرآن کرستینيشناختمکتب جامعهکیاسالم، 
چیکه هـمطرح نشده؛ همچنان،يشناسبا زبان معمول جامعهياجتماع
در لفافـة اصـطالحات و زیـنيفلسـفويفقهـ،ياخالقـگـریمطلب د

يادیـحال مسائل زنینشده است، اما درعانیمرسوم بيهايبندمیتقس
١.استمیاستنباط و استخراج از قرآن کرطورکامل، قابلعلم بهنیاز ا

ت آنیّ مموضوع و اه.۱
علـم «خاص، طوربـهو » علـم اجتمـاعي«طورعام، ن پژوهش بهیاموضوع

علـوم گسـترده و مهـم ازيا، شـاخهعلم اجتمـاعياست. » ياسالماجتماعي 
علم . علم اجتماعياز يز سنخ و صنفینياسالمعلم اجتماعي است و يانسان

ــد بســاجتمــاعي ــوم گــر یديهااز رشــتهياریهمانن ــدة ، دربرديانســانعل ارن
سـت جـز ینيزیچعلم اجتماعياست و در واقع، » هاافتیره«از يامجموعه
علـم «ه، یـن زوایـگر. از ایکـدیگوناگون در کنار يهاافتین رهیاز هميانباشت

موجـود علـم اجتمـاعيهاي در کنار سایر رهیافتيافتیره» ياسالماجتماعي 
، بـا همـة »بـودنينید«لیـدلبهاسالمي علم اجتماعيه ک، با این تفاوت است

ن نقطه شـکل یاز اهلئهستند، متفاوت است. مسوالرکه سکهاي دیگر رهیافت
علـم اسـتفاده از يم، ولیداري، حاجت قطع»م اجتماعيعل«رد که ما به یگيم
.۱۳ص ؛خیجامعه و تار ؛يمطهريمرتض.١
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علـم د. یـآيمين تعـارض از پـیـشـرح ا؛میشماريموجود را روا نماجتماعي
حسـب طبـع انسـان بـه، سـویکر اسـت؛ چـون ازیزناپـذی، علم گراعياجتم
از سـوي نـد و کتواند اجتمـاع را تـرک ياست و نمياجتماعيش، موجودیخو

و د تا بتوانـد بـه آن، کمـالیر نمایتدبراآند جامعه را بشناسد و یانسان بادیگر،
و کنـديمي، زنـدگيانسـان در جهـان اجتمـاعبه عبارت دیگر،بخشد. باعتال 

ن یـد ایـابـد، بلکـه انسـان بایينميخود، رشد و ترقز خودبهینيجهان اجتماع
د تـا یآن بگشـايهار کند و گره از معضالت و چالشیساخته را تدبجهان انسان

و جمعـييل و کماالت فـردیبرند، به فضايسرمکه در درون آن بهیيهاانسان
علـم اجتمـاعيز متوقـف بـر یـنير جهان اجتمـاعیدبابند. شناخت و تیدست 

يجهـان اجتمـاعيان نباشـد، رونـدهایدر معلم اجتماعيه اگر کاست، چنان
ر جهـان یشناخت و تدبيازآنجاکه برانیهمچن؛ شوندين میادیدچار اختالل بن

و » در خأل«توان يرا نميم، و جهان اجتماعیدست نداردر» هینظر«، ياجتماع
ک سـده اسـت کـه در یـش از یکرد، بيد و راهبریسامان بخش» هیفارغ از نظر«

» مصـرف«و » ترجمـه«رانآم و یـاآوردهرو» يغربـعلم اجتمـاعي «عمل، به 
ياست و بـر مبـاد» والرکس«، علم اجتماعين سنخ و صنف از یم، اما ایکنيم

هـا و حلخاص، بنـا شـده و راهطوربـهسـالم ، و ايطورکلن بـهیـمتعارض بـا د
؛ ، متضـاد اسـتياسـالميات جهان اجتماعیها و غاز با ارزشیش نیهانسخه
ن امر را، یم و غفلت از ایباشياسالمعلم اجتماعي جاد یدنبال اد بهیباروازاین
م.یبشمارياسالميجهان اجتماعيبا اضمحالل و فروپاشيمساو

هاها و هدفسؤال.۲
ير بـرایناپـذالزم و اجتنابي»بسـترها«و » مقدمات«برخين پژوهش، یا

» ياجمال«ا ی» رشفافیغ«، »مجهول«را که اکنون ياسالمعلم اجتماعي جاد یا
ها مسـئلهن مقدمات و بسترها، ناظر به سه دسته ازینهد. ايار میهستند، در اخت

» معنـادار«و » ممکـن«يا، مقولهياسالمعلم اجتماعي که مسئله نیهستند: ا
» تیـحتم«و » ضـرورت«، ياسالمعلم اجتماعي جاد یکه امسئله نیاست و ا
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بـر ي، مبتنـياسـالمعلـم اجتمـاعي جـاد یکـه امسـئله نیت، اینهادارد، و در
ه مـا سـيهاسـؤالگـر، یدانیباست. به» قواعد«و » سازوکارها«از ياسلسله
د یـمعقول است؟ چـرا بايا معرفتیست و آیچياسالمعلم اجتماعي اند: دسته

جاد یاياسالمعلم اجتماعي د یجاد شود؟ و چگونه بایاياسالمعلم اجتماعي 
و » أمبـد«کم به سه ، دستياسالمعلم اجتماعي جاد یابه عبارت دیگر،شود؟ 

مشـخص يق و جزئیدقبه صورت دیبااینکهاز دارد: نخست ین نیادیبن» ةنیزم«
، بـه علم اجتماعيست و یچ» ياسالمعلم اجتماعي «ر یشود که مقصود از تعب

و » اجـزا«شود و با افـزودن چـه يخوانده م» سکوالر«ا ی» ياسالم«چه سبب، 
د یـگاه، باگردد؟ آنيل میتبديک علم اسالمی، به علم اجتماعيبه » يعناصر«

و از » ممتنع«ا یاست » ممکن«، ياسالمعلم اجتماعي از ين تلقیروشن شود ا
و موهوم يل ذهنیک تخیش از یا بید یآفررانآتوان يميو معرفتيلحاظ منطق

موجـود و محقـق کـه علم اجتماعيد اثبات شود که ی، بايست؟ در گام بعدین
ست و چرا مـا ین» لوبمط«، يلیاست، بنا به چه داليغربعلم اجتماعي همان 

م؟ و در یباشـياسالمعلم اجتماعي جاد یايآن و در برابر آن، در پيجابهد یبا
ياسـالمعلـم اجتمـاعي جاد یر حرکت و نقشة راه ای، منطق و مسیيمرحلة نها

ها، در حکـم ها و مرحلـهن گامیکرد؟ تمام ايد آن را طراحیست و چطور بایچ
هستند، بدون آنها، ياسالمعلم اجتماعي جاد یايالزم برايمقدمات و بسترها

ا دچـار یـا معوق و معطل خواهـد مانـد، ی، ياسالمعلم اجتماعي جاد یاةبرنام
خواهد شد.و انحرافيکجرو

مسئلهروش و منطق حل.۳
يمرتضـي»هاپنداشـته«و » هاشـهیاند«ن مطالعـه، یگاه اهیروشن است تک

است و نگارنده تالش کرده ياسالمعلم اجتماعي يلسففيمبادةدرباريمطهر
بـاره، نیادر» منسجم و مشـّخصياهینظر«، به يجامانده از وبر اساس آثار به

و » هامسـئله«ن یتر، مهم»متفّکرگرا«و » محورمتن«ن کوشش یابد. در ایدست 
علم خاص يهان پرسشیو همچناعيعلم اجتمةج در فلسفیراي»هامعضله«
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ا یـبالفعـل يهاعرضه شـده و پاسـخيمطهريها، به نوشتهياسالماجتماعي 
ها و کندوکاوها، برخاسـته تمام بحثبیترتنیابهاند. شدهیياو، شناساةبالقّو 

ن تفّکـر ناتمـام و یهسـتند و همـياز تفّکـر مطهـر» يلیتحليهابرداشت«از 
علـم اجتمـاعي از يفلسـفيتیکردن رواپرداختهوساختهپراکنده، مبنا و اساس

، بـر »يرونیب«و » ينیشیپ«گونه نگاه چیراستا، هنیقرار گرفته است. دراياسالم
ن یـن بوده کـه اینگارنده اةو عمديل نشده و اهتمام جّد یتحميکرد مطهریرو

ها، نتاجها و اسـتباشـد و اسـتنباط» وفادارانه«و » صادقانه«، يخوانش از مطهر
و موّجه باشند.يمنطق

هیسطح و ال .۴
يدربارة طراحيبه سه پرسش اساسيدهپاسخين پژوهش در پیازآنجاکه ا

ـاعيدر يافت اسـالمیک رهی در يافـت نظـریرهياسـت و طراحـعلـم اجتم
نیـاافـت خـاص دارد و ازیرهکیـکه تعلق به -هیفراتر از عرضة نظريسطح

يتجربـياه در مطالعـهیـک نظرین کاربست یو همچن-جهت، محدود است 
ها کـه ن پرسـشیبه ايدهشمار آورد. پاسخبهيادیپژوهش بنرانآد یاست، با

رانآد یـبا» چگونـه«و » چـرا«و » ستیچ«علم اجتماعيدر يافت اسالمیره
ـاعيموجود در يعبور از مرزها«يمعناجاد کرد، به یا اسـت و بـه » علـم اجتم

» علم اجتماعيينو و متفاوت برايمعرفتيک فضاینش یآفر«يبرايسازنهیزم
د.یگشايمعلم اجتماعييش رویپ،»تازهيافق«انجامد و يم

يچارچوِب نظر انگاره و .۵
ــر ــارة نظ ــر ايانگ ــاکم ب ــح ــژوهش، نی ــارة نوصــدرا«پ اســت. »یيانگ

ایــنیمشــهور بــه صــدرالمتأله،يرازیشــيقــواممیابــراهمحمــدبننیصــدرالد
ازدهمیـبوده که در قرن فالسفة مسلماننیترو برجستهنیتريمالصدرا، از عال

افـتیيايدگرگـونشان،یالةیوسبهيالمحکمت و فلسفة اسواستستهیزيم
،ياز وشیدانسـت. پـقیـعميجهـش معرفتـکیـرانآتـوانيميراستکه به
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و شـدنديمـي، دو روش مختلف در فلسفه تلقحکمت مشاء و حکمت اشراق
و گانهیبزیکه علم کالم نگرفته بود، همچنانشیرا در پيمتفاوتریعرفان هم مس

بود که توانست هـم نیلهصدرالمتأنیبود. ايمعرفتيهاگسترهنیبا اارتباطيب
و هم فلسفه و عرفان را بـه دیرا رفع نمااختالف حکمت مشاء و حکمت اشراق

يرا بـراياسالمقیاز حقاياریواسطه، چهرة بسنیابهو سازد کینزدگریکدی
چهـار «کیـمنزلة بهیياهل تدبر و تعمق روشن گرداند. در واقع، فلسفة صدرا

چهارگانة مشاء، اشـراق، عرفـان و کـالم، بـا يهاود که در آن، راهب»يراه معرفت
البتـه؛افتنـدیيدست مـ»يکپارچگی«و » اتحاد«و به کردنديميتالقگریکدی

يقیصورت تلفکی-بر آن نهاد »هیحکمت متعال«که خود او نام -فلسفة وي
زیمتماينظام فلسف«کیبلکه ت،سیگذشته نيمعرفتيکردهایاز رويو ادغام

از پـس١وجـود نداشـته اسـت.آنشـک، پـیش از است کـه بـدون»خاصو 
هاي او به فهم و شرح نوشـته،بیشتر مباحث و مطالعات فلسفين،یصدرالمتأله

ي سیدمحمدحسـین »نظرهـاتجدیـد«و » هابازاندیشي«اینکهبود، تا معطوف 
پدیـدي لکطباطبایي و حلقة شاگردان او، موجب ش گیري تـدریجي گـرایش نو

در مقدمة جلد اول يمطهرخواند.» نوصدرایي«توان آن را گرایش ه ميکگردید 
،ينسـبطوربهاثـر نیآنچه با اسدینويم»سمیاصول فلسفه و روش رئال«کتاب 

از ن،یصـدرالمتألهکـه در آن، است»هیحکمت متعال«دارد، »يشتریارتباط ب«
و »عیبـد«،یيهااز جنبـهاوةفلسـفو کـرديزیـريرا پـي»دیـاساس جد«نو، 

هاسـت کـه در سال،یيطباطبـاکنـديوي سپس اشـاره مـ٢است.»سابقهيب«
يهـاکه هم مشتمل بر پژوهشياگونهاست، بهدوره فلسفهکیفیتألشةیاند

پرداخته باشد، تا دیجديفلسفهايهیهم به نظرباشد،يهزارسالة فلسفة اسالم
٣.داشته باشـديشتریتطابق ب،»يعصر کنونيفکراجاتیاحت«با بیترتنیابه

اسـت کـه »ياقدام اساسـ«کیآغاز کرده، یيکه طباطباياو معتقد است روش

.۱۲۷-۱۲۶ص،۳-۱ج؛کلیات علوم اسالميهمو،/۲۳۶-۲۳۰؛ صمقاالت فلسفيهمو،.١
.۱۲ص،۱ج؛ول فلسفه و روش رئالیسماصهمو،.٢
.۲۰، صهمان.٣
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از يهدف اصلسدینوياو م١.کنديمي»دیمرحلة جد«وارد ران،یفلسفه را در ا
نظـام «کیـوجـودآوردن بـه،»سـمیاصـول فلسـفه و روش رئال«نگارش کتاب 

ز ا»يسـالة فالسـفة اسـالمهـزارراثیـمزاسـتفاده ا«بر اساس »يعاليفلسف
از سـوي »انیـغربمیو عظـعیوسـيهااز ثمرة پژوهشيبرداربهره«، و سویک
حاصـل روشن اسـت٢است.» کاربست قوة ابداع و ابتکار«ت،یو در نهادیگر
کتـب را، منیـاتـوانيو نمـسـتیتکرار گذشته و توقف در آن ن،يروندنیچن

و هـايعمق دگرگونپس گستره و؛ ه قلمداد نمودیمحض حکمت متعالدیبازتول
نظام «رانآتوانيمتیروانیترقیآورده است که در رقدیابداعات، نظامي را پد

-يمطهــريد مرتضــیشــهةاللــه عالمــتیآخوانــد.»یيمکتــب نوصــدراایــ
و احیـاگردان مجـدِّ یـجريهان قلـهیتـربزرگازيکـی-هیعليتعالاللهرضوان
خـود را بـه هاي مسـئلهها ون پژوهش، تمام پرسـشیاست و ما در ایينوصدرا

منسـجم و به صورت او راةیم نظریکوشيم و میدهيشان ارجاع میايهاشهیاند
علـم ةفلسـفةشـان دربـاریاةیـم؛ چراکـه نظریکنينیو بازآفريمبسوط، بازساز

افته است، نه مشروح و مفصل.ین و ساختار، نه مدّو يالماساجتماعي 

دمانیو چساختار.۶
ان یـ، بـه باولفصلشده است. در يبندن پژوهش، در سه فصل، صورتیا

ن فصل، یپرداخته شده است. بخش نخست ا» ياسالمعلم اجتماعي يستیچ«
رد: یـگيمبـررا درن فقـراتیاست که ا» علم اجتماعي اسالميمعناي «شامل 

علـم در يمنزلـت جهـان اجتمـاع، علم اجتماعي اسـالميدر منزلت معرفت
منزلـت روش در ، ياسـالمعلم اجتماعي منزلت انسان در ، اجتماعي اسالمي

، اسـالمياجتماعي علم ها در و پاسخها مسئلهمنزلت، ياسالمعلم اجتماعي 
علـم سـاختار معنـابخشو علم اجتماعي اسالميناصواب از يهايمعناپرداز

.۲۱، صهمان.١
.۱۲ص،۲، جهمان.٢
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علـم اجتمـاعي اسـالميیيمعنـايبـلیدالابطالگاه از . آناجتماعي اسالمي
مضـامین اجتمـاعي متـونبودنياقلاز: نداعبارتان آمده است که یسخن به م
يمنطق معرفتيناهمگون، علم اجتماعيتیاسالم با غاتیتفاوت غا، اسالمي

، يمعرفت اسـالمتیّ نسب، اسالميهاارزشتیّ خیتار، علم اجتماعياسالم و 
، ينـیعلیبا تعلينیدافتیرهيناسازگارو علم اجتماعيوالریستيکماهیت س

.علم اجتماعي اسالميجادیامي در اکناو 
اختصاص دارد و » علم اجتماعي اسالميایجاد چرایي«لةئمسبه دومفصل

ـاعي اسـالميو علل ایجاد لیدالدر آن، ابتدا به  اشـاره شـده اسـت: علم اجتم
و يجهـان معرفتـاز اسـتقاللانتیصـ، ياسالمدیبه حد نصاب توحيابیدست

ماياجتماعيهاتیاز فهم واقعسکوالرعلم اجتماعيعجز ، شیخوياجتماع
لیـدالابطـال، ي. بخـش بعـدسـکوالرعلم اجتماعيهاي ژيکو هايکاستو 

علـم يجهانشـمولعـدمنـام دارد و شـامل علم اجتمـاعي اسـالميتیّ مذموم
ـاعي اســالمي ــال زدوده، اجتمـ ــتاحتم ــار معرف ــدن اعتب ــیدش ــال و ين احتم

است.يعلميو انسداد در فضااختناقيریگشکل
علـم ایجـاد چگـونگي«، نـاظر بـه ن اثر استیايانیکه فصل پاسومفصل

علم اجتمـاعي اسـالميجادیايسازوکارهااست و در آن، » اجتماعي اسالمي
، علم اجتماعي اسـالميدر قالب فلسفة يپردازمبادياند، ازجمله شدهيمعرف

خـاص يمعرفتيبر قلمروهاتمرکز ، زاو جهشبرانیميمعرفتيرهایکشف مس
ـــدود ـــهریآوردن ذخـــاصـــحنهبه، و مح ـــاد، و يعلمـــيهاو اندوخت و ينق

لیـدالابطـالن فصل، یاي. بخش بعدسکوالرعلم اجتماعي دنیطلبچالشبه
رد و در آن یـگيمربرا درعلم اجتماعي اسالميجادیايسازوکارهاتیّ نامعقول

علم اجتماعي يمبادي فلسفيریپذمیترمن اشکاالت پرداخته شده است: یبه ا
ـاعي با مدارانهنشیگزرویارویيتیّ امتناع و مذموم، يغرب ، سـکوالرعلم اجتم

ــهادیــخودبن گاهان ــد شــکلو ناآ و يتیحــاکم، علــم اجتمــاعييریگبــودن رون
بر علم اجتماعيِي تقدم وجود، ياسالمعلم اجتماعي در شرفتینبودن پآمرانه
به استقرار عالم متناسب ياسالمعلم اجتماعي ِي ریگشکلِي وستگیپ، آنةفلسف
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ِت یّ غفلت از درک ماه، ينیدیيرگرایبا تقديمعرفتتعارض ساختارپردازي، با آن
علم اجتماعي با رانهیو سوگمتعصبانهرویارویيو يغربعلم اجتماعي ِي تجدد
.يغرب

هاتیو خالقهاينوآور .۷
همزمـان و پرداختنشرح هستند: ن یبدپژوهشن یايهاو ابداعهاينوآور

ـاعي يسـتیگانة چهاي سـهبه پرسشکپارچهی و یـيو چراياسـالمعلـم اجتم
ـاعي از يلیو تفصجزئييمعناارائة ؛ آنجادیايچگونگ و ياسـالمعلم اجتم

؛ حل يار معرفتیبا دگرها و اغيبرشمردن اجزا و عناصر مقوم آن در کنار مرزبند
علـم معطـوف بـه يهـارادهـا و ابهامیها و الاکبسـیاري از اشـيلاستدالو رد

ةیـ؛ تمرکـز و تکيو تجربي، عقلينقليکردهایروبر اساس ياسالماجتماعي 
علـم اجتمـاعي ةدر قلمـرو فلسـفيمطهـريمرتضـيهـادیدگاهبر يانحصار
؛ و يپردازهیـمثابـه سـرنخ و خاسـتگاه نظربهياسالمعلم اجتماعي و ياسالم
در يمطهـريمرتضـيهـادیـدگاهةافتیو ساختاريلیتفصينیو بازآفريبازساز
ـاعي ةفلسفيقلمرو در قالـب ياسـالمعلـم اجتمـاعي و ياسـالمعلـم اجتم
به ارزش افزوده.يو منتهخالقانهِي سینوقهیتعل

هاو ابطالنقدها.۸
رانآاز حجـم يمـید که ننن اثر وجود داریدر ايمتعدديهانقدها و ابطال

مضـامین اجتمـاعي متـون بـودنياقلـاند، ازجمله: نقد به خود اختصاص داده
منطق يناهمگون، نقد علم اجتماعيتیاسالم با غاتیتفاوت غا، نقد اسالمي
تیّ نسـب، نقـد اسـالميهاارزشتیّ خیتار، نقد علم اجتماعياسالم و يمعرفت

يناسـازگار، نقـد علـم اجتمـاعيوالریسـتيکت سماهیّ ، نقد ياسالممعرفت
، نقـد علم اجتماعي اسالميجادیامي در اکنانقد ،ينیعلیبا تعلينیدافتیره

شدن اعتبار معرفت احتمال زدوده، نقد علم اجتماعي اسالمييجهانشمولعدم
، نقــد يعلمــيو انســداد در فضــااختنــاقيریگاحتمــال شــکل، نقــد ينــید
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تیّ امتنـاع و مـذموم، نقـد يغربـعلـم اجتمـاعي يمبادي فلسـفيریپذمیترم
ــارویي ــهنشیگزروی ــا مداران ـاعي ب ــم اجتمـ ــکوالرعل ــد س ــخودبن، نق و ادی
گاهانه وضع بودن و آمرانهيتیحاکم، نقد علم اجتماعييریگبودن روند شکلناآ

بـر علم اجتماعييتقدم وجود، نقد ياسالمعلم اجتماعي در شرفتیپيکنون
بـه اسـتقرار عـالم ياسـالمعلم اجتماعي ِي ریگشکلِي وستگیپ، نقد آنةفلسف

غفلـت ، نقد ينیدیيرگرایبا تقديابداع ساخت معرفتيتناف، نقد متناسب با آن
ـاعي يتجـددتیّ از درک ماه و متعصـبانهرویـارویيو نقـد يغربـعلـم اجتم

.يغربعلم اجتماعي با رانهیسوگ
اند، اثر، نقش برعهـده داشـتهنیآمدن ادیدر پدکهياز کساندیباان،یدر پا

نیـايهـايو کـژهاياستکه کداستیکنم. ناگفته پيتشکر و قدردانمانهیصم
انـدکم هسـتند و يايسبب غفلـت و بضـاعت معرفتـمن و بهةعهدنوشته، بر

ــتیام ــق، در آدس ــل فکــر و تعم ــذکر اه ــا ت ــه ب ــدهیک ــوند. ن برطــرف ش
.نیالطاهرآلهودمحميعلاللهيصلو


