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مقدمه

مقدمه

قیت و ضرورت تحقیاهم. ۱
ابعـاد ، افتـهیاست و در بستر اجتماع رشـد ياجتماعينکه انسان موجودیا
از یناست که به استدالل و اقامه برهانيتیواقع، دهدميخود را پرورشيوجود
تـداوم يدهنده ضرورت اجتماع براشاننه تنها ن، انسانياجتماعيزندگندارد.

رشـد و تکامـل يآن در نحوه و چگـونگةبلکه نقش قابل توج، ات و رشد اویح
د شـباعـث ، يات اجتمـاعیـضـرورت حدرواقـع است.يآدميو معنويماد

ورود در يانسان برايعقالنيو حتيزیغر، يعیتالش طبيعنی، شدنياجتماع
ار یبسـهايخصوصـیتاز ، آنيرش اکثـر الگوهـایو پذياجتماعيساختارها
در العـاده جامعـهبودن انسـان و نقـش فـوقياجتماعنیبنابرا؛ باشديمهم آدم

انسـان و جامعـه هايمناسـبتما را بـه يعیطورطبهب، اويو معنويتکامل ماد
انسـان ياجتمـاعيار مهـم در زنـدگیما با دو مقولـه بسـيعنی؛گرددميراهنما 

وو عوامـل خـودهاتیاز جامعه با همـه خصوصـاند عبارتم کهیرو هستهروب
اش. مطالعه يو اکتسابيذاتهايخصوصیتو هاانسان با همه صفت، درمقابل
ــوم انســانمــي، و انســانجامعــههايمناســبت ــد در عل ــا يو اجتمــاعيتوان ب

، شناسـيجامعه، نـهین زمیـکـه البتـه در اردیـصورت گيگوناگونيکردهایرو
در يشـترینهـا دغدغـه بیر ایو نظايو علوم اجتماعشناسيمردم، شناسيانسان

شـتریبيزمـانجامعـه و معرفـتهايمناسبتيست بررینه دارند. اهمین زمیا
يدارايتواند بـه مثابـه موجـودمين امر توجه گردد که جامعهیگردد که به امي
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يانسـان موجـود، زیـدرمقابـل نوبر انسان درنظر گرفته شـوديگذارتأثیرتوان 
جامعـه و هايمناسـبتپـس؛ ه شـودار و اراده مالحظـیاخت، عقلقدرتيدارا

بـا عوامـل و يه معرفت و نگـرش انسـانیات دوسوثرأتو اتأثیرهدرواقع ،انسان
مورد مطالعه قرارمعرفتشناسي ن امر در جامعهیاست که اياجتماعيرهایمتغ
عرفـت و جامعه بر مياتأثیرهتالش دارد ، معرفتشناسي جامعهيعنی؛ ردیگمي

نحـوه درواقـع وانسـانياز سـواتأثیرهن یاتیریز نحوه مدیو نينگرش انسان
د.یرا کاوش نماياجتماعياتأثیرهند یت انسان در فرایفعال

، دیـآميانیاو به مبر انسان و معرفتجامعهيگذارتأثیرکه سخن از يزمان
ن یـاز جامعه در ایيرهایشود که چه عناصر و متغميهن متبادرن پرسش به ذیا

در يرها و عناصر فعـال اجتمـاعین متغینجا همه ایادر، نقش دارنديگذارتأثیر
قـراريمورد بررسـيتحت عنوان عوامل اجتماع، يبر معرفت بشريگذارتأثیر
ژهیـــوهبـــو يجتمـــاعايریپـــذتحقـــق، يرنـــد. منظـــور از عوامـــل اجتمـــاعیگمـــي
ه امکان بـ، يدرواقع تنوع عوامل اجتماع.آنها در بستر اجتماع استيگذارتأثیر
نکـه بـه یامگـر، سـازدمـيف جامع و مـانع از آنهـا را مشـکلیدادن تعردست
رهـا و یهمـان متغيعوامل اجتماعيعنی، ن وجه مشترک آنها توجه گرددیترمهم

هايخصوصـیتو أمنشـنظـر از عناصر موجود در جامعـه هسـتند کـه صـرف
تحقـق در واسطهبهانسان نقش داشته و ياجتماعيدر زندگ، مختص خودشان

، هـاهچون گرویيهاهمشخص بر او هستند. اگر به نمونياتأثیرهياجتماع دارا
، نهـاد خـانواده، آمـوزش و پـرورش، ياسـیسقـدرت، اقتصاد، اقشار، طبقات
گر در یه دیو موارد شبيررسمیو غيرسميهانسازما، نید، اهو ارزشفرهنگ
، میریـآنها در نظر بگيرا برايم و عنوان مشترک عوامل اجتماعیتوجه کنجامعه
ارز وجـه اشـتراک مهـم آنهـا بـا هـم آشـکین عوامل و نیک از ایز هریوجه تما

متفاوت و ژه یوهايخصوصیتيک دارایهر، مزبوريگردد. عوامل اجتماعمي
و ا خانواده از طبقاتیفرهنگ از اقتصاد ، نیها از دهمثل گرو؛هستنديگریاز د
يبـرا؛نداشـته باشـديگریاست که ممکن است ديخاصأمنشيک دارایهر 
در است کـه قطعـاً یيهايژگیويدارا، يک عامل اجتماعیعنوان ه ب، نیدنمونه
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ن صفت مشـترک هسـتند یاين عوامل دارایهمه ااما؛ گر وجود نداردیعوامل د
آنهـا تنهـا يگـذارتأثیرعرصه تحقق و ارتباط با انسـان و يعنی، انديکه اجتماع
ين جهت است که عنوان عوامل اجتماعیاز اواستيات اجتماعیاجتماع و ح
ن عوامـل عـالوه بـر تنـوع و کثـرت آنهـا در ارتبـاط یـت ایارند. اهمرا برخود د

بلکه ، نها نه تنها مقوم جامعه هستندیانسان است. درواقع ايبودن با زندگکینزد
م از یتـوانيابـد و مـا مـیمـيف خـود رایـنهاست که تعریز با وجود ایمعرفت ن
شـود کـه مـيم. حال آشکارییه جامعه و معرفت سخن گویدوسوهايمناسبت
اسـت کـه ياجتمـاعين عوامـل در زنـدگیگسترده انسان به ايازهایارتباط و ن

ضمن ، قین تحقیايسازد. در فصل آتميریپذامکانآنها را بر انسانيگذارتأثیر
آنهـا بـر يگـذارتأثیرنحـوه ، يت و ابعاد گوناگون عوامـل اجتمـاعیماهيبررس

خواهد شد.يبررسيمعرفت بشر
مالحظه انسـان وبر انسانيگذارتأثیردر يع عوامل اجتماعو تنويگستردگ

ن پرسـش را یـا، يژه در نظام خلقـت جهـانیگاه ویجايدارايموجودعنوانه ب
منفعِل يا او موجودیست؟ آیند چین فرایکند که نقش خود انسان در اميمطرح

هبـنکـهیا ایـسـت ايعوامل اجتمـاعياتأثیرهصرف و مجبور مطلق در مقابل 
کنتـرل و ، مقاومـتقـدرتيدارا، ار و ارادهیـو اختداشتن موهبت عقلةواسط
ن اثـر یـايبعـدهايفصلگونه که نهاست؟ همايگذارتأثیرن گونه یاتیریمد

مندان شیانديبرخ.وجود دارديمتفاوتيهاهدگاینه دین زمیادر، دهندمينشان
تام عوامل يگذارتأثیربه لئقام یمانهايحدودم و مارکس و تایچون دورکيغرب

معرفـت يشکل و محتوا، هستند که در آن صورتيانسانبر معرفتياجتماع
يو عوامل اجتمـاعکرد به اصالت جامعهین رویگردد. اميدچار تحوليانسان

مقابل باور دارد. دريآدميبرايکیزیو متافيانسان و جبر اجتماعدر مقابل فرد
و اقبـال یيعالمـه طباطبـا، يغزالـ، خلـدونچـون ابـنن مسـلمانااکثر متفکر

و محـدود نظـر داشـته و ينسـبيگـذارتأثیربه ين غربیمتفکيو برخيالهور
لئـقايز نقشـیـانسـان نيآنها را در صورِت معرفـت دانسـته و بـرايگذارتأثیر

هايفصـلدارد. در يشـتریش بیگرايار نسبیکرد به جبر و اختین رویهستند. ا
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، نجـایدر ا، خواهد شـديمتفکران مزبور بررسيهاهدگایابعاد گوناگون ديبعد
را در کنترل ت تالش دارد نقش انسانین اثر در نهایاست که اين اشاره کافیهم
نشـان ياسـالميهـاهبا استفاده از آموزيعوامل اجتماعيگذارتأثیرت یریو مد
دهد.

قینه تحقیشیپ. ۲
اي هان رشـتیـميپژوهشـ، بر معرفـتثرؤميق درباب عوامل اجتماعیتحق

ونـدیرا بـه هـم پشناسـيو معرفتشناسـيجامعهاي هاست که دو حوزه مطالع
يچشـمگیرقـات یجوان اسـت و هنـوز تحقباً یتقرين حوزه مطالعاتیزند. ايم

و آثـار متفکـران هـا دگاهیران منتشر نشده است. اگرچه دیدر اژهیوهب، درباره آن
ن موضـوعات در یـاهاي شـهیز ریـنياسـالمقابل توجه است. در سـنتيغرب
است. در جووجستکنون قابل از قرون گذشته تامتفکران مسلمانهاي شهیاند
ن یـم بـه ایرمستقیم و غیمستقطوره بران یآثار منتشره در اير برخیاخهاي سال

:ر اشاره کردیبه موارد زتوان مين آثاریاازجمله؛ اندهموضوع پرداخت
؛يانینوشته منوچهر آشت، يمعرفتشناسي. درآمدي بر جامعه۱
؛يانیمنوچهر آشت، شناختشناسيس وبر و جامعهک. ما۲
؛يانینوشته منوچهر آشت، ارل مانهایمکشناختشناسي. جامعه۳
؛نوشته محمد توکل، علمشناسي. جامعه۴
زاده و ن اژدريیحسـ،زادهیـنوشـته عبدالرضـا عل، معرفتشناسيجامعه.۵
افي.کد یمج

مـورد بحـث قـرار بر معرفتثرؤميابعاد عوامل اجتماعين آثار برخیدر ا
را هم مالحظه کرد کـه يعلممقالهيزیادتعداد توان مينیهمچن؛ گرفته است

اند.هبر معرفت پرداختثرؤميعوامل اجتماعیيمطالعه شناساهب

ق و کاربرد آنیهدف تحق. ۳
نـد یبـر فرايعوامـل اجتمـاعيگـذارتأثیرنحوه یيق شناساین تحقیهدف ا
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اسـت کـه يرمعرفتیناظر به عوامل غیين شناسایاست. ايبشرن معرفتیتکو
دارنـد. شـناخت نقـش يمعرفـت بشـريبخشـدر نحوه قوامریانکارناپذينقش

اراده ، خاص انسان مانند عقـلهاي تیتوجه به قابلوسوکیاز ، يعوامل معرفت
بـه ؛ ق اسـتیـن تحقیاز ايناشهايهجین کاربرد نتیمب، گریدياز سو، و دانش

گـذار بـر تأثیرينـد عوامـل اجتمـاعینحـوه و فراتوان ميصورت که چگونهنیا
.دنموتیریرا کاهش داده و مديمعرفت بشر

هاات و پرسشیفرض، هلئمسف یتعر ، قیروش تحق. ۴
ياسـت مقـدماتيتالش، بر معرفتثرؤميبا عنوان عوامل اجتماع، ن اثریا
تالش شده با يعنی، يعوامل مزبور بر معرفت آدميگذارتأثیرمطالعه نحوه يبرا

يتنـوع آنهـا در بسـتر زنـدگويرش از عوامـل اجتمـاعیمورد پـذيفیارائه تعر
ن منظور یايآنها بر معرفت انسان مطالعه گردد. برايگذارتأثیرنحوه ، ياجتماع

يخـوببـهفه مورد نظـر یده تا وظشطرح يمحورها و موضوعات، چند فصليط
ده شـن پرسش مهم طرح یا، هلئمسجوانب گوناگون يرد. ابتدا با بررسیانجام گ

تأثیرچگونه يبشرند تکون معرفتیفرادر ، يتماعرها و عوامل اجیاست که متغ
تـوان ميایـنکـه آیزان اسـت؟ و ایـتا چـه حـد و ميگذارتأثیرن یگذارند و ايم

در نظـر گرفـت کـه يعوامل اجتمـاعتأثیرتحتکامل طوره برا يمعرفت بشر
ــوعینت ــوان مينکـــهیا ایـــ، باشـــدیـــيگراينســـبيجـــه آن ن ـــا تفکت يرخــک بیـــب

از يبخشـ، يگـذارتأثیرين حـدود بـراییضمن تع، آنها از همهايخصوصیت
ز در نظـر یـثبـات نيآن نـوعيند استثنا کـرد و بـراین فرایرا از ايمعرفت انسان
است؟يمعرفتیيگرايخروج از نسب، جهیگرفت که نت
ن حـال یو درعيفرعياهپرسشيما را به ارائه برخين پرسش اصلیطرح ا
:ت کهسؤاالن یمثل ا؛گرددميمهم راهنما

هستند؟یيهايژگیچه ويکدامند و دارايعوامل اجتماع. ۱
چگونـه و تـا چـه بر معرفـتيعوامل اجتماعيگذارتأثیرزان ینحوه و م. ۲
است؟يحد
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ينظرهـادر بر معرفـتيه نقش عوامل اجتماعدربارهاهدگاین دیرتمهم. ۳
است؟یيهايژگیچه ويست و دارایچو مسلمانيمتفکران غرب

نسـبت معرفـتبريگذارتأثیردر يها و تشابهات عوامل اجتماعتتفاو. ۴
به هم چگونه است؟

بـر معرفـتيگـذارتأثیردر يعوامـل اجتمـاعيروا و ناروايردهاکارک. ۵
ست؟یچ

، اریـو اختعقـليز دارایو نحامل و فاعل معرفتعنوانه ب، نقش انسان. ۶
ست؟یند چین فرایاتیریز مدیاز عوامل مزبور و نيریپذتأثیرزان یدر نحوه و م

مـا را بـه ، يمـوقتياهافتن پاسخیيه برایو تالش اولها ن پرسشیدر املأت
ياتأثیرهـياگرچـه عوامـل اجتمـاع: ه راهگشـا شـد کـهیه اولین فرضین ایتدو

يدر برخـيو حتـانسان دارندمعرفتيریگبر نحوه شکلياهدیچیگسترده و پ
آنهـا مطلـق يگـذارتأثیريکلطورهباما ، دهندميرییت نگرش او را تغیموارد کل

بلکه با قدرت؛ ن عوامل استیموجد ايقیرا انسان نه تنها خود به طریز، ستین
عوامل مزبور را کنترل و يگذارتأثیرند یفراتواند ميار و اراده آزاد خودیاخت، عقل

ر دهد.ییبنا بر خواسته خودش تغيد و حتینماتیریمحدود ساخته و مد

و نقدهاها ينوآور . ۵
يعوامل اجتماعيگوناگون نحوه اثرگذاريایق کشف زواین تحقیاينوآور

مجموعـه ياسـت. منظـور از عوامـل اجتمـاعيانسـانند تکون معرفتیدر فرا
رامعرفـت مـايریـگان شـکلیـاسـت کـه جرياجتمـاعينهادهاختارها وسا

نهـاد ، بـه نهـاد خـانوادهتـوان مين عوامـلیاازجمله؛ دهنديمقرارتأثیرتحت
ن یشت. ار آن اشاره دایو نظايو شغليگاه طبقاتیجا، فرهنگ، اقتصاد، استیس

، مختلـفيکردهـایشمندان مختلف از رویاندهاي دگاهیق با مراجعه به دیتحق
کندميلیو تحليرا بازشناسيعوامل اجتماعهاي ده نقشیچیشبکه تودرتو و پ
د.یآنها را اعطا نماتیریکنترل و مدتا به ما قدرت
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قیساختار تحق. ۶
هایي شده و پرسشطرحهاي افتن پاسخ پرسشیه به منظور ین فرضیزمون اآ

بـا يهایفصـلم ین و تنظین اثر را به تدویا، گردنديمطرحيکه در مراحل بعد
ت نمود.یر هداین زیعناو

، بر معرفتثرؤميعوامل اجتماعيو کارکردهايستیچ: فصل اول با عنوان
معرفـت يعوامل اجتمـاعيت و کارکردهایروشن از ماهيفیش دارد به تعرتال

ابتدا ، يمشخص از عوامل اجتماعيفین فصل ضمن ارائه تعریابد. در ایدست 
، اقتصـاد، ها و طبقـاتهگرو: چونيآنها پرداخته و عوامليیاستقرایيبه شناسا
، ياخالقـياهـو ارزشفرهنـگ، تیم و تربینهاد تعل، خانواده، ياسیسقدرت
ا و هـــو جنبشيســـتیط زیا و محـــیـــجغراف، يررســـمیو غيرســـميهـــانســـازما
گونـاگون آنهـا يهـايژگـیمورد احصـا قـرار گرفتـه و وياجتماعيهايدگرگون
هـريکارکردهايهاتاوتالش شده است تفين بررسیاست. در اده شيبررس

بـر معرفـت انسـان يگـذارتأثیربـاالخص در ، يگـریک از عوامل مزبور از دی
است.يزانیتا چه ميگذارتأثیرن یکه اشودن ییتعيو حتدهشمشخص 

و معرفـتشناسيدر جامعهگاه عوامل اجتماعيیجا: در فصل دوم با عنوان
و علم معرفتشناسي دانش جامعهياوصاف کليف و بررسیابتدا به تعر، علم
يعنـی، آنيسه مفهوم اساسـیيخچه آن اهتمام و سپس به شناسایاز تاريو کم

يبرخـــيهـــاهدگایـــديمعرفـــت بـــا بررســـين اجتمـــاعیّ معرفـــت و تعـــ، جامعـــه
ين فصـل بـه منظـور بررسـیـانظر اقدام شـده اسـت. درشمندان صاحب یاند
يهـاهدگایـهـم د، بـر معرفـتثرؤمـيعوامل اجتماعيگذارتأثیرر نحوه تقیدق

ا فرد نسبت به هم و هم اقسام چهارگانـه معرفـت یموجود درباره اصالت جامعه
يو فلسفيعلم، ينید، ياسیسيهاتکه شامل معرفاندهمورد مطالعه قرار گرفت

يالزم را برايجاد بسترهاینه ایات و زمیادب، هستند. مطالب دو فصل اول و دوم
يگـذارتأثیريمتفکـران صـاحب نظـر دربـاره چگـونگيبرخيپژوهش در آرا
بر معرفت را فراهم ساخته است.يعوامل اجتماع

از منظر متفکـران معرفتيعوامل اجتماع: مطالب فصل سوم تحت عنوان
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نظران مطـرح چند از صاحبيتالش دارد عوامل مورد نظر را از منظر تن، يغرب
، ماکس شـلر، کارل مارکس، میل دورکیام: ازاند عبارتد کهینمايبررسيغرب

، شـمندانین اندیـدگاه ایـت دیـ. اهمِمـرُتنماکس وبر و رابـرت ، میکارل مانها
عوامـل يگـذارتأثیرمتفـاوت بـه نحـوه يکردهـایخاص آنـان بـا روياهتوجه

ابعاد گوناگون آن را آشکار سازد. درتواند ميبر معرفت است کهثرؤمياجتماع
کیدم با یدورک، ن خصوصیا يریـگتالش دارد نحوه شـکلبر اصالت جامعهتأ

ن کند. نگـاه ییرا تبينیفت دمعرژهیوهب، انسان و معارف اويت اجتماعیشخص
هـايتعاملن را حاصـل نحـوه یـلـذا د، اسـتيدارشـناختین کامًال پدیاو به د
کیدز ضمن یکند. کارل مارکس نمييانسان تلقياجتماع و بر اصالت جامعهتأ

ت یـــتـــالش دارد ماه، و کـــارگردارهیدو طبقـــه مهـــم ســـرمايهـــايژگـــین ویـــیتب
تـداوم يدار را بـراهیشده توسط طبقـه سـرماساختهيهايدئولوژیو اينیبجهان

عوامـل يگـذارتأثیر، م و مـارکسید دورکـیسلطه بر قشر کارگر نشان دهد. در د
لـذا ؛ردیـگيمـبـررا دريمعرفـت آدمـيهم صورت و هـم محتـواياجتماع

اسـت کـه يشناسـانآن است. ماکس شـلر از جامعـههايهجینتاز یيگراينسب
يریرپذییزان تغیبه معرفت و سطوح گوناگون آن دارد و لذا ميترينگرش فلسف
رییز تنها به تغیم دانسته و نیبودن آنها در ارتباط مستقيزان ساختگیمعارف را با م

و يدئولوژیـاتـأثیرز به یم نیآن. کارل مانهايصورت معرفت نظر دارد نه محتوا
ز از یـپـردازد و نميآن بر شناخت انسانيگذارتأثیرجاد شده و نحوه یايایاتوپ
ينهـا را گروهـنظـر دارد و آبر نقـش خـاص روشـنفکرانيان اقشار اجتماعیم

امـا ، ر در جامعه را دارندییجاد تغیاداند که قدرتميياهخارج از تعلقات طبق
معرفت نظـر ير محتواییبه تغيتا حدوديعوامل اجتماعيگذارتأثیرز در یاو ن

نسـبي دو حـوزه دگاه ماکس وبر به توجه خاص او به اسـتقاللیت دیدارد. اهم
وبر ارتباط متقابل و ، همین دیدگاهبه واسطهه کها و نیازهاي انسان است یشهاند

ها را بـه شـرایط یعني هم اندیشـه؛سازداي را میان آنها برقرار ميتعامل دوجانبه
ها و سازد و هم شرایط اجتماعي را بـا اندیشـهاجتماعي زندگي انسان وابسته مي

اولویـت بـا ، باالخص در ایـن امـر، وبرزند. در دیدبیني انسان پیوند ميجهان
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و ثرؤمـتنها در صورتي ، هابینيها و جهاناندیشهيعنی؛ استشرایط اجتماعي 
و يگـروه سـازگارکه با شرایط اجتماعي و منافع طبقـاتي یـکارا خواهند بود ک

بیني نیـــز داراي ه هـــر اندیشـــه و جهـــانکـــضـــمن این، همـــاهنگي داشـــته باشـــند
تواند بیـانگر دیـدگاه طبقـه یـا گـروه ص خود است و ميهاي مستقل خاویژگي

ه کـلـي نیسـت کاصل کاین ی، در دید وبردرواقع اجتماعي خاصي نیز باشد.
ان تطابق تاریخي عالیق اجتمـاعي که امکبل، ها اصل راهبر جهان باشنداندیشه
، رنزد وبـکهچنین تحولي گرددأمنشتواند ها وجود دارد و ميها با اندیشهانسان

نمونه تاریخي کیطلبانه پروتستانيي با اخالق ریاضتغربداريعالیق سرمایه
ر است. او مورد نظعلمشناسيتًا رابرت مرتن در جامعهین مورد است و نهایدر ا

ـاعي در طـول که علم چگونـه همچـون یـکتالش دارد نشان دهد  نهـاد اجتم
شرایط و عوامل اجتماعي دچار قبض تأثیرتحتتاریخي هايها و تحولجریان

حمایت دهدنشان ميهاي علمي خود یابد. او در بحثيو تحول مدهشو بسط 
، نهـاد اجتمـاعيکیـانعنـوه به علم کداردیيامدهایا عداوت با علم چه پیاز 

ها درگیر و سرنوشتش نیز در گرو آنهاست. او سـپس تـالش همواره با این پدیده
اجتماعي را بر سازمان علم نشان دهد.ياتأثیرهچنین دارد با روش تجربي

يگـذارتأثیرو نحـوه هامناسبتنسبتًا مستوفا از يرین فصل تصویمطالب ا
مـورد بحـث نشـانيانسان را از منظر متفکران غرببر معرفتيعوامل اجتماع

، دهـدمـيق را از آن منظرها پاسخیتحقيروشیپياهپرسشيو برخدهدمي
مهـم يهـاهیـنظريبرخـدیـجـه بهتـر بایدن بـه نتیرسيرسد برامياما به نظر

رد.یوهش قرار گز مورد پژینمتفکران مسلمان
در اسـالم وبـر معرفـتثرؤمـيعوامـل اجتمـاع: در فصل چهارم با عنوان

يد اسـالم و برخـیـفـوق از دمسـئله ده شـتالش ، متفکران مسلمانهايهینظر
و عالمـه ياقبال الهـور، خلدونابن، يچون غزال،نظران مهم مسلمانصاحب

ن یـز در ایـرا نيگریمتفکران مسلمان دهايیهنظرالبته ؛ دشويبررسیيطباطبا
ت اختصار امکان طرح آنها فـراهم یل رعایاما به دل، توان مالحظه کردمينهیزم

ن یـدر االبالغـهنهجاز قرآن و ياز باب مقدمه مطالب، ن فصلیايابتدانشد. در
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نسـبت بـه البالغـهنهجو دگاه قرآن یخصوص آورده شده تا مشخص گردد که د
دگاه قرآن یبر معرفت انسان چگونه است. حاصل ديعوامل اجتماعيگذارتأثیر

کیدالبالغهنهجو  يبر صورت و محتوايعوامل اجتماعيگذارتأثیربر امکان تأ
ریبلکه قرآن و سخنان حضرت ام، ستینيک امر کلین یاما ا، معرفت است

يآن اسـت. غزالـتیریار انسـان در مـدیـو اراده و اختدهنده نقش عقـلنشان
گرفته لکدارد. او براي اجتماع و عوامل شمسئله نیبه ايو کالميفلسفينگاه
هاي مردم و گذاري در خلقیات و نگرشتأثیرچون ، زیاديهايخصوصیت،آن

، هاي فوقريگذاتأثیراست. در لئقادهي علوم و معارفدهي و جهتلکنیز ش
هاي زندگي اجتماعي و نظام نیازهاي مردم از دید غزالي داراي اهمیت ضرورت

يرا تنهـا در سـطح و صـورت معرفـت آدمـيگذارتأثیرز یاو ناما؛ زیادي است
دارد. يمـردم توجـه خاصـينیو دياجتماعيازهایآن و به نيداند نه محتوامي
عوامل يگذارتأثیريچگونگيبررسدر یيت بسزایاهميخلدون داراندگاه ابید

گسترده خود یيایاطالعات جغرافبه واسطهبر معرفت انسان است. او ياجتماع
شناس مسـلط در زمـان ک جامعهیبه مثابه ، هانیسرزميبرخيو مطالعه تجرب

ين امر را آشکار سازد. او بـه نقـش عـواملیتوانسته است ابعاد گوناگون ا، خود
و ينینشـهیـباديزندگ، و معاشاقتصاد، یيایجغرافيهاتتفاو، تیصبچون ع
دهـد. مـينشانيآنها را بر معرفت آدمياتأثیرهتوجه خاص دارد و ينیشهرنش
ل ظـاهري اکگذاري عوامل فوق را در صورت و اشتأثیرخلدون ابن، حالنیدرع

و نفـوذ عوامـل تـأثیریعنـي در دیـد او ، داند نه باطن و محتـواي آنمعرفت مي
رایـز؛ لي و صـوري معرفـت اسـتکاجتماعي فوق فقط از حیـث گـزینش شـ

هاي و دانشهاي عقليه با تمییزدادن میان دانشکي است نامتفکرخلدون از ابن
دانـد عوامل اجتمـاعي ميتأثیرتحتهاي فرهنگي راتنها دانش، فرهنگي انسان

هاي عقلي از دیـد او اما دانش، ه این امر نیز در جوامع شهرنشیني شایع استک
قابـل نه نکات نسـبتاً ین زمیاز درینيپذیري هستند. اقبال الهورتأثیرمصون از 

شـرایط تـأثیرتحتمعرفت انسـان يرونیدارد. در دید او تنها سطح بياهاستفاد
دروني نیز جایگاه و تجربهشهودنکهیضمن ا، ردیگميقرارياجتماعخارجي و 



۲۳مقدمه

شناسـيگردد. اقبـال در جامعهينمثرأتن عوامل میخاص خود را داراست و از ا
خـودي ؛ نظر دارداجتماعي -به نقش خودي به عنوان مفهومي انساني، معرفت

و خـودنگري، شخصـیتکعبارت از احسـاس و در، در مفهوم مورد نظر اقبال
خودي هم داراي ویژگـي ، درواقعخود است. کو درخودشناسي، خوداندیشي

، جـه دارد. در دیـد اوز تویـن. او به مقولـه اجتهـادياجتماعي است و هم فلسف
ـــدي دیـــن و  اجتهـــاد عبـــارت اســـت از ایجـــاد انطبـــاق میـــان اصـــول ثابـــت و اب

اجتهاد ، نماید. به بیان دیگررخ ميه در زندگي و اجتماع انسانيکهایي دگرگوني
ـاني بـا اصـول  برقرارکننده پیوند میان نیازهاي متغیر و شرایط متحول زندگي انس

گـردد. مـينجـا آشـکاریدر ايعتقادي او است که نقش عوامل اجتمـاعثابت ا
بـه يتـريمعاصر است که نگـاه فلسـفلسوفانیو فنامتفکراز یيعالمه طباطبا

حصولي انسان را به سه قسـم هايکادرااو علوم و دارد.ينقش عوامل اجتماع
وند و تنها قسـم سـوم را جـزکاعتباري عام و اعتباري خاص تقسیم مي، حقیقي
ل در دیـد کـنـد. در کو عوامل اجتماعي قلمـداد مـيجامعهتأثیرتحتمعارف 

گـذار در معرفـت تأثیرعوامل اجتمـاعي داراي نقـش اساسـي ، عالمه طباطبایي
و دو قسـم اول یعني علم حضوري، زیرا بخش عمده معرفت او، انساني نیستند

اجتماعي هستند.ياتأثیرهمستقل از لوم حصوليع
افتن یـما را بـه ، ن اثریمورد بحث در امتفکران مسلمانهايیهنظرمالحظه 

دگاه وجود ابعـاد ین دیا، بخشدميق تقربیشده در تحقطرحياهپاسخيبرخ
کیدرا مورد يبشراز معارف يادیبخش زيبرايثابت و فلسفنسبتاً  قرار داده تأ

کـهداندميياز عوامل اجتماعثرأتانسان را ميو آگاهاز معرفتيو تنها بخش
دانست.يو فرهنگياعتبار، يو معرفت اجتماعيتوان آن را آگاهمي

، بر معرفتثرؤميعوامل اجتماعيل کارکردهایتحل: با عنوان، فصل پنجم
ن فصـل یـرا در ایـز، استيشده در چهار فصل قبلانیجه مطالب بینتيبه نوع

يکارکردهـا، گذشـتههايفصـلمطالـب هايهتالش شده با اسـتفاده از تجربـ
ز یـرد و نیـل دوباره قـرار گیو تحليجداگانه مورد بررسطوره بيعوامل اجتماع

رد.یـقـرار گيهم مورد اسـتفاده و هـم نقـد و بررسـشده طرحيقبلهايیهنظر
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، گذشتههايفصلشده در هاي طرحشود دیدگاهتالش مي، در این فصلدرواقع 
عوامل اجتماعي بر تأثیردرباره ، اساس محوریت موضوعيبر، مختصرطوره ب

ان فـراهم گـردد تـا کاین ام، در نهایتکهمعرفت مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد
هاي متفـاوت بررسـي د عوامل اجتماعي مؤثر بر معرفت از ابعـاد و جنبـهرکارک

دسـت آیـد. شـناخت مطلـوبي از ایـن تأثیرگـذاري به، انکـدر حـد اموگردد
ق را پاسخ یتحقيروشیپياهاز پرسشيارین فصل بسیحاصل از اهايهجینت

دهد.ميز نشانیشده را نانیبيهاهدگایداده و نقاط قوت و ضعف د
عوامـل يگـذارتأثیرتیریگـاه انسـان در مـدیجا: بـا عنـوان، صل ششـمف

دهد.ميپاسخيمانده از منظر اسالميار مهم باقیبه چند پرسش بس، ياجتماع
ل انسـان مـورد یابعاد اصـ، چون قرآن، ينین فصل با استفاده از نصوص دیدر ا

. ابعاد وجودي ۱: چونیيهايژگین راستا ویارد. دریگميدوباره قراريبازشناس
. ۵و اختیـار و . آزادي۴، و سرشـت آدمـي. طبیعـت۳، . آفـرینش او۲، انسان
و یيجـوقتیحق، حس پرستش، یيجوعدالت، یيجوچون کمالیيهاگرایش

ن خصال و یبا چنيگردد تا نشان داده شود که انسانميانسان تبیینيراخالقیخ
قرار يو مطلق عوامل اجتماعيکلتأثیرتحتامکان ندارد که ، يعالهايصفت

و یـيجبرگراکـهباشـداز خـود نداشـته ياریچ اختیه، د بودهیلارد و مسلوبیگ
ـاحب کمـاالت عـاليبلکه او موجود؛ تنها ارمغان آن استیيگراينسب و يص
تحـت کنتـرل و ، ر دادهییـرا تغيط اجتماعیتواند شراميار است کهیو اختعقل
خـود دارد کـه يبـرايریرناپـذییاصول ثابـت و تغيت خود درآورد و حتیریمد

ستند.ینيعوامل اجتماعتأثیرتحت
يگذارتأثیرين چگونگییتبيق حاصل تالش چندساله نگارنده براین تحقیا

ن یـیکوچـک در تبيد بتواند گـامیشاوانسان استبر معرفتيعوامل اجتماع
ق و یدر پردازش دقيبزرگيچ ادعاین موضوع باشد و حامل هیت ایابعاد و اهم

ل و یـز نگارنده در فهـم و تحلیبضاعت ناچالبته؛ ستیشده نطرحلئمسايکاف
د و مشـوق خواننـدگان یـجدياهب طرح پرسشجتواند مومي، انتقال مطالب

شـنهادها و ین مـورد باشـد. از پیـتر در اثرؤمـقات بهتر و یانجام تحقيز برایعز
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ياهـد در چاپوشـیده و خـواهم کز اسـتقبال کـرید خوانندگان عزیمطالب مف
محتـرم گـروه ين و اعضـادانـم از مسـئوالميم. الزمیآنها را اعمال نمايبعد

ــ ــگشناســيمعرفتيپژوهش ــگاه فرهن ــالمیو اندپژوهش ــه اس يبــرا، يش
تشـکر و ،ن دسـتیاز ايقاتینسبت به انجام تحقيو معنويفکريهاتیحما

م.ینمايقدردان


