
1 

 99 تیر دوم هفته  2شماره  

  



2 

 99 تیر دوم هفته  2شماره  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اشاره:

آن چه پیش رو دارید متن کامل سخنرانی حجه االسالم و المسلمین دکتر خسروپناه، 

تاریخ محقق، پژوهشگر و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی می باشد که در 

در نشست شورای تبیین معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید ایراد  21/3/99

شده است. نظر به اهمیت مباحث و موضوعات مطرح شده به ویژه برای جامعه علمی و 

دانشگاهی کشور، این معاونت برآن شد تا این مباحث را در اختیار مدیران و اعضای 

ر دهد. امید است با ارائه نقطه نظرات سازنده و شبکه ملی قدرت نرم سازمان قرا

روشنگرانه خویش این معاونت را در ارائه تولید محتوای پر بار و غنی یاری فرمایید.

 معاونت بررسی و تحلیل              

 

 اجتماعی مدرن علوم شناختی روش های نقد پارادایم

 انقالبی ساختار کتاب در و  کرده مطرح برای اولین بار نهوک آقای که است اصطالحی پارادایم

از  مان مقصود ما اینجا . در است گفته آن برای متفاوت معنی ۱۸ الی ۱۷ به علمی نزدیک

 . نظری چارچوب یعنی پارادایم است نظری چارچوب پارادایم،

االن وقتی   شناسی، طبیعتاً روش رکن یک و مبانی رکن یک دارد رکن دو نظری چارچوب 

 . شد نخواهیم مبانی وارد دیگر شویم شناختیروان نظریه چارچوب وارد خواهیممی

 علوم های روش بر حاکم مبانی ترین کلیدی نام فقط دادیم توضیح را روشها آنکه از بعد 

 انسانی است علوم از بخشی هم اجتماعی علوم از مقصود .گفت خواهیم مدرن  را اجتماعی

social scince سیاسی علوم و مدیریت اقتصاد شناسی جامعه یعنی اجتماعی علوم 
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، اگر  نیست مقصود نقلی علوم و الهیاتی فلسفی علوم یعنی .قبیل این از علومی و تربیتی علوم

 و فلسفه مثل انسانی علوم از دیگر دسته آن از مبانی بخش در اجتماعی علوم این چه طبیعتاً

 علوم واقع در هستند ساز مبانی علوم آنها و کنند می استفاده قبیل این از مباحثی و الهیات

می که هستند علومی اجتماعی علوم ولی برد می بهره ساز مبانی و ساز مبنا علوم از اجتماعی

 .  بدهد تغییرش مطلوب انسان سمت به تا بشناسد را محقق انسان معنا یک به واقع در خواهد

 تحقق یافته می دهد و سازمانهای از توصیفی یک مدیریت، در مثالً است این اجتماعی علوم کار

 اقتصاد، در یا مطلوب سازمان سمت به کند تحقق یافته تغییر پیدا انسان این چگونه که گوید می

 توصیف را نآ است کننده مصرف و کننده توزیع کننده تولید انسانی محقق، که اقتصادی انسان

 روان در مثالً یا اقتصادی مطلوب انسان به بدهد تغییر را اقتصادی محقق انسان بتوانند تا کندمی

 چگونه اینکه و بعد دیگر هایعرصه یا شخصیت لحاظ به کند می معرفی را محقق انسان شناسی

 .  علوم سایر همینطور . و مطلوب و سالم انسان به کند پیدا تغییر

 نه نه نوین، جدید، نه ندارد فارسی معادل هیچ modernمدرن علوم اجتماعی ،  میگوییم وقتی

 ما فارسی های واژه از بعضی مثل است ، مدرن مدرن نیستند مدرن تعریف کدام هیچ تجدد نو، نه

 غلط rashraliteیا  است غلط اشترجمه vesden حکمتی مثل ندارد انگلیسی معادل که

 های واژه ندارد انگلیسی هیچ معادل ما فارسی  های واژه بعضی است ،حکمت حکمت . است

 سکوالریزم مثالً کنند ترجمه توانند می ترراحت ها عرب اوقات گاهی است همینطور هم انگلیسی

 گوییممی کنیممی ترجمه ما وقتی ولی عین فتح العلمانیه، به کنند می ترجمه العلمانیه به را

 که  این حکومت از دین جدایی گویند می ها بعضی حاال است که غلط سیاست از دین جدایی

 شود نمی را ها بعضی کرد ترجمه شودمی را ها بعضی است این غرضم .است غلط خیلی دیگر

modern ندارد فارسی ترجمه . 

 االن است شده شروع مدرن دوره ۱۶ قرن از است یعنی و رسانس وسطی قرون از این مدرن بعد 

  مدرن گوییممی هم دیگه سالهزار .  مدرن گویید می هنوز ولی گذشته مدرن از قرن پنج نزدیک
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 است معلوم این شودنمی که کهنه است نوءی چه این شود نمی کهنه که است جدیدی این چه

 گوییممی داد تاریخی تصور توانمیبله  باشیم داشته تصوری باید پس است خاصی نوی که

 به بعد پیدا شانزدهم قرن اجتماعی که از علوم یعنی مدرن اجتماعی علوم از منظور

 در داشته ارسطو که عملی حکمت  اقتصاد سیاسی فلسفه اجتماعی علوم مثال با یعنی است شده

. فلسفه عملی را می گفت اخالق سیاست مدرن  تولیدی عملی نظری فلسفه گفت می تقسیمش

 طوسی نصیرالدین خواجه یا مدینه الفاضله اهل آراء کتاب در دارد هم فارابی که منزل تدبیر

 دارد کتاب عملی حکمت درباره آگوستین مثالً هم وسطی قرون در دارد.ناصری  اخالق کتاب

 خواستند می چون کرده بحث اقتصاد از سیاست از دارد عملی حکمت آکویناس توماس

 در سیاسی معروف فیلسوفان از یکی یا سیسرو داشتند را هابحث اینطبیعتا  کنند کشورداری

 گذشته در عام معنای یک به اجتماعی علوم این پس . اند بوده ها وسطی این قرون از قبل دوره

 به ۱۶ قرن از که اجتماعی علوم یعنی مدرن اجتماعی این جا می گوییم علوم ولی اند بوده هم

 . است تاریخی تعریف یک این شکل گرفته است. بعد

 یعنی است مطرح اجتماعی علوم فلسفه در که مدرن اجتماعی علوم فلسفی تعریف اما 

ایسم  تا سه این در این علوم که کرده ، نفوذ چتری مثل ایسم تا سه که اجتماعی علوم

 subjectevem دنیا اصالت seceularismانسان،  اصالت humanesmاز  عبارتند

 انسانی.  شناسای فاعل اصالت دنیا اصالت انسان اصالت . انسانی شناسای فاعل اصالت

 مثالً .ایسم ها با هم تقابل دارند این عمدتاً و فراوانی وجود دارد های ایسم غرب در 

 با پوزیتیویسم است یا عقل اصالت و این تجربه اصالت آن دارد تقابل با رسیورالیزم آمپریزم

 لیبرالیزم دارند تقابل هم با عمدتاً هستند غرب در که ایسم هایی هم هستند  مقابل اگزیسیالیسم

 هم با علمی مکاتب علمی های ایسم های اجتماعی حتیایسم فلسفی هایایسم عمدتاً سوسیالیزم

 مقابل هااین رفتارگرایان مکتب گشتال با مکتب در روانشناسی مثالً شناسی جامعه در دارند تقابل

 مکتب تا آمد فروید اساساً هستند هم مقابل روانکاوی مکتب با رفتارگرایی مکتب یا هستند هم
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 غرب در تا ایسم هست سه ولی هستند هم با تقابل در ها این معموالً بزند کنار را رفتارگرایی 

 راس در که هستند ها کل ایسم بر حاکم روح بلکه ندارند تقابل هم با تنها که نه مدرن

 دانم آن وقت از این می انسان اصالت را مدرن گوهر من لذا باشد اومانیزم می همین شان

که  انسانی شناسایی فاعل اصالت است کرده پیدا انشعاب ایسم دیگر 2 انسان اصالت

subjectevism سکوالریزم اصالت از است عبارت که دیگر ایسم و شده گرفته سابجکت از است 

 روح یک و مثلث یک ایسم سه این هستند اومانیزم این خلف فرزندان و زاییده تا دو . این دنیا

 subjectivesm مدرن گوهر است معتقد کانت البته مدرن گوهر شوددارند . این می حاکم

 انسان اصالت است هیومنیزم مدرن گوهر معتقدم من انسانی. شناسای فاعل اصالت یعنی است

 عقالنیت گرفته شکل مدرن عقالنیت و کرده پیدا انشعاب هم subjectivis انسان اصالت از البته

 . بوده است. rashralites این سر دعوا تمام بعد به هفدهم قرن از دیگر و مدرن خودبنیاد

 دارد تفسیر شپنا دارد تفسیری کانت نظری مثل های ؟پوزیتیویست چیست مدرن عقالنیت این  

 هایمر آقای هوک آقای فرانکفورت مکتب اصالً دارد تفسیر فرانکفورت مکتب دارد هگل تفسیر

 لذا هستند متمرکز rashnaliteروی  یعنی است روشنگری دیالکتیک کتاب دارد کتابشان آدرنو

 نیست افزاری سخت سیستم شناخت این به مدرن شناخت بشناسد را مدرن خواهدمی کسیاگر 

 حقیقتخیر   ،شده عوض خانواده تعریف االن مثالً که نیست زندگی سبک به مدرن شناخت

 علوم .نیست هم پزشکی اش علوم .نیست اش هممهندسیعلوم .صنعتش نیست حتی مدرن

 عقالنیت مدرنیته گوهر .نیست هم اش شناسی زیست و شیمی و فیزیک و پایه علوم و انسانی

 ،داشته ظهوراتی این وقت آن .است محوری انسان از برگرفته ست. عقالنیتا هیومنیزم از برگرفته

 قرن دوم نیمه ،نیوتون فیزیک .شده گالیله فیزیک ،در علوم در نیمه اول قرن هفدهمآن ظهورات 

 ،کانتومنی فیزیک نوزدهم قرن ،داروین شناسی زیست،  ۱۸ قرن اول نیمه ،الپالس فیزیک ،۱۷

 نوین چهارگانه علوم ،یکم و بیست قرن ژنتیک اپی علم ،بیستم قرن در ژنتیک علم ،بیستم قرن

 علوم بنیادین دسته چهار اینها ؛شناختی علوم و تکنولوژی نانو نانو، ،اطالعات علوم یعنی بنیادین

 چه که چهارگانه علوم این یکم و بیست قرن در و بیستم قرن اواخر .هستند یکم و بیست قرن
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 علوم منشا این ها ایدشنیدههمین که  شناختی و چه جنگ مصنوعی هوش چه ،شناختی علوم

 مطرح دنیا در لت،گشتا روانکاوی روانشناسی ،رفتاری روانشناسی امروز یعنی ،است شناختی

 اقتصاد االن .است مطرح شناختی روانشناسی االن .شود می تدریس ماهای  دانشگاه در که نیست

 شناسی جامعه االن .است مطرح شناختی اقتصاد االن .فریدمن و هایک مطرح نیست ،کینز

 پس .است شناختی علوم و ذهن فلسفه و مصنوعی هوش در اش ریشه که است مطرح شناختی

 عقالنیت زاییده که اجتماعی علوم یعنی مدرن اجتماعی علوم شود می گفته وقتی بنابراین

بجکتیویزم و اس و اومانیسم اصل سه این زاییده که اجتماعی علوم یعنی هست مدرن

 های پارادایم مهمترینداشته اند.  شناختی روش های پارادایمهر کدام  اینها .است سکوالریزم

 روش و انتقادی روش ،تفسیری روش ،تبیینی روش یا پارادایم ؛از عبارتند شناختی روش

 وجود پساساختارگرایانه های روش ؛کنید فرض مثالً .هستند روش چهار این عمدتا .گفتمانی

 تریمفصل های بحث خیلی .است دریدا مطرح شکنی ساختار .است مطرح فوکو تبارشناسی .دارد

 که گرایش کسانی عمده .کردم عرض که است اییچهارت نهمی عمده ولی هست هم

 این است تبیینی پارادایم ،روشی شان پارادایم کرده اند را مطرح پوزیتیویستی و تجربه گرایی

 اثر در ها این ببینیم، ببینیم را ها فنومن ؛را پدیده ها ظاهر ما ؛میگوید ؟گوید می چه روش

 را  پاسخ و محرک نظریهروانشناسی  در مثالً .کنند می پیدا انفعاالتی و فعل چه بیرونی عوامل

 قانون شبیه ،ببینیم را العملی عکس چه و بکنیم کاری چه ،بزنیم حرفی این که چه .ایدشنیده

که درباره پدیده  العملعکس و عمل ؛نیوتن سوم قانون این ؛العملعکس و عمل .هست نیوتن سوم

 .شناسی جامعه در حتی .روانشناسی در پاسخ و محرک قانون به کردند تبدیل ها است را آمدند

 روش است احتماالت منطق است آماری و استقرائیروش های  معموالً تبیینی روشهای 

 برای استفاده بشود اما هم کیفی روشهای است البته ممکن ایدکرده تدریس و اید شنیده را کمی

 می تاثیری چه گذارند می تاثیری چه ظاهری عوامل که است ظاهری همین عوامل شناخت

 به خواهد می که روانکاوی رفتارگرایان. حتی شخصیت نظریه مثالً به شوندمی تبدیل پذیرند و

  طریق از دهد می قرار خواب مغناطیسی یک در را آن باز بپردازد انسان ناخودآگاه ضمیر



7 

 99 تیر دوم هفته  2شماره  

 ضمیر عقبه یک از ظواهر او کار دارد ولو با یعنی زدن حرف به می کند شروع هیپنوتیزم

 استفاده آماری هایروش از که است استقرایی روش یا تبیینی روش این شود برخوردار ناخودآگاه

 می پاسخ را شما های سوالکه  اند کرده استفاده هم افزار نرم هایبرنامه تعداد یک و کنندمی

منطقه  یا بلوچستان و سیستان منطقه در خودکشی به گرایش عوامل کنید فرض مثالً دهد

 خودکشی که آنها از چه کنند می تهیه های پرسش یک است چیزی چه تهران یا بندرعباس

 ببیند مثال عوامل که میرسند های جواب یک به و آنها به منتسب های خانواده چه و اند کرده

 این از های بحث و داشته دخالت درصد چند فرهنگی عوامل داشته دخالت درصد چند اقتصادی

 االن عمدتاً که مردمی اجتماعی خدمات نامبه  هست ایران در ایپدیده کنید فرض مثالً یا قبیل

 شکل انقالب اول ایران در سازندگی جهاد مثالً دهند می انجام جهادی هایگروه مقطع این در

 مثال بود خودش عیاشی دنبال که دولت آمد می ایزلزله یا سیلی هرجا هم انقالب از گرفت قبل

 از خارج در خودش عیاشی دنبال شاه ولی کردند می گیربرف در نفر هزاران آمد می سنگین برف

 کردندمی کمک گرفتار به مردم و زلزله و سیل به رفتندمی مردم نبودند اینطور مردم  بود کشور

 یزد مردم با صدوقی اهلل آیت کند رحمت خدا آمد زلزله طبس در انقالب از قبل آید می یادتان

 نام به نهادی یک به شد تبدیل انقالب اول هست ایران مردم در که جهادی روحیه این رفتند

 وزارت با آمدند ناآگاهانه یا آگاهانه سهواً یا عمداً ای عده یک خوب داد هم جواب سازندگی جهاد

 ناکارآمدترین ترین ذلیل ترین ضعیف که کشاورزی جهاد وزارت شد کردند ادغام کشاورزی

کند من  رحمت خدا است کشانده نابودی به را کشور کشاورزی و است هادولت همه در وزارتخانه

در بحث  امام سخنان بیشترین دیدم کردممی مرور کشاورزی در باب را امام صحیفه یک وقت

 این گفتند امام امام داشتند اما هرچه تاکید چقدر هشدار و است کشاورزی موضوع های اقتصادی

 حاال .بودیم مطلق وابسته کود ما در بذر در است حرف خیلی این کردند عمل را عکسش دقیقاً ها

 ببینید را وام کشاورزی قوانین شما .کردند تالشی دانش بنیان ها این کود موضوع در سالی چند

 خواستید اگر اما شویدمی حمایت بزنید باغ خواستید اگر که است سمت این به قوانین از بعضی

 از موادی که شود می باعث زدن شخم گویندمی .نه گویندمی باشید کشاورزی تغذیه، داشته

 غذایی مواد این در چرا؟ برای این که ما شود آلوده زیست محیط شود آلوده هوا بیاید بیرون زمین
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 شکل را اساتید بسیج امکرده عرض بارها و بارها من فرمودند که ای نکته این بشویم وابسته

 دستمان باید قلم .برود رژه آقا جلوی و بگیرد دست در اسلحه بپوشد نظامی لباس که ندادند

 تهدید ببینند که اند نشسته هم دور حال به تا کشاورزی رشته بسیجی آیا اساتید االن بگیریم

 مورد در بگوییم ابوالبقاء کلیات بنشینیم هم دور هی کرد؟ حاال باید چه و چیست کشور در تغذیه

 حاال دهند انجام را کار این باید کشاورزی اساتید .است این نرم جنگ ببینید که بگوییم نرم جنگ

 کسی یک دارند را خودشان با متناسب نرم جنگ در خودشان های رشته در هم دیگر دوستان

 اما بردند بین از را سازندگی جهاد اینکه با که بدهد انجام مورد این در میدانی تحقیق یک بیاید

 در جهادی های گروه هزاران جهادی های گروه این بود آقا حضرت منویات با البته یکدفعه باز

 جهادی های بچه این از برد می لذت آدم اصال دارید ارتباط هاگروه این باشما  گرفته شکل کشور

 میزند نیششان مار محروم مناطق در اینها از می دهند بعضی انجام خالی دست با بزرگ کارهای

 نمیرد این تا به شهر بفرستند بعد و بدهند انجام را اولیه درمان آن بتوانند باید زحمتی یک با

 بسیج رئیس از شان همه که می شدند الزام ما بسیجی اساتید ای کاش کنند می کار اینطوری

 جمع در میرفتیم هفته یک مرتبه یک سالی دارم بسیجی ادعای که طلبه من و معاونین تا اساتید

 یک آمده کسی حاال تا است این من سوال . حاال کردیم می زندگی و جهادی های گروه این

 که دارد وجود بیرونی علل چه ببینید .بدهد انجام آماری و تبیینی روش این با میدانی تحقیق

هم  جهادی هایگروه به شان تیپ ظاهراً که جوانهاییحتی بعضی از  روندمی سمت این به افراد

  است . پارادایم یا روش یک این هستند جهادی های گروه در خورد نمی

 چیست؟  پارادایم این اشکال حاال

 که است این اندگفته هم هاغربی خود و هست تبیینی به پارادایم که نقدی مهمترین

 سنگ از غیر موجودی یک انسان نیست بیرونی عوامل زاییده فقط انسان رفتارهای

 طبیعت البته دارد شعور که است موجودی یک است مایعات و جامدات نباتات جمادات

 طبیعت است هوشمند چقدر و دارد شعور چقدر که داد نشان کرونا ویروس این دارد شعور هم

 انسان ولی دارد شعور است هوشمند طبیعت عالم همه گوید می مالصدرا است هوشمند واقعا
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 دارد هدف دارد غایی علت دارد نیت دارد انگیزه است هوشمندی و شعور با موجود اینکه بر عالوه

 را ها نیت توانید نمی که پاسخ و محرک یا آماری روش با شما دارد هدف کارهایش برای

 حزب یک حاال کرده می علمی کار که ارقم بن زید آقای که بدهند خبر به شما مثالً بفهمید

 توانید است؟ نمی چیزی چه دنبال کرده را کار این چه است؟ برای چه انگیزش این داده تشکیل

 کار را ها انگیزه و ها نیت ندارد کار آدمها باطن با تبیینی روش ببینید را ظاهری فقط عوامل

 اجتماعی رفتار در فردی و رفتار حققتدر  درونی عوامل و ها انگیزه و ها نیت که حالی در ندارد

 نام به دیگری روش یک آمدند شدند اشکال متوجه چون ها غربی اینجانقش مهمی دارد 

 اند . کرده انتخاب را تفسیری روش

 یعنی روش هرمنوتیکی را مطرح کردندشالرماخر یا دیلتای،  ؛مانند تفسیری پارادایم در 

 بوم زیست کرده زیست محیطی چه در دید باید شناخت  باید مولف وفاعل آن کار را

 نظریه انسانی علوم اصوالً کنید بحث افعالش و اعمال مورد در توانید نمی اورا تا نشناسید

 بشناسید چطور بشناسید را انسان باید یعنی انسان افعال خوب است انسان افعال درباره پردازی

 بشناسید. را ها انگیزه کند می زندگی جهانی چه در بشناسید را بومش زیست

 خلط هم با اینها نباید که انگیخته و انگیزه نام به هاغربی کردندمی مطرح مغالطه یک این که

 کار هم را انگیزه ما ها میگویندهرمونیتست نداریم انگیزه با کاری بینیم می را انگیخته ما بشود

 انگیزش اما جهادی بسیار مقدس بسیار الهی فعلش بسیار هست آدمی یک نداریم کار چرا داریم

 کند جمع رای کند پیدا اعتبار بشود حفظ خودش موقعیت که است این برای انگیزه نیست الهی

 درست است دیگری فرمایش یک آن «ر الی من قالظوالتن قیل ما الی انظر» فرمودند که این بله

 گفته؟ کی که دارید کار چه اصالً بینید می شما که را مطلبی یک گویدمی یعنی هست هم

 اگر شما لکن سخن است باطل و حق شناخت برای این است باطل یا است حق کالم خود ببینید

 خدا اوصاف چقدر هر است سبحان خدای قرآن متکلم قرآن مولف خوب بفهمید را قرآن خواستید

 را اسالم گرامی نبی هرچقدر فهمید می بهتر هم را خدا کالم بشناسید بهتر را خدا عظمت و
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 بشناسید را علیه اهلل سالم امیرالمومنین نازنین وجود فهمید می بهتر هم را کلماتش بفهمید

 می اگر مثالً را عالم های انسان اگر حتی گویند می ها خیلی لذا شناسید می بهتر را کالمش

 بعد بشناسید را سعدی خود که است مهم خیلی بشناسید را سعدی بوستان و گلستان خواهید

 اول چون را گلستان بعد و بخوانید را بوستانش باید هم اول تازه گلستان و بوستان سراغ به بروید

ما  که کند می کمک خیلی این نوشت را غزلیات بعد نوشت را بعد گلستان و نوشت را بوستان

 علمی زیستنامه دیگر . های شخصیت سایر همینطور و بگوید خواهد می چه او بدانیم بفهمیم. و

چرا  شناسید می بهتر را رفتارها را بهتر می فهمید او های اندیشه و آرا آثار و بشناسید را مالصدرا

 االن است یعنی خشونت ذاتشان جنتلمن آمریکای این که کنندمی تاکید اینقدر آقا حضرت

 را سر شناسند نمی هم را مرد و زن کنند می جنایت چطوری دارند پوستان سیاه علیه بینیدمی

 اینطوری را ها آدم دوتا نه یکی نه برود دنیا از تا دهدمی فشار را طرف .گردن زمین به کوبد می

 ۸۰ کهآمریکا پوستان سیاه ۱۹۴۷ سال تا می دانید . کنند می رفتار آنها با بردگان از بدتر مثل

 بعد نداشتند مسکن فروش و خرید حق هستند اینها پوست سیاه واشنگتن در پوستانسیاه درصد

 را آمریکایی خواهید می اگر باز هم رفتارشان عوض نشد شما کردند ولی عوض را قانون آمد قانون

 این هویت باید کدخداست گویدزند اومی می لبخند این بشناسید لبخندش  با نباید که بشناسید

 خودشان به هم خودشاناصال هستند مغروری انسانهای ها بشناسیدکه آمریکایی را هاآمریکایی

 و نکردند رحم هم دنیا به کنند نمی رحم هم خودشان به ها این هستیم مغرور ما گویندمی

 مسئله تا چهار و موشک به قصه بشوید فقط آمریکا اگر تسلیم کنید می خیال شما کرد نخواهند

 ده به بماند کشور یک ایران گذارند نمی دیگر کنند می تان تجزیه کنند می نابودتان میشود تمام

 مثل بیفتد اتفاق این باید کنند ذلیل تان می و خوار کنند می تکه تکه کنند می تبدیل کشور

 دقیقاً تفسیری که  اصالً شود تکرار باید بار ، چند بفهمید تا دوم جهانی جنگ یا اول جهانی جنگ

بر   را آمریکا فعل یعنی دارد هاآمریکایی از که است شناختی اساس بر کند می هاآمریکایی از آقا

 نباید است همین شانحرف دیلتای مثل ها هرمنوتیک کندمی تبیین شناسی اساس آمریکا

 می گوید راست آمریکا اگر گویند می است این حرفشان برخی آقایان االن تازه ببینید را ادعاها

 نمی خدا های بنده انشااهلل برگردید . دوباره ایدکرده ترک را میزشما .  مذاکره میز به برگردد
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 شما با باال موضع از کنند می استعمارتان هم مذاکره میز چون در  نفهمند خیلی ولی فهمند

 کرد صحبت مرسی با رفت بود داده مأموریت ایشان به آقا که ما دوستان از یکی میزنند حرف

 به گفتم او به کردم صحبت او با می گفت وقتی شد جمهور در مصر رئیس مرسی که موقع همان

 مشکل که کنیم می کاری اصالً و کنیممی چه جواب دادند که ما، نکنید اعتماد ها آمریکایی

 ایران مدل با بیایید .آورید نمی دوام بیشتر سال یک گفتم آنها به .مصر حل شود اقتصادی

 تجربه خواهیم نمی ما .شدید گرفتار .شدید تحریم شما .نه ؛گفت .کنید حفظ را خودتان استقالل

 شد کشته مرسی تنها نه .نشد هم سال یک دقیقاً .نیاورد دوام بیشتر سال یک دهیم انجام را شما

 دیگه .شد نابود ساله هشتادد - هفتاد المسلمین اخوان اصالً ،رفت بین از دولتش و رفت بین از و

 انجام هم تبیینی را روش اگر تازه گویند می هاهرمنوتیست .ندارد وجود اخوان نام به چیزی

 شناخت طریق از دهد می شما به باطنی های مایه تفسیری روش ولی ،را این فهمید می بدهید

 علوم در که است بهتری روش شد خوب خیلی این خوب شناساند می شما به را فعل درون ،

  هرمنوتیک این که است این اشکالش چیه؟ اشکالش حاالاستفاده می کنیم  آن از اجتماعی

 می را تبیینی فعل روش .فلسفی هرمنوتیک سراغ است رفته شناختیروش هرمنوتیک از

 را مفسری گفت آمد که فلسفی هرمنوتیک بعد بشناسید می گفت را فاعل هرمنوتیک روش بیند

 با خودش های دانسته با پیش خودش های فرض باپیش مفسر دارد اصالت کند می تفسیر که

به تفسیر متن  برود خودش های فرض پیش با دارد که هایی حب و  بغض با دارد سالیقی که

توانید  نمی . شما رای به تفسیر این می شود ،متن به برود خودش هایفرضپیش با خوب پردازد

 تفسیر پدیده مفسران تعداد به یعنی شوید می گرایینسبی بفهمید گرفتار را حقیقت روش در این

 متن خواهم می من مثالً شوید می دور واقعیت از بلکه شناسید نمی را واقعیت تنها نه شود می

 این جای به بفهمم را پوستان سیاه به نسبت ها آمریکایی خشونت خواهم می یا بفهمم را سعدی

 خودم هایفرضپیش من میشود معلوم ، فعل کننده شناخت با که بفهمم را کننده و را مولف که

 را خب من متن کنم تحمیل گلستان و بوستان بر را خودم . دیدگاه متن بر کنم تحمیل را

 لذا آورد خواهم در گرایینسبی نوعی از سر و شد خواهم فهم در رهزن گرفتار فهمید نخواهیم
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 را واقعیت که دهدنمی اجازه و آوردمی در گرایینسبی از سر هم هرمنوتیکی روش

 امثال هرش آمدند  لذا .را انگیزه نه و بشناسید را انگیخته نه .بشناسید هست که آنگونه

 . پرداختند فلسفی هرمنوتیک همین به نقد شدت به امریکا در

 هم تفسیری و تعلیمی روش دو دارد هر اشکال یک آید می فلسفی هرمنوتیک بر که نقدهایی

 شناسید می را یافته تحقق پدیده شما تفسیری تبیینی روش با که است این آن و دارند

 نقدش دنبال اما کنید می پیدا factو  act از شناخت یعنی بشناسید درست اگر

 .انتقادی پارادایم نام به آمد جدیدی پارادایم غرب در که است اینجا روید نمی تغییرش

 هابرماس هم آخرشان شخصیت و مارکوزه ، آدرنو،ایمرههم آن را راه انداخت  فرانکفورت مکتب

 مارکوزه از متاثر شدت به می دانند ایشان ،هستند آشنا شریعتی مرحوم آثار با که دوستان است

 شریعتی بگویم خواهمالبته نمی داشت انتقادی نگاه داشت و سوسیالیستی نو های اندیشه است

 در صفحه ۳۰۰ دین پژوهی معاصر شناسی آسیب کتاب در من پذیرفته تاثیر مارکوزه از فقط

 مکتب همین بودند یکی تاثیرگذار روی شریعتی جریان چند و امکرده بحث شریعتی مورد

مکاتب و  ها ایدئولوژی ها پدیده باید ما که بود این شان اصلی حرف بود. اینها فرانکفورت

 البته داشتند انتقادی فقط نگاه چیست مطلوب که نگفتند موقع هیچ اماکنیم  نقد را هاواقعیت

 یکی داشتند تاکید خیلی واژه دو روی بود روشنگری آن و داشتند تاکید هدف یک روی

 هیچی دیگر را این دارد ساختاری چه و چیست مطلوب روشنگری اما رهایی دیگری و روشنگری

 گویند می اما ندارند حرفی هم مورد این در رسید روشنگری و رهایی به توانمیچگونه ندارند

 ناظر را انگلستان جامعه را افغانستان جامعه را عراق جامعه را آمریکا جامعه را ایران جامعه ما مثالً

 گویندمی زنند می که مثالی مثالً دارد فاصله چقدر این که کنیممینقد،  رهایی و روشنگری به

 ، ما درمان و سالمت برای دارد هدفی یک بیمارستان بگیرید نظر در را بیمارستان یک که

 یک مکتب این کنیممی نقد و زیابیار اند کرده تصویر خودشان که هدفی به ناظر را بیمارستانها

 را موجود وضع خواهدمی که است این امتیازش انتقادی پارادایم مکتب این دارد امتیاز

 از درستی تصویر باید اول دارد هم اشکال دو تغییر، اما برای کند می نقد دهد تغییر
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 مطلوب وضع از تصویر یک بعد و کنید نقدش بتوانید بعد تا باشید داشته محقق وضع

 نقد در باشد مطلوب وضع اساس بر تغییر باید کنید می نقدش شما خوب باشید داشته

 هستند . ناموفق مطلوب وضع توصیف و موجود وضع توصیف در اما هستند موفق

االن   بدهید اجازه که است پارادایمی یک هم گفتمانی پارادایم یعنی چهارم پارادایم 

 یک با اما موجود وضع توصیف برای است گرایانه نسبی پارادایم یک نشوم آن وارد

 شوم. نمی وارد فعال من که حاال discorse خاص روش

 هر برای من بود سوم و دوم و اول پارادایم سه آن عمده و کردم عرض که پارادایم چهار این از 

 بیاید کسی است ممکن من نظر به ولی پارادایم هر به ناظر های نقد امکرده مطرح نقدهایی کدام

 نیست مهم ایکس روش گذاریم می را اسمش می کنیم ابداع روشی یک ما حاال خوب که بگوید

 می استفاده دیگر است بشر حاال خوب کنیم استفاده پارادایم ۳هر  ظرفیت از اما باشد چه اسمش

 کمی ، آماری های روش با دارد طبیعی روش خوبی ظرفیت یک خوبی روش یک خوب کند

 ها فرض پیش تحمیل آن پردازد مولف بوم زیست به خواهدمی که است روشی که هم هرمنوتیک

 این از ترکیبی می کنیم استفاده هم انتقادی روش ، از میگذاریم و کنار کنیم نمی استفاده هم را

اساسی تر  مشکل یک نخیر شود؟ می حل مشکالت اما آیا انتقادی تفسیری تبیینی پارادایم سه

 مثلث آن ها پارادایم این بر حاکم مبانی گفتم عرایضم ابتدای در که است این آن می ماند و

 عقل گویدمی subjectives .بسندگی  انسان گویدمی انسان اصالت گویدمیاومانیزم  بود مدرن

 را خودشان جهان شناسی در هم کنید نگاه . یعنی بسندگی دنیا می گوید . سکوالریزم بسندگی

 هم و اندکرده محدود بشری عقل به را خود معرفت منابع در هم اندکرده محدود دنیا طبیعت به

 را، دنیا خدامحوری ما اگر حالیکه در .اندکرده محدود انسان به را خودشان حقایق درباره

 را اسالمی عقالنیت همان یا را وحیانی عقالنیت و را آخرت برای ، دنیا را سازی آخرت

 این اگر از ما رسد را می اسالمی های آموزه به تا شود می و عقل شروع فطرت از که

 وسیع مانشناسی هستی گستره شود می بیشتر مان ادراک استفاده کنیم گستره منابع
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 تجربی های روش با شما ببینید شودمی تروسیع مان شناسیانسان گستره  شود می تر

 از که وقتی ولی دارد رفتاری و دارد روانی دارد روحی انسان که این به رسیدید عقلی و

 ما ببینید شود می آشکار شما برای انسان از دیگری های ساحت کردید استفاده وحی

 نقل موافق اما هستیم مخالف بسندگی عقل با ما ، ابدا بسندگی ، نقلتعطیل عقل گوییم نمی

 صحبت اسالمی اجتماعی علوم وقتی از ما که کنند می خیال ها بعضی لذا نیستیم هم بسندگی

 علیهم)الباقر قال و الصادق قال مکتبی هر کنیم نقل را اجتماعی علوم خواهیم می یعنی کنیممی

 از مقاله یک گوییم می چه ما نفهمیدند اینها .کنار بگذاریم نداشت اگر و بپذیریم داشت (السالم

 دارند فرض پیش آن با که هست ذهنشان در غلطی فرض پیش یک اند نخوانده هم را ما مباحث

 نقل با ما کنندمی نقد را خودشان فهم واقع که در کنند می نقد را اسالمی اجتماعی علوم

 الجهل و العقل کتاب هست چه کافی در کلینی مرحوم کتاب اولین اصالً هستیم مخالف بسندگی

 به عقل تقدم معتقد اساساً ما است الحجة کتاب بعد است توحید و کتاب بعد است العلم فضل بعد

 حقایق به وحی با و رساند می وحی به را ما که عقلی وحیانی عقالنیت میگوییم لذا هستیم وحی

 هستی از هایی ساحت شودمی گشوده و زبا ما بر انسان از دیگری های ساحت رسیم می دیگری

 از محفوظ خودش جای سر تجربه پس رسیم نمی آن به تجربه و عقل با که شود می آشکار ما بر

 . کنیممی استفاده قطعاً کمی روشهای

 توصیف ،محقق انسان توصیف ؛کنیم دنبال اجتماعی علوم در باید را هدف تا سه ما

 موافق اجتماعی علوم این با ما .مطلوب انسان محقق و تغییر و نقد و ،مطلوب انسان

 و تفسیری چه تبیینی روش با بپردازیم چه محقق انسان توصیف به فقط که این هستیم

 دقیقتر تعبیر به یا انتقادی های روش مثل کنیم نقد فقط یا نیست کافی این گفتمانی چه

 مطلوب انسان توصیف محقق انسان توصیف .داریم نیاز کار تا سه هر به ما نیست کافی

 علوم با حکمی اجتماعی علوم بین تفاوت یک این .محقق و مطلوب انسان تغییر و نقد و

 و بسندگی انسان و بسندگی عقل به قائل ما که این دیگر است. تفاوت مدرن اجتماعی

 قائل را ساز دنیای آخرت هستیم قائل را وحیانی عقالنیت نیستیم هم بسندگی دنیا
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 که بدهیم ارائه باید را روشی یک مبنا 3است با این  راس در که محوری خدا و هستیم

 و نشویم هم گرایینسبی فتارگر باشد داشته را تبیینی انتقادی تفسیری روش مزایای

 توصیف محقق انسان توصیف کند معرفی ما برای هم را انسان ساحت سه این بتواند

 روش به کردیم تعبیر آن از ما که محقق و مطلوب انسان تغییر و نقد و مطلوب انسان

 که کردیم سعی کوتاه وقت این در شد ایجاد که تصدیعی از خواهم می عذر .اجتهادی حکمی

 نکردیم بسنده هم نقل به کنیم ارائه داد شود می که را پیشنهادیی و آنها نقد و ها روش مهمترین

 است. اجتهادی حکم روش روشش که است اجتهادی حکمی الگوی ما پیشنهاد

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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