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  چكيده
شناسـي   هسـتي «حـوزة  مقالة حاضر به معرفي و مقايسة پيامدهاي نظري دو ديدگاه متفـاوت در  

هـاي اجتمـاعي و اقتـران     واقعيـت «و نظريـة  » گرايي اجتمـاعي  برساخت«، يعني نظرية »اجتماعي
هـاي   شناختي هستند، اما به سنّت پردازد. هر دوي اين نظريات قائل به فردگرايي هستي مي» شديد

پديدارشناسـي   گرايي اجتماعي بيش و پيش از همه متـأثر از  فكري متفاوتي تعلق دارند. برساخت
تـر سـنّت پديدارشناسـي ادمونـد      اجتماعي آلفرد شوتس است. همچنين اين ديدگاه از زمينة وسيع

» اقتـران شـديد  «هاي ماكس وبر تأثير پذيرفته اسـت. در مقابـل، نظريـة     هوسرل و برخي انديشه
مباحـث  ريشة در فلسفة زبان برخي انديشمندان مسلمان دارد. در سنت تعليمي مسلمانان، بيشـتر  

اند و اين ديدگاه نيز تا حد زيـادي از   تبلور يافته  مربوط به حوزة فلسفة زبان در دانش اصول فقه
هاي فلسفة زبانيِ ميرزاي نائيني و شهيد محمدباقر صدر الهـام گرفتـه اسـت. در پـژوهش      انديشه

نشـان داده  اي و تحليلـي،   حاضر، پس از ارائة تصويري از دو نظرية مـذكور، بـا روشـي مقايسـه    
، در عين وجوه اشتراك فراوان (نظيـر  »شناختي فردگرايي هستي«خواهد شد كه نظريات قائل به 

شـناختي يكسـاني    تمركز بر ذهنِ انساني و قواعد حاكم بر آن)، ضرورتاً پيامدهاي نظري و روش
  به دنبال ندارند و ريشة اين اختالف پيامدها در مفروضات فلسفي متفاوت آنهاست.
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  . مقدمه١

 یاجتمـاع یهـا مواجهه با مسائل فلسفۀ علوم اجتماعی امری ناگزیر است. مسـائل فلسـفی دانـش
روشـن در برابـر آنهـا  یـریگ جز موضع یا چاره یاجتماعسو دانشمند  یکهستند که از  ییها پرسش

 یهـا (روش یمعهود و متعـارف در علـوم اجتمـاع یها پاسخ به آنها با روش یگرد یندارد و از سو
در  یدبه هر حال با یم،اقتصاددان باش یاشناس  مردم یککند  ینم ی. فرقیست) ممکن نیفیو ک یکّم 

). Rosenberg, 2012, pp. 1−2( یماتخـاذ کنـ یوشـنمواضـع ر یفلسف یها پرسش یا برابر پاره
مـاکس  1،کـارل مـارکس یـرنظ یککالس یپردازان اجتماع یهاز نظر یاریبس ینکها یاصل یلدل یدشا
 یهـا یـریگ موضـع یعلـوم اجتمـاع یدر باب مسـائل فلسـف 4یملو گئورگ ز 3یمدورک یلام 2،وبر
  مسائل) بوده است. ینبودن ا یرنکته (ناگز یناند، هم کرده یروشن

 یکلـ ۀرا بـه سـه دسـت −یعلوم اجتمـاع ۀتبع فلسف و به−فلسفه  یمسائل اصل 5یسجوردمارک ر
  کرده است: یمتقس

  پردازد. یآنها م یساز موجه ۀو نحو یانسان یها ارزش به منبع ارزش یۀنظر 6ارزش: یۀالف) نظر
و  یسـتپـردازد. معرفـت چ یمـ یشاخه از فلسفه بـه معرفـت انسـان ینا 7:یشناس ب) معرفت
  شود؟ یچگونه موّجه م
آن  یاساسـ یهـا یژگـیجهـان و و یـادیناز فلسـفه بـه سـاختار بن یشگـرا ینا 8:یزیکج) متاف

  ). Risjord, 2014, p. 6پردازد ( یم
وجـود دارد:  یعلـوم اجتمـاع ۀسه دسـته از مسـائل در فلسـف ی،فلسف یها حوزه ینبه موازات ا

و مســائل مــرتبط بــا  10»یــیگرا یعــتطب«مســائل مربــوط بــه  9،»یــتهنجار«مســائل مربــوط بــه 
و  12»یاجتمـاع یشناسـ یهسـت« ۀاست در حوز یا مورد بحث ما، مسئله ۀمسئل 11.»ییگرا یلتقل«
   به دو نحو قابل فهم است: یزن ییگرا یل. تقل»ییگرا یلتقل«

                                                           
1. Karl Marx 
2. Max Weber 
3. Emil Durkheim 
4. Georg Simmel 

5. Mark Risjord 
6. value theory.  

7. epistemology. 
8. metaphysics. 
9. Normativity. 

10. Naturalism. 

11. Reductionism. 
12. Social Ontology. 



      ١۴٧  ...»شدید اقتران نظریۀ« و »اجتماعی گرایی برساخت« تطبیقی بررسی

 

 نظریـات بـه اجتمـاعی نظریـات آیـا(مـثًال  »یاتنظر« یاناست م یا رابطه یلمعنا، تقل یکدر 
 یهـا یبـه تئـور یـات،نظر یـنو ا یشناخت یستز یاتبه نظر یشناخت روان یاتو نظر یشناخت روان

  اند؟). یلقابل تقل یزیکف
 موجـودات،« که معنا این به ،»یموجودات خارج« یاناست م یا رابطه یلتقل یگر،د ییدر معنا

 یائیجـز اشـ یـزیبه عنوان مثـال]، چ یسطح [سطح اجتماع یک یدادهایرو یا یندهاها، فرا ویژگی
). Risjord, 2014, p. 11» (باشـند یعنـوان نمونـه] نمـبـه ی[سطح روانـ یگرد یمتعلق به سطح

 یبحث یز،است. پژوهش حاضر ن ییگرا یلدوم از تقل یمربوط به معنا یاجتماع یشناس یبحث هست
 یا یسـهو مقا یلـیتحل−یفیتوصـ یکردیباشد که با رو یم یجتماعا یشناس یهست ۀدر حوز یقیتطب

  است. یافتهسامان 
  

  یاجتماع یشناس ی. هست٢

 یهـا یـتواقع 1وجـودِ  ۀنحـو«نـاظر بـه  یاجتمـاع یشناسـ یهسـت ۀپرسش ما در حـوز ینتر یاصل
وجـوِد  ۀنحـو یعنـیاز آنکه به اصل مسئله  یش). البته پSearle, 2010, p. 5باشد ( می »یاجتماع
  است. یضرور 2»یاجتماع یِت واقع«روشن از  یریتعب ۀارائ یم،بپرداز یاجتماع یها یتواقع

 یـاآنهـا، و/  یـریگ است که شکل ییها یژگیها، موجودات و و یدهپد ۀهم«شامل  یاجتماع یتواقع
 ,Lawson» (متقابل آنهاست یها ها و کنش وابسته به انسان یاستمرار وجودشان حداقل تا حدود

2015, p. 21هـا و روابـط  وابسـته بـه انسـان یآن تا حـد یبقا یاکه وجود  یتیهر واقع ین،). بنابرا
، »فرهنـگ«، »جامعـه«شـود:  یمحسـوب مـ یاجتمـاع یـتواقع یـکآنهـا باشـد  یـانم یاجتماع

از سـنخ  یو... همگـ» هـا یگـاهپا«، »هـا نقـش« ،»اجتمـاعی نهادهای« ،»یاجتماع یساختارها«
هـا و  استمرارشان منـوط بـه وجـود انسـان یاآنها و/  یریگ شکل یراهستند، ز یاجتماع یها یتواقع

  است. یروابط اجتماع
 یکلّ  یدگاهدو د ی،اجتماع یشناس یهست ۀموضوع مورد مطالع یعنی ی،اجتماع یِت در مورد واقع

   وجود دارد:
بـه افـراد و روابـط  یاجتمـاع یهـا یـتآمـوزه واقع یـنطبـق ا 3:یشناخت یهست ییالف) فردگرا

داشـت  یحوبـر تصـر یک،شناسان کالس جامعه یاناست. به عنوان مثال، در م 4یلآنها قابل تقل یانم
                                                           

1. mode of existence. 

2. social fact. 

3. ontological individualism. 

4. reduction. 
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 مفـاهیم برپایـۀ] ی[فکر یناتتمر ینآن است که به ا یام اساسًا برا شناش شده جامعه یتاً من نها اگر«
 یشناسـ جامعـه یگـر،بگـذارم. بـه عبـارت د یـانیزند، نقطه پا می پرسه همیشه آن شبح که جمعی

سـبب  یـنافراِد جدا از هم بپردازد. به ا یریتعداد کث یاچند،  یک، یها کنش ۀتواند تنها به مطالع یم
  ).١، ص١٣٨۵،  فرانسوا و(بودون  »کند انتخاب را »یانهفردگرا«روش مطلقًا  یدبا یشناس جامعه

(فرهنـگ، جامعـه،  یاجتمـاع یهـا یـتآمـوزه، واقع یـنطبق ا 1:یشناخت یهست ییگرا ب) ُکل
 یـانآنها را به افراد و روابط م یتتوان واقع یکه نم ینحو افراد دارند، به یورا یساختارها و...) وجود

گـرا دانسـت. از نظـر  ُکل یکرا  یمتوان دورک یوبر، م یرنظ یشناسان داد. در مقابِل جامعه یلآنان تقل
گـاه یکـنش و تفکـر یهـا یوهنه تنهـا شـ« یاجتماع یها یتواقع یمدورک  یهسـتند کـه خـارج از آ

خـود  یطرۀخـود اشـخاص را تحـت غلبـه و سـ ۀاشخاص وجود دارد، بلکـه بـا قـدرت اجبارکننـد
  ).Durkheim, 1982, p. 51» (آورند یدرم

از  یاجتمـاع یشناسـ یهسـت ۀدر قبـال مسـئل یگـر اجتمـاع پژوهش یادانشمند  یموضع فلسف
تـا حـّد  یگـرد یکند و از سـو یرا مشخص م 2»ساختار−یتعامل« ۀر باب مسئلسو موضع او د یک
 یهـا یـیناسـت. تب یرگـذارتأث یمـورد قبـول او در پـژوهش اجتمـاع یهـا یکبر روش و تکن یادیز

 ,Littleهسـتند ( یشـناخت یهست ییدر ارتباط با فردگرا 3»یانتخاب عقالن یۀنظر«مانند  یانهفردگرا

1991, p. 182یطـۀدر ح یانـهگرا کـل یها یدگاهبر د 4»ییکارکردگرا« یرنظ یانهگرا ُکل یها یین) و تب 
   ).Rosenberg, 2012, p. 5هستند ( یمبتن یاجتماع یشناس یهست

» سـاختار−عاملیـت« مسـئلۀ با روشنی رابطۀ »یاجتماع یشناس یهست« یدنوپد ۀهرچند مسئل
سـاختار −یـتعامل ۀتـوان در حـوز یاند مـ کرده اّدعا برخی مثالً . یستندمسئله ن یکدو   یندارد، اّما ا

 8یـوبورد یـرپ یـدگاهو د 7یـدنزگ یآنتـون  6»یـابِی  سـاخت« یۀنظر 5یتزرارائه کرد؛ ر یقیتلف یاتینظر
 ,Ritzerدانـد ( یمـ یقـیتلف یـاتاز نظر ییهـا را نمونـه 10»یدانم«و  9»واره عادت« ۀرابط یرامونپ

2014, p. 511−29 ّدر مـورد  یریم،ساختار را بپذ−یتعامل ۀاگر سخن او در مورد مسئل ی). اّما حت
                                                           

1. ontological holism. 

2. agency/structure. 
3. rational choice theory.  

4. functionalism. 
5. George Ritzer 
6. Structuration. 
7. Anthony Giddens. 
8. Pierre Bourdieu. 
9. Habitus. 
10. Filed. 
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 یـۀنظر یـک یـا یـرامعناست؛ ز یب یقیتلف یها یدگاهسخن گفتن از د یاجتماع یشناس یهست ۀمسئل
قابـل  ی،شـناخت یبه لحاظ هسـت ی،اجتماع یها یتکه واقع یردپذ  یرا م یفلسف یمبنا ینا یاجتماع

 را چیـزی چنـین یـا و) یشـناخت یهسـت ییآنها هستند (فردگرا  یانبر افراد، روابط م 2ابتناء یا 1یلتقل
 3.نیست تصّور قابل سّومی مسیر و) یشناخت یهست ییگرا کند (ُکل می انکار

دو  یـناسـت. ا یاجتماع یها یتدر باب واقع یۀدو نظر یقیتطب یحاضر، بررس ۀموضوع مطالع
 یـۀباشـند. نظر مـی »یانهفردگرا« یاتیتعلق دارند، هر دو نظر یمتفاوت یفکر یها که به سّنت یدگاهد

 یها یتو واقع یداقتراِن شد« یۀدوم نظر یدگاهو د 5برگر یترپ 4»یاجتماع ییگرا برساخت« یدگاهِ اول د
 »نـو نظریـۀ یـک بـر درآمـدی: یاجتمـاع یشناس یهست«در کتاب  یۀنظر ینباشد. ا می »یاجتماع
   و مورد دفاع قرار گرفته است. یبند صورت
 یـهتک یبـه خصوصـ ِی متعلق به سنِت فلسـف ِی نظر یو ابزارها یمبه مفاه یاتنظر یناز ا یکهر

 یکه شوتس خود تـا حـدود یاست، در حال 6آلفرد شوتس یدارشناسیپد یۀدارند. برگر متأثر از نظر
اقتـران «فـرد بـا عنـوان  یدیسـ یۀو ماکس وبر بود. در مقابل، نظر 7ادموند هوسرل یمتأثر از کارها

 یشـترمسـلمانان، ب یمـیمسلمان دارد. در سنت تعل یشمنداناند یزبان برخ ۀدر فلسف یشهر »یدشد
تـا حـّد  یـزن یـدگاهد یـناند و ا یافتهتبلور   »اصول فقه«زبان در دانش  ۀفلسف ۀمباحث مربوط به حوز

  8محمدباقر صدر الهام گرفته است. یدو شه ینینائ یرزایم ِی زبان ۀسففل یها یشهاز اند یادیز
                                                           

1. Reduction.  
2. Supervenience.  

انـد (مـثًال  بـوده» اصالت فـرد«و هم قائل به  »اصالت جامعه«شود برخی اندیشمندان مسلمان هم قائل به  . گاهی بیان می٣
گرایان قرار  شده در متن، آنها در طبقۀ ُکل بندی ارائه عالمۀ طباطبایی یا شهید مطهری). اّما توجه داشته باشید که در طبقه

» ابتنـاء«یـا » تقلیـل«گرایی به معنای انکار وجود واقعی َفرد نیست، بلکه به معنای قائل شدن به عدم  گیرند؛ زیرا ُکل می
های اجتماعی به سطح فردی است؛ خواه قائل باشیم افراد وجودی حقیقی دارند و خـواه بـه چنـین چیـزی قائـل  واقعیت
  نباشیم.

4. social constructionism. 
5. Peter Berger. 

6. Alfred Schütz. 

7. Edmund Husserl.  

هـایی مشـخص  زبان تنهـا در اوایـل قـرن بیسـتم بـه شـکل رشـتههای خاص نظیر فلسفۀ ذهن، فلسفۀ علم و فلسفۀ  . فلسفه٨
. اسـت نداشته وجود... و زبان ۀفلسف ذهن، ۀفلسف زیمسلمانان ن یتبع، در سّنت فکر . به)٢۶۵، ص٢٠١٠درآمدند (سرل، 

کـه  ییهـا از پـژوهش یا نمونـه ۀمالحظـ یبـرا. کرد یابیتوان در مباحث دانش علم اصول رد  یها را م بحث نیا ۀشیر  اما
  :دیکن مالحظه را ریاند منابع ز  بوده یاسالم ۀفلسف ایاز علم اصول و  یزبان ۀفلسف یها بحث یآور درصدد جمع

  .١٣٧٩ تابستان دوم، ۀشمار  کم،ی، سال پژوهش حوزه ،»یزبان یها شاخه گریعلم اصول و د «، )١٣٧٩( یواعظ −
و بهـار  ١٣٨١، زمسـتان یاصـول یها پژوهش ۀمجل ،»یا سهیمقا مباحث: اصول علم و یلیتحل ۀفلسف«، )١٣٨١( یجانیالر  −

  .٣و٢ ۀ، شمار ١٣٨٢
، بهـار و نقـد و نظـر ۀمجل ،یعبدالله یمحمد عل ۀ، ترجم»الفاظ علم اصول یلیبر مباحث تحل یدرآمد« ،)١٣٨۴صدر ( −

  .٣٨و  ٣٧ ۀتابستان، شمار 
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 یــیقائــل بــه فردگرا یــاتنکتــه اســت کــه نظر یــنپــژوهش نشــان دادن ا یــنا یاصــل ۀمســئل
 پیامـدهای ضرورتاً )، یداقتران شد یۀو نظر یاجتماع ییگرا برساخت یۀنظر ینجا(در ا یشناخت یهست
 اخـتالف این ریشۀ و) یامدهااختالف پ یفرا به دنبال ندارند (توص  یکسانی یشناخت روش و نظری

  ).یامدهااختالف پ یین(تب آنهاست متفاوت فلسفی مفروضات در پیامدها
انـد.  شده انتخاب) یدو اقتران شد یاجتماع ییگرا (برساخت یۀدو نظر ینا یلدل یناساسًا به هم

بـر ذهـِن  یـۀفردگرا بودن هر دو، تمرکز هر دو نظر یروجوه اشتراک فراوان (نظ یندر ع یه،دو نظر ینا
هـا  تفـاوت ینا یشۀدارند و ر یمتفاوت یشناخت و روش ینظر یامدهایو قواعد حاکم بر آن) پ یانسان
  متفاوت آنهاست. یکتئور یها یاندر بن

نشـان داده خواهـد شـد کـه سـنت  ید،اقتران شـد یۀحاضر، ضمن طرح نظر ۀدر مقال ینهمچن
 ینـۀتـر از زم یعوسـ یارباشد بس یاجتماع یۀنظر یبرا ییها تواند منشأ داللت یکه م یاسالم یمیتعل

 الهام منابع از یکی نمونه عنوان به. است) ییاز آن (مکتب صدرا یمکتب خاص یاو  یاسالم ۀفلسف
   علم اصول فقه است. ی،اجتماع یشناس یهست یطۀدر ح یدجد یاتنظر یبند صورت برای

  
  یاجتماع ییگرا . برساخت٣

برگر  یعلم یها یتاالصل است. فعال یشیدان پروتستاِن اتر یشناس و اله برگر، جامعه یگلودو یترپ
در باب  یا رساله: یتواقع یساخت اجتماع«بود. کتاب معروف او با عنوان  یکاعمدتًا در کشور آمر

بود. کوشش برگـر  یستمدر قرن ب یشناس ُکتب جامعه یرگذارتریناز تأث یکی 1»معرفت یشناس جامعه
 یـریگ در شـکل 2،»دهنـده سـاخت ِی مقـوالت اجتمـاع«نکته بود که  ینکتاب معطوف به ا یندر ا
دارد. ُمـراد او از مقـوالت  یپررنگ یارکنند نقش بس یم یستکه در جامعه ز یافراد یتو هو  یتذهن

بـه  یاجتمـاع یهـا برگر بر نقش یدبود. تأک3»یاجتماع یها نقش«دهنده، عمدتًا  ساخت یاجتماع
                                                                                                                                            

، بهـار و تابسـتان، نقـد و نظـر ۀمجلـ، »و علم اصـول یلیتحل ۀدر فلسف یزبان اتیروش اثبات مدع«، )١٣٨۴( ،یعبدالله −
  .٣٨و  ٣٧ ۀشمار 

 ۀشـمار  زمسـتان، و زیی، پـانقد و نظر ۀمجل، »و علم اصول یلیتحل ۀدر فلسف یافعال زبان یبند طبقه«، )١٣٨۴( ،یعبدالله −
  .۴٠ و ٣٩

  .۴٠ و ٣٩ ۀشمار  زمستان، و زییپا ،نظر و نقد ۀمجل، »و علم اصول یلیتحل ۀمعنا در فلسف ۀانگاران شئ اتینظر « ،)١٣٨۴( دیمروا −
  .۴٠ و ٣٩ ۀشمار  زمستان، و زییپا ،نقد ونظر  ۀمجل ،»یفصل ۀو گزار  یاجمال علم«،)١٣٨۴( دیمروار  −

  :به دیپردازد، رجوع کن یم یلیتحل ۀفلسف کردیرو  با یاسالم ۀفلسف خوانش به که یکتاب ۀمالحظ یبرا نیهمچن
Booth, A. R. 2018. Analytic Islamic Philosophy. Palgrave Macmillan. 

 حاضـر ۀمقالـ اهـداف بـا طـهیح نیا به مربوط آثار ۀهم یمعرف عتاً یطب است؛ آثار لیقب نیاز ا یکوچک ۀشده نمون یآثار معرف
  .ندارد تناسب

1. Social Construction of Reality: A Treatise Concerning Sociology of Knowledge. 
2. structuring social categories. 

3. social role. 
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 یگیریقابل پ یزمانند رالف دارندورف ن یدر آثار کسان یاجتماع یتواقع ۀدهند شکل یها عنوان اتم
که فرد  یوجود دارد. زمان ینقش اجتماع یک یاجتماع یتهر وضع یبرا«است. از نظر دارندورف 

کـه شـود  یمـ یشـینما یتبـه شخصـ یلتبـد یقتکند، در حق یرا اشغال م یاجتماع یها یتوضع
 یـن). بـا ا۵۴، ص١٣٧٧(دارنـدورف، » کند، آن را نوشته اسـت یم یدر آن زندگ یکه و یا جامعه

در  یاجتماع یها یتو تقّرر واقع یریگ شکل ۀطور مشخص نحو حال، دارندورف، برخالف برگر، به
 یسـندۀجامعه به نو یهمانند تشب یاستعار یریو صرفًا به تعاب یدنما یافراد را مشخص نم ِی جهان ذهن

  کند. یتئاتر بسنده م ۀصحن یگرانجامعه به باز یها و اعضا نقش
  
  یدارشناسیپد ۀافکار برگر: فلسف یفلسف یها یشه. ر١−٣

برگر، آلفـرد شـوتس بـود.  یاتنظر یریگ ها بر شکل یتشخص یرگذارتریناز تأث یکیرسد  یبه نظر م
شدت تحـت  شوتس قرار داشت و شوتس خود به یمتحت تعل یمطور مستق م، به ١٩۵۴برگر در سال 

 یکاف ۀهنوز به انداز یاجتماع یههوسرل بر نظر یرهوسرل قرار داشت. تأث 1یدارشناسیپد ۀفلسف یرتأث
 یرتـأث 2یـدگرها ینبـر شـاگرد خـود مـارت یبـورگمورد بحث قرار نگرفتـه اسـت. او در دانشـگاه فرا

 یگـرد یاریو بسـ 3بر شاگرد خود هربرت مـارکوزه یدگر) و ها٢٣، ص١٣٧۶ ی،کوار (مک گذاشت
را در  4»یتـامالت دکـارت« یگفتارهـا هوسـرل درس یننهـاد. همچنـ یرتأث یاجتماع یشمنداناند از

شـدند ارائـه نمـود  یسـممدرن و پسـت ییگذاران پساسـاختارگرا یانکه بعدها بن یجمع یو برا فرانسه
هوسرل بر آلفرد شوتس  یگر،د یو ژان ُپل سارتر). از سو یناسلو یمانوئلا یدا،ژاک در یرنظ یافراد(
آثـار هوسـرل و تـا  یممستق یرتحت تأث یجهان اجتماع یدارشناسیپدآشکار گذاشت. کتاب  یریتأث
شـوتس و بعـدها در آثـار برگـر و  یشۀدر اند یدارشناسانهپد یماکس وبر قرار دارد. خطوط کلّ  یحد

   لوکمان قابل مشاهده است.
گــاه دانســت. از نظــر هوســرل  یمــ یدارشناســانهبــه روش پد یهوســرل فلســفه را شــناخت آ

گاه۵٨، ص١٣٨٨ یدیان،علوم است (رش یانبن یدارشناسیپد افـراد در مقابـل  ی). توجه به جهاِن آ
  برگر و لوکمان قابل مشاهده است. در آثار شوتس و ی،اجتماع یبه ساختارها یشترتوجه ب

گاه یتهخانمان: مدرن یذهن ببرگر در کتاب  در جهـان  یتـهکنـد بازتـاب مدرن یکوشش مـ 5یو آ
گاه هسـتند کـه ذهـن و  ییهـا پدیده »بوروکراسی« ،»یتکنولوژ«کند. از نظر او،  یلافراد را تحل یآ

                                                           
1. Phenomenology. 
2. Martin Heidegger. 

3. Herbert Marcuse. 
4. Cartesian Reflections. 
5. The Homeless Mind: Modernization and Consciousness. 
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کنـد.  یمـ یروانـ یپنـاه یو بـ یخانمان یب اند. انسان مدرن احساس داده ییرتفکر انسان مدرن را تغ
بـه  یـزشد. ذهن انسان مـدرن ن 2»یلههدف از وس یکتفک«و  1»یمحور−جزء«منجر به  یتکنولوژ

 یاهداف و وسائل را حت یانم یککرد و تفک یشده فهم م  واحد را در قالب اجزاء سرهم یاءاش یجتدر
اهـداف از  یـک). تفکBerger, 1974, p. 32کـرد ( یهم درون یدر سطح افکار و روابط اجتماع

ماست  ۀاراد ینرا ندارد، ا یخاص یتغا یچبه ه یدناقتضاء رس یلهوس یکمعناست که  ینوسائل به ا
است. از » دنده چرخ« برگر خود مثال. یماستفاده کن یدر چه جهت یلهوس یککند از  یکه مشخص م

  ).Berger, 1974, p. 33استفاده کرد ( یلاتومب یاتوان در جهت ساخت بمب اتم  یدنده م چرخ
نـام و  یبـ یروابـط اجتمـاع« یـزن یدر ساحت روابط اجتمـاع یبوروکراس یها از بازتاب یکی

ساختمندشـده،  یو ادار یو روابط کـار ییگرا تخصص ی،ا کار حرفه یمتقس یبود. در فضا 3»نشان
و  یـردگ یصـورت مـ یا حرفه یافتۀ ساخت یها یتبراساس وضع یافراد در ساحت اجتماع ۀمواجه

اسـت. از  یرعمقـینام و نشان و غ یب یرشخصی،روزمره گسترش روابط غ یامر در زندگ ینبازتاب ا
ـــدهاز پد یکـــینظـــر برگـــر،  ـــوژ یناشـــ یهـــا ی ـــر « ی،و بوروکراســـ یاز گســـترش تکنول تکث

روابـط  یله،هدف/وسـ یـکتفک ی،گفتـه (جزءنگـر یشعناصـر پـ یلاست. به دل4»ها جهان−یستز
دارد.  یاربسـ یهـا تفـاوت یکـدیگرافراد بـا  یها جهان−یستو...)، ز ییگرا تخصص یرشخصی،غ

باشـند  یواحـد ِی توانـد سـاکنان جهـان ذهنـ یتعلـق دارنـد و نمـ یمختلفـ یها ها به جهان انسان
)Berger, 1974, p. 62−79اسـت.  یدارشناسانهپد یکردیرو یکتاب، دارا ینبرگر در ا یل). تحل

گاهکوشد  یاو م هـا و  را کـه کـنش یبـه خصوصـ ییمعنـا یافراد نفوذ کند و ساختارها یبه جهان آ
نشـان  ینقل قول برگر برا ینا ۀرسد ترجم یکشف کند. به نظر م یردگ یارتباطات افراد در آن شکل م

   باشد: یآثار شوتس کاف یو به خصوص یدارشناسیپد یفلسف ینۀاو از زم یرتأث ۀدادن نحو
کـه  یافته نظم یتیمعنا که انسان درون واقع یندر جهان است؛ به ا یستنز یبودن به معناانسان «
 ۀاسـت کـه واژ یوجـود انسـان یـادینخصـلت بن یـنکنـد. ا یمـ یسـتبخشـد ز یمعنا م یبه زندگ

 یگروه انسـان یک ۀروزمر یتشناخت کامل واقع یجهان بناست آن را منتقل کند. [...] برا−یستز
 کّلی ساختار باید بلکه. یستن یخاص کاف یتتعامل در موقع یالگوها یاخاص  یشناخت نمادها

که  یعام ییاند را شناخت؛ ساختار معنا شده واقع آن درون خاص نمادهای و الگوها این که معنایی
  ).Berger, 1974, p. 62( »یرندگ یداللت مشترک و مشاعشان را از آن م

                                                           
1. Componentiality.  
2. separability of means and ends. 
3. anonymous social relations. 
4. pluralization of life-worlds. 
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  یتواقع ی. ساخت اجتماع٢−٣

 یحتوضـ 1»نهادهـا یـریگ شکل یندفرا«را تحت عنوان  یاجتماع یها یتواقع یریگ شکل ۀبرگر نحو
 .Berger and Lukman, 1991, ppدارد ( یاساسـ ۀسـه مرحلـ ینـدفرا یـندهد. از نظر او ا یم

70−85:(  
خود را در قالب  یها یترا دارند که افکار و ذهن ییتوانا ینها ا انسان 2شدن: یرونی)، ب١( ۀمرحل

  شود. یشدن گفته م یرونیفرد، ب یِت ذهن یرونیبروز دهند. به بروز ب ییها کنش
آن  4»منـد شـدن عـادت«عمـل موجـب  یکاز نظر برگر، تکرار شدن  3شدن: ینی) ع٢( ۀمرحل

انجام عمل فکر کند، آن را انجـام  ۀبه نحو ینکهشخص بدون ا ینحو که پس از مدت ینشود، به ا یم
 یهــا از کنش 5متقابــل ســازی نمونه نــوعی کــه دهــد می رخ زمــانی نهادســازی«. دهــد یم

 »یابـد یتحقـق م گیـرد، یانواع افراد [و نه اشخاص خاص] صورت م یقکه از طر یا مندشده عادت
)ibid, p. 72.( 

 یـتواقع یـریگ شـکل ینـد[فرا ینـدفرا ینگام سوم در ا«از نظر برگر،  6شدن: ی)، درون٣( ۀمرحل
شدن  یاجتماع یندشده در فرا بیرونی اجتماعی جهان آن طریق از که است شدن درونی]، یاجتماع
گاه    ).ibid, p. 79(  7»شود یافراد بازگردانده م یبه آ
شـوند و  یمند م ها عادت کنش یندهند، سپس ا یرا بروز م ییها طور خالصه، ابتدا افراد کنش به
اسـناد  Pاز نـوع  یبه خصوصـ یبه افراد Aاز نوع  ییها کنش یعنیدهد ( یمتقابل رخ م یساز نمونه
از افراد اسـناد داده  یمند شده که به انواع به خصوص عادت یها کنش ینشوند) و سرانجام ا یداده م
گاه یگرد یها اند، به نسل شده  یـنا«توجه داشـت کـه  یدشود. البته با یآنها م یمنتقل شده و وارد آ
شـود نـه  یمنتقـل مـ یـدسـّنت بـه نسـل جد یـکاست که به عنـوان  یخیتار یتواقع یک یت،واقع

  ).ibid, p. 79( 8»یسانهحال نو شرح یا حافظه
  قابل برداشت: یکلّ  ۀبرگر و لوکمان ارائه شد، چند نکت یدگاهکه از د یریبا توجه به تصو

 یاجتمـاع یـتواقع یمعنا کـه بـرا یناست. به ا یانهفردگرا یا یهبرگر و لوکمان نظر یۀالف) نظر

                                                           
1. Institutionalization. 

2. Externalization. 
3. Objectivation. 

4. Habitualization. 

5. reciprocal typification  
6. Internalization. 
7. Retrojected. 

8. Biographical. 
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گاه 1افراد یورا یوجود و » شـدن یرونـیب« یـرنظ یعبـارات یـدنبا ین. بنـابرایسـتآنهـا قائـل ن یو آ
از نظـر  ی،شود. جهـاِن اجتمـاع یرتفس یانهگرا کل یا یوهبرگر به ش یها در نوشته »یخیتار یتواقع«

گاه   افراد خانه دارد: یبرگر و لوکمان، در جهاِن آ
هرچقدر هم که در نظر افراد با عظمت و بزرگ به نظر برسـد،  یبه خاطر داشت که جهان نهاد یدبا«
  ).Berger and Luckman, 1991, p. 78» (برساخته و محصول کار افراد است یتواقع یک

گـر و  کـنش یهـا آن بودند که انسان یمعتقد است برگر و لوکمان در پ یدمنروست که س یناز هم
 یهـا در کـنش یشهکه ر یدارناپا یبازگردانند و جامعه را به مثابه نظم یاجتماع ۀفعال را دوباره به صحن

بـر قـدرت و تـوان  یتواقع یساخت اجتماععنوان کتاب  یحتّ  یدمن،کنند. از نظر س یافراد دارد معرف
  ).Seidman, 2017. P. 81کند ( یم یدتأک یختار ینفرد در ساخت جامعه و خصلت نامتع

 یدر سـنت فلسـف یشـهانـد، ر اشـاره کـرده یبه درست یکه برخ برگر و لوکمان، چنان یۀب) نظر
را آشـکارا  یآلفرد شوتس دارد. شوتس جهان اجتماع ۀطور خاص نسخ و به یهوسرل یدارشناسیپد

در نظـر گرفتـه و  یشداد. از نظر شوتس، افراد جهان روزمره از پـ یم یوندگران پ کنش یبا جهان ذهن
 ,Rogersاند ( امروز ما را شکل داده یتاند که وضع وجود داشته یانگارند که گذشتگان یمفروض م

2000, p. 368.(   
برگـر بـود،  یتـرتبع پ بر شوتس و به یرگذارتأث یاصل یتکه در کنار ماکس وبر شخص یزهوسرل ن

کـه در  یمـورصـرفًا بـه مثابـه ا یاءقائل بود. از نظر هوسرل، اش یا یژهافراد نقش و یجهان ذهن یبرا
گاه در  یـدهـا، با خـود ابـژه یافتنتقّوم  یفهم چگونگ یبرا ینشوند وجود دارند. بنابرا یساخته م یآ

 یدیان،(رشـ یمخود اگو که قطـب اعمـال و محـل عـادات اسـت پـژوهش کنـ یافتنقوام  ۀباب نحو
در  یـقدق یارو بس یانتزاع یا یوهخود (اگو) که به ش یافتنقوام  ۀبر نحو یدتأک ین). ا٣۶٨، ص١٣٨٨

اسـت. بخـش سـوم کتـاب  یریقابل ردگ یزبرگر و لوکمان ن یخیآثار هوسرل مطرح شده، در اثر تار
 ۀطـور خـاص بـه نحـو بـه »یذهنـ یـتجامعـه در مقابـل واقع«با عنوان  یتواقع یساخت اجتماع

 −داده شـد یحکه توض ییبه معنا− یاجتماع یها یتافراد در رابطه با واقع یها یتشدن هو  برساخته
 ,Berger and Luckman( »یشـدن و سـاختار اجتمـاع یدرون«پردازد. به خصوص فصوِل  یم

1991, pp: 183−193 ( »یتهو یها یهنظر«) وibid pp: 194−200.(  
 یدارشناسـیپد  در سنت یشهبرگر و لوکمان ر یۀکرد که نظر یانتوان ب یطور خالصه م به ین،بنابرا

گـاه یاجتمـاع یهـا یتمتأثر از او دارد. او واقع یاجتماع یشمندانهوسرل و اند  یرا درون جهـان آ
  افراد و اذهان آنها وجود ندارد. یورا یزیچ یتنشاند و در نها یافراد م

                                                           
1. over and above individuals. 
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  یاجتماع یها یتدر باب واقع یداقتران شد یۀ. نظر۴

کـرده اسـت  یبند صورتفرد آن را  یدیکه س ینحو به »یداقتران شد« یۀنظر یبخش به معرف یندر ا
  .است ضروری مقدماتی ذکر نظریه اصل بیان از پیش اّما. یمپرداز یم

  
ت فلسفۀ زبان مسلمانان ریشه. ١−۴

ّ
  های نظریه در سن

 ییهـا یتشخص 1مورد توجه بوده است. یاجتماع یها یتواقع ۀمسئل یزمسلمانان ن یدر سّنت فکر
 یزدی،مصباح ی،آملیاستاد جواد ی،مطهر یدشه یی،طباطبا ۀعالم ی،طوس یرالدینخواجه نص یرنظ
اند. دو باور مشهور، اما نادرسـت، در مـورد نـوع نگـاه  باب اظهار نظر کرده ینصدر و... در ا یدشه

  وجود دارد: یاجتماع یها یتواقع ۀمسلمانان به مسئل یسّنت فکر
طور  اصالت جامعه و فرد به یا(اصالت جامعه  یشناخت یهست ییگرا ُکل یسّنت با نوع ینالف) ا

  خورده است. یوندپ یاجتماع یها یتواقع ۀهمزمان) در حوز
  است. ییطور خاص مکتب صدرا و به یاسالم ۀسّنت فلسف ینپژوهش در ا یب) منبع اصل

انجـام شـده بـا  یطـهح ینکه در ا ییها از پژوهش یاند. هرچند برخ دو باور هر دو نادرست ینا
یـتآ ی،طوس یرالدیننص   خواجه یرنظ یگرید یشمندانبوده است، اّما اند ییصدرا ۀبه فلسف ینگاه

، ١٣٩۵فـرد،  یدیانـد (سـ داشته یانهفردگرا ییها یدگاهد یزدی مصباح الله یتالله محمدباقر صدر و آ
  ).٧۶−۶٨و  ۴۴−٣٨ص

» اصـول فقـه«زبـان در دانـش  ۀاز مباحث مربوط به فلسـف یاریمسلمانان، بس یدر سّنت فکر
پـردازد  یم یاستنباط احکام شرع یقواعد کلّ  یاست که به بررس یمطرح شده است. اصول فقه علم

از  یاند، بخش شده یانب» زبان« ۀو با واسط» الفاظ« یقاز طر یاز احکام اسالم یاریو از آنجا که بس
 قبـول مـورد زبـان فلسـفۀ کـه آنجا از و. دارد اختصاص »یمحاورات ُعرف«دانش به قواعد فهم  ینا

 پـیش فقـه اصول دانش عالمان است، تأثیرگذار قواعدی چنین ترسیم نحوۀ در زیادی حّد  تا شخص
  دهند. یخود در قبال زبان را مورد بحث م یفلسف یمواضع کلّ  ی،فنّ  یها بحث به ورود از

  

                                                           
  :به دینمونه رجوع کن ی. برا١

  .٢۶٢−٢۶١، صیاخالق ناصر ،یطوس
  . ۶٠، صدر اسالم یروابط اجتماع ،ییطباطبا
  . ٢٩−٢۴، صخیجامعه و تار  ،یمطهر
  . ٩٧−٨۴و  ٧۵، صقرآن نگاه از خیجامعه و تار  ،یزدی مصباح
  . ٨۶، صةیالقرآنالمدرسة صدر،
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  پارادوکس وضع و قانون اقتران شدید. ٢−۴

، »معنـا یشناسـ یهسـت«، »معنـا یـِت ماه« یـرنظ یمبـاحث−یزبان ۀمباحث گوناگون فلسف یاندر م
ارتبـاط لفـظ و  ۀنحـو یـلتحل«از مسـائل مهـم  یکـیو...، » الفـاظ ِی کشـف معـان یشناس روش«

] ی[قـرارداد 1»یـاریاخت« ۀرابط یکسوسور  یرو به تعب یقرارداد ۀرابط یکرابطه  ینا یاست. آ»معنا
   افراد وجود دارد. ۀو مستقل از اراد یقیحق یا رابطه یالفاظ و معان یانم یااست و 

و وابسـته  یقـرارداد یا رابطه یالفاظ و معان یانم ۀاند که رابط یرفتهغالب محققان علم اصول پذ
داشـت،  یآن وجود مـ یو معنا» آب«مثًال لفظ  یانم یقیحق ۀاگر رابط یرااشخاص است؛ ز ۀبه اراد
بـه دنبـال آن در اذهـان  یزآن ن یمعنا یستبا یرفت م یکار مبه» آب«صورت هرجا که لفظ  یندر ا

 یزبـان یکـه در هـر زبـان و بسـته بـه قردادهـا یمدان می روشنی به ما اما. یافت یاشخاص تحقق م
 ی،فرانسـو ی،فارسـ یهـا آب وجود دارد (مثًال در زبـان ِی اشاره به معنا یبرا یمتفاوت، لفظ متفاوت

مفهـوم  یبرا ییها به عنوان معادل wasserو  eau ،waterواژگان آب،  یببه ترت یو آلمان یسیانگل
و مسـتقل از اراده اسـت  یقـرارداد یا لفـظ و معنـا رابطـه یانم ۀرابط ین،روند). بنابرا یکار م آب به
 اگـر. یـدآ یبه وجود م ینکته، پارادوکس ینا یرفتن). اما به محض پذ٣٠، ص١٣٧۶ ینی،نائیرزای(م

 آب، لفـظ ماننـد خصـوص، به لفظ یک شنیدن محض به چرا است، قراردادی معانی و الفاظ رابطۀ
 ییماست. گـو ۀو خارج از اراد یالزام یامر ییتبادر معنا ینشود و ا می متبادر ما ذهن به آن معنای
شـود. در پاسـخ بـه  یبدل م یعلّ −شبه یا بوده است، به مرور به رابطه یکه در ابتدا قرارداد یا رابطه

محمـدباقر صـدر  اللـه یتآ یـدگاهاز نظرات، د یکیمطرح شده است.  یمتفاوت یها یدگاهنکته د ینا
پـردازد. از نظـر  یتر ذهن م یقعم یها یهال یلبه تحل ی،معضل زبان ینحّل ا یصدر برا یداست. شه
  ):١٠٣−٩٩ق، ص١۴٢٨بر ذهن انسان حاکم است (صدر،  یداللت سه قانون محور یطۀاو در ح

از  یریتصو یجادشئ منجر به ا یکفرد با  ۀمواجه آن): یر) (انتقال از خوِد شئ به تصو ١قانون (
  شود. یشئ در ذهن او م

شـئ بـه  یهکـه شـب یفـرد بـا امـر ۀمواجهـ آن): یر) (انتقال از امر مشابِه شئ بـه تصـو ٢قانون (
  شود. یآن شئ در ذهن او م یرتصو یریگ است، منجر به شکل یخصوص

 یداقتران شد یزیکه با چ یفرد با امر ۀمواجه آن): یر) (انتقال از امِر مقارِن شئ به تصو ٣قانون (
  شود. یآن شئ در ذهن او م یرتصو یریگ است، منجر به شکل  یافته

 یـاو همـراه شـدن دو  ینقر یداده شود. اقتران به معنا یحتوض یداقتران شد یدق یستبا یاکنون م
  حاصل شود: یراز دو نحو ز یکیاست که به  یاقتران ید،است. اقتران شد یزچند چ

                                                           
1. Arbitrary. 
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صـورت،  یـنهمراه شوند، در ا یادیز یار، به تعداِد دفعات بسsنزد ذهِن  yو  xاگر  :یاقتران کّم 
  شود. یم یگریاز آنها موجِب منتقل شدن ذهن او به د یکبا هر  s ۀمواجه

بـا  یاربسـ sهمراه شوند که از نظر  یکدیگربا  یطی، تحت شراsنزد ذهِن  yو  xاگر  :یفیاقتران ک
از آن دو موجِب منتقل شدِن ذهن او بـه  یکبا هر  s ۀصورت، مواجه ینشود، در ا یم یتلق یتاهم
  بار رخ داده باشد). یکمواجهه تنها  یناگر ا یشود (حتّ  یم یگرید

از  یکی یدنبا د ینیم،ب می یکدیگر همراه همواره را دوست دو وقتی): ی) (مثال اقتران کّم ١مثال (
  شود. یمنتقل م یگریآن دو ذهنمان به د

خـاص  یاز کتاب یا کردن نسخه یداها به دنبال پ سال شخصی اگر): یفی) (مثال اقتران ک٢مثال (
کند، هرگـاه شـخص مـذکور بـه  یهکرده و به او هد یداکتاب را پ یندوستش ا یطور اتفاق باشد، و به

همـراه شـدن دوسـت شـخص بـا آن کتـاب،  یـراآورد (ز یکند دوستش را به خاطر م یکتاب نگاه م
 یکـه بـرا یطیاما از آنجا که تحـت شـرا −یههد یافتدر ۀلحظ−بار رخ داده است  یکهرچند تنها 
، آن دو نـزد −موردنظرش یریابکردن کتاب د یافتدر یطشرا−داشته است  یاریبس یتشخص اهم

  اند). یافته یداقتران شد یکدیگرذهن او با 
کنـد. بـه  می استفاده وضع پاردوکس حّل  برای) یدصدر از قانون سوم (قانون اقتران شد الله یتآ

  که: یاست، اما هنگام یقرارداد یآن امر یلفظ خاص و معنا یک ۀنحو که هرچند رابط ینا
 )؛یمعنا مقترن شود (اقتران کم یکلفظ مذکور در دفعات متعدد با  −

بـه حسـاب  یتلقـ یـتآن بـا اهم ۀکننـد کـه از نظـر تجربـه− یبه خصوص یطتحت شرا یاو  −
 )،یفی(اقتران ک یابد، با آن معنا اقتران ب−یدآ یم

  شود. یو الزامًا به معنا منتقل م یاراخت یصورت ذهن ب یندر ا
  

  مدلول تصوری و ُمراد جدی. ٣−۴

سه  یقبه صورت دق ینینائ یرزایاند. م قائل یسطوح مختلف یزبان یمعنا یعلم اصول برادانشمندان 
: یمپـرداز یم یدو سطح از سطوح معان یانبه ب ینجاکند. در ا یم یکتفک یکدیگرسطح از معنا را از 

  .جدی »ُمراد« و »تصوری مدلول«
 القـاء زبـانی جامعـۀ یـک کاربران ذهن به »واژگان« که است معنایی همان ،»یمدلول تصور«
منظـوِر  ینکـهکنـد، فـارغ از ا یرا به ذهن متبادر مـ ییسطح از معنا، خوِد لفظ معنا ینکنند. در ا می

سخنگو چند جملـه  ۀپرند یککار بردن آن لفظ چه بوده است. به عنوان مثال، اگر  از به یکاربِر زبان
کننـد، بـدون  یرا به ذهن ما متبادر م یبه خصوص یکند، واژگان مذکور معنان یانرا ب یاز زبان فارس
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 ۀشود. نکت یمعنا از خوِد لفظ به ذهن متبادر م ینجا،آن را بداند. در ا یواژگان معنا ینا یندۀگو ینکها
 یداقتـران شـد یعنـیدارد.  یـانجر یدر سطح مدلول تصور یدآنکه قانون اقتران شد یتبا اهم یاربس
  .ردیگ یآن شکل م یلفظ و مدلول تصور یک یانم

 در. الفـاظ بـردن کار به از گوینده اصلی منظور از است عبارت متکلم »ِی مراد جد«در مقابل، 
کند  می بیان شخصی که زمانی مثالً . دارند تطابق »جدی مراد« و »یمدلول تصور«از موارد  یا پاره

 یاست. اما وقت یدنباشد که اکنون آسمان در حال بار ینو واقعًا هم مرادش ا» بارد یاکنون باران م«
تطـابق  یکـدیگربـا  یو ُمراد جد یکند، مدلول تصور یاستفاده م ییکنا یاو  یاز زبان استعار یندگو

 ۀنکتـ یـن، منظـورش ا»تـِه چـاه اسـت یشهکن هم چاه«کند  یم یانکه شخص ب یندارند. مثًال زمان
حـداقل بـا −کنند  یم یکه چاه را حفار یکه معموًال افراد یستن یحاز توض یازن یروشن و ب یشکماب

مهم  ۀ). نکت١۵۶−١۵٢، ص١٣٩۵فرد،  یدیدر ته چاه قرار دارند (س −یمیوسائل و ابزار و آالت قد
ُمراد متکلم  یعنیقرار دارند.  یکدیگربا  یدو سطح از معنا در تواز ینآنکه معموًال و در قالب موارد ا

  خوِد واژگان) تطابق دارد. ِی (معنا تصوری مدلول با) ینده(منظوِر گو
توان وارد بحـث  یم یسطوح معان یکحاکم بر ذهن و تفک ۀگان سه ینقوان یاکنون و پس از معرف

  شد. یاصل
  

  واقعیِت اجتماعی و اقتران شدید. ۴−۴

 یکند براسـاس ابزارهـا یم یفرد سع یدی، سنو نظریۀ یک بر درآمدی: یاجتماع یشناس یهستدر کتاب 
ارائـه  یاجتمـاع یشناسـ یهست ۀرا در حوز یا یهشده در دانش اصول فقه، نظر مطرح یها یو تئور ینظر

، »نمـاد«مرّکب و متشکل از سـه جـزء:  یعبارت است از: امر یاجتماع یتواقع یدگاه،د ینکند. طبق ا
انـد  گرفتـه قـرار »شـدید اقتـران« رابطـۀ در یکدیگر با که »یهنجار یها از گزاره یا مجموعه«، »عنوان«
  :یمبپرداز یکلّ  یرتصو یناز اجزاء ا یکهر  یحبه توض ید). اکنون با١۴٣، ص١٣٩۵فرد، یدی(س

تواند حامـِل  یم یشوند. مثًال شخص یهستند که به افراد اسناد داده م ییها برچسب» ها عنوان«
  .باشد »دوست« یا و »یبهغر« یا» معّلم«عنواِن 
 داده اسـناد مـذکور عنـوان یـا برچسـب بـه کـه هسـتند نبایدهایی و باید »یهنجار یها گزاره«
 غریبه با نباید« ،»کرد اعتماد غریبه به نباید« مانند نبایدهایی و باید »یبهغر«شوند. مثًال به عنواِن  می
  شوند. می داده اسناد... و »شد صمیمی زیاد

شـخص،  ۀطـرز پوشـش، لهجـ یاست. مثًال در مثـال قبلـ یو قرارداد یزیکیداّل ف یک» نماد«
فـرد،  یدیبودِن شخص مذکور دارنـد (سـ یبهداللِت بر غر یگراز امور د یاریو بس یرونیب یرفتارها
  ).١۴۴، ص١٣٩۵
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 یـابرچسـب (عنـوان  یاعنوان  یکبا  یستبا ینماد (مثًال طرز پوشش، لهجه، رفتار و...) م یک
 یهنجار یها از گزاره یا و عنوان مذکور با مجموعه یافته یدبه عنوان مثال) اقتران شد یبهبرچسب غر

  و...) همراه گردد.» اعتماد کرد یبهبه غر یدنبا(«
باشند، ذهن او  یافتهشدت اقتران  نزد ذهن فرد به یزاست؛ اگر دو چ یقانون ذهن یک یداقتراِن شد
کـه  چنـان ید،قتـران شـدشـود. ا یمنتقل م یگریبه د یار،اخت یاز آنها، اضطرارًا و ب یکیاز مواجهه با 

  .یفیک یاباشد  یکّم  یتواند اقتران یداده شد، م یحتوض یشترپ
 در یکدیگر با »یهنجار یها گزاره«برچسب) و  یا» (عنوان«، »نماد«که  یهنگام یب،ترت ینبه ا
 یابه برچسب  یاراخت یذهن اشخاص از مواجهه با نماد، اضرارًا و ب یرند،گ می قرار شدید اقتران رابطۀ

بـه مجموعـه  یـاراخت یعنـوان مـذکور اضـرارًا و بـ یاعنوان منتقل شده و مجددا ذهن او از برچسب 
  شود. یمنتقل م یهنجار یها گزاره

  
  شناختی شناختی و الزام روان الزام داللت. ۴−۵

 یو اضـطرار یامـر الزامـ یـک ی،هنجـار یها انتقاِل ذهن از نماد به برچسب و از برچسب به گزاره
 یهـا از مواجهه بـا نمـاد بـه برچسـب و از برچسـب بـه گـزاره یاراخت یمعنا که ذهن ب یناست. به ا
حـاکم بـر ذهـن  یشود؛ الزام می گفته »یشناخت الزام داللت«الزام،  ینشود. به ا یمنتقل م یهنجار

  داللت. ۀافراد در حوز
هسـتند، از افـراد مربـوِط  یکه واجد برچسب خاصـ ی، افراددر غالِب مواردتر آنکه،  مهم ۀنکت

آنـان رفتـار کننـد. مـثًال اگـر   بـا برچسـب یافته اقتران ِی هنجار یها توقع دارند که مطابق گزاره یگرد
 یهـا آموزان (افـراد مربـوط)، مطـابق گـزاره است، توقع دارد دانش یواجد برچسِب معّلم یشخص
آمـوزان  رفتار کنند. اگر دانش یافته، یداقتران شد −عنوان معلّم −که با عنواِن او  یبه خصوص یهنجار

 یـنرو خواهد شد. به ا معلم روبه یهیمذکور تخلف کنند با واکنش تنب یهنجار یها از مدلول گزاره
شـان ینعنـاو یـاهـا  مـرتبط بـا برچسـب ِی هنجـار یهـا توقعاِت افراد در رابطه با گزاره ینا یب،ترت

 اینجـا(در  افـراد دیگـر بـا رابطـه در »یشـناخت الـزام روان« ینـوع یجادکنندۀمعلمان)، ا ینجاا در(
  باشند. یم یشناخت داللت یها بر الزام یمبتن یشناخت روان یها آموزان) است. الزام دانش

بـا  یدر تـواز یشـناخت و الـزام روان یشـناخت الزام داللـت یانم یکتفک ینکهجالب توجه ا ۀنکت
مربوط  یشناخت قرار دارد. الزام داللت ی،و ُمراد جد یمدلول تصور یعنیدو سطح از معنا،  یکتفک

خوِد نماد، ذهـِن فـرد را بـه برچسـب و خـود برچسـب ذهـن  یعنیاست،  یبه سطح مدلول تصور
 یبرقرار یلبه دل یاراخت یب ِی انتقال ذهن ینکند و ا یمنتقل م یهنجار یها گزاره شخص را به مجموعه
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ُمـراد «بـا  یمربـوط در تـواز یشـناخت سه عنصر است. اما الزام داللـت ینا یانم یداقتران شد ۀرابط
کار برده اراده  را که به یواژگان یممکن است واقعًا معنا یکه شخص  همچنان یعنی دارد، قرار »یجّد 

طـور  است، معموًال، واقعًا و به یبرچسِب خاص یاکه واجد عنوان  یشخص یزن ینجاکرده باشد، در ا
  کنند. یتبا عنوان او تبع یافته اقتران یهنجار یها توقع دارد که از گزاره یگراناز د یجد

، »نماد«و متشکل از  یبیترک یتواقع یکبه  یاجتماع یتواقع یزن یدگاهد ینطبق ا یب،ترت ینبه ا
و  یاعتبار یا رابطه نیز عنصر سه این میان رابطۀ. است »یهنجار یها گزاره«(برچسب) و » عنوان«

الـزام « ینـوع یجـاداند، موجـب ا گرفته قرار »یداقتران شد« ۀرو که در رابطاست، اما ازآن یقرارداد
 یهـا شوند و شخص به محض مواجهه با نماد، برچسب و گـزاره می افراد ذهن در »یشناخت داللت
و  ینکه واجـد عنـاو یافراد معموالً کند.  یدر ذهن خود حاضر م یاراخت یمربوط به آن را ب یهنجار

آنها  ینبا عناو یافته اقتران یهنجار یها از گزاره یگرانهستند توقع دارند د یبه خصوص یها برچسب
 یاحتمـال ِی واکـنش منفـ یندهنـد و همـ یبروز مـ یصورت واکنش منف ینا یرکنند، و در غ یتتبع

 فردگرایانـه نظریـۀ یـک خـود ذات در نظریـه این. است »یشناخت الزام روان« یک یریگ شکل منشأ
 یگـرد یـرو بـه تعب یرحقیقـیو غ یقـرارداد یا هـا رابطـه نماد، عنـوان و گـزاره یانم ۀرابط یراز .است
باشـند  یاشخاص مـ یها وابسته به اذهان و اراده یها یتواقع ی،اعتبار یها یتواقع .است یاعتبار
همـان جهـاِن  ی،اجتمـاع یهـا یـتجهـان واقع ین،). بنـابرا٩۵−٧٩الف، ص ١٣٩۴ ،فرد یدی(س
 است. افراد یها یتذهن

  
  لوازم روشی. ۴−۶

 یگـرفـرد در مواضـع دیدیداده شده است. س یحموجز توض یارفوق به شکل بس یۀنوشته نظر یندر ا
)، کـنش ٣٣٣−٣٢٩ب، ص ١٣٩٩فـرد، یدی(سـ یانحـراف اجتمـاع ۀرا در حـوز یهنظر ینلوازم ا
 یروش شـناخت مسـائل اجتمـاع ین) و همچن٢٢٢−٢١٩ص الف، ١٣٩٩فرد،  یدی(س یاجتماع

  نموده است. یریگ یتا) پ یفرد، ب یدی(س
 یـک یـانتنهـا بـه ب ین،را ندارد. بنابرا یهنظر ینا یلوازم روش ۀبحث از هم یتحاضر ظرف ۀمقال

 اسـت بـوده مؤثر »یکاو ژرف«به نام  یروش یریگ در شکل یداقتران شد یۀشود. نظر ینکته بسنده م
  ).۶۶−۵۶تا، ص یفرد، ب یدی(س

 یـه،اول یفب) توصـ یدئال،است: الف) طرح وضع ا یکلّ  ۀچهار مرحل یدارا یکاو روش ژرف
تـر اسـت:  جزئـی مرحلـۀ دو شـامل) یـقعم یف(توصـ سـوم مرحلـۀ. ییند) تب یق،عم یفج) توص

 تفسیر برای داللی فضای به ورود از پیش. »داللی فضای تفسیر« و »یمصاحبه با افراد چندفرهنگ«
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 موضـع از ناشـی نکته این. است ضروری امر یک چندفرهنگی افراد با مصاحبه فرهنگی، نمادهای
بـه  یفرهنگ یفهم نمادها یدگاه،د یناست. طبق ا یاجتماع یشناس هستی حوزۀ در نویسنده خاص

مـذکور،  ینهفتـه در پـس نمادهـا یهنجـار یها و گزاره ینمعناست که شخص نسبت به عناو ینا
گاه گاه ینا یجادکند. اّما ا یداپ یآ مـذکور  ۀگان عناصر سه یانآن است که در ذهن او م یبه معنا یآ

 »کّمـی اقترانی« موارد غالب در شدید اقتران. شود پیدا شدید اقتران) یهنجار ۀ(نماد، عنوان و گزار
 یکدر  یطوالن یستز یازمندن ی،هنجار یها گزاره و عناوین نمادها، میان کّمی اقتران ایجاد. است

تـوان بـا  یم ی،ِدالل یاز ورود به فضا یشبر، و پ یانراه م یکبه عنوان  ین،است. بنابرا یبافت فرهنگ
  ).١٢٣تا، ص یفرد، ب یدیمصاحبه کرد (س یافراد چندفرهنگ

اسـت کـه در دو فرهنـگ (فرهنـگ مـورد مطالعـه و فرهنـگ  یشخصـ یفـرد چنـدفرهنگ یک
 »یـهپا یفرهنگ ینمادها« یتواند معنا یکرده است. او م یستقابل، ز یگریپژوهشگر) به عنوان باز

 یفضـا«کنـد هنگـام ورود بـه  مـی کمـک او به پایه نمادهای این فهم. دهد شرح پژوهشگر برای را
نقـش  یه،فهـم کنـد. در مقـام تشـب ینحـو بهتـربه پایه نمادهای براساس را جدید نمادهای »یِدالل

بـا  ی(در تـواز یـهاسـت کـه واژگـان پا یمانند نقش معلم زباِن خارج یچندفرهنگ ۀشوند مصاحبه
 کـاربر یـک بـه را) فرهنگ اساسی قواعد با توازی(در  زبان اساسی قواعد و) یفرهنگ یۀپا ینمادها
زبـان  یـک 1بـومی کـاربران میـان در حضـور مانند نیز »یدالل یفضا«آموزد. حضور در  می زبانی
   ).١٣٠−١٢١تا، ص یفرد، ب یدیاست (س یخارج

 یـرنظ یگـرید یممفـاه یمعرف یدر گرو یکاو در روش ژرف یداقتران شد یۀفهم بهتر لوازم نظر
 درونـی عامـل« ،»معرفتـی درونـی عامل« ،»یاجتماع یها کنش یینعوامل چهارگانه در تب یۀنظر«

 ،»اجتمـاعی کـنش تعریـف« ،»غیرمشـهود بیرونـی عامل« ،»مشهود بیرونی عامل« ،»غیرمعرفتی
 یهـا دال« ،»داللـی فضـای« ،»غریبـه فرهنگ« ،»آشنا فرهنگ« ،»یکنش اجتماع یشناس هستی«

خـالف  یهـا شـرطی« ،»نـاقص و جزئـی تفسیر دور« ،»یکدیگرها به  دال یلتبد ۀچهارگانه و نحو
در لـزوم مصـاحبه بـا  یداقتران شـد یۀنظر یرصرفًا به تأث ینجاما در ا یب،ترت ینو... است. به ا» واقع

  .یمبسنده کرد یدالل یاز ورود به فضا یشپ یافراد چندفرهنگ
 ۀتـر از سـّنت فلسـف یشبـ یاجتمـاع یشناس یدر هست یداقتران شد یۀکه نظر یدتوجه داشته باش

 ی(بـه معنـا یاسالم ۀاست. فلسف یرفتهپذ یرتأث یافتهمسلمانان که در مباحث اصول فقه تبلور  یزبان
 یگـرید یمعرفتـ یهـا اسـت. حـوزه یاجتماع یها یبخش تئور الهام منابع از یکی تنها) یزیکمتاف
مسـاهمت  یـدهـا جد یتئور یبند توانند در صورت یم یزو... ن یفارس یاتاصول فقه، فقه، ادب یرنظ

                                                           
1. Native. 
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 ۀمسـلمانان صـرفًا فلسـف یمـیدر سّنت تعل یتنها منبع الهام تئور ینکها یطور اساس داشته باشند. به
  خطاست. یکاست  یاسالم

 یاند تلق بوده یشناخت یهست ییگرا مسلمان قائل به ُکل یشمندانکه غالب اند یتلق ینا ینهمچن
یانـد (جـواد بـوده ییو اخوان الصفا قائل به فردگرا یمحققان فاراب یاست. بنا به نظر برخ ینادرست
 یـزدی، مصـباح اللـه یتآ ی،طوسـ یرالدیننص  خواجه یگرد ی. برخ)٢٩۵−٢٩۴ص ،١٣٨۵ ی،آمل
 یـانانـد. در م کـرده یبنـد دسـته یشـناخت یهسـت یـانفردگرا ۀمحمـدباقر صـدر را در زمـر الله یتآ

 یـداز شـارحان آنهـا ماننـد حم یو برخـ یمطهـر یدشه یی،طباطبا ۀمعاصر تنها عالم یشمنداناند
  ). ٧۵−٢٨، ص١٣٩۵فرد،  یدیاند (س دفاع کرده ییگرا به صراحت از ُکل یاپارسان

  دو نظر پرداخت. ینا یسۀتوان به مقا یاکنون م
  

گرایی اجتماعی و نظریۀ اقتران شدید برساخت. ۵
1

  

  کرد: یانب ینتوان چن یم یریگیجهدر مقام نت
فـرد هـر دو یدیسـ یداقتـران شـد یـۀبرگـر و نظر یتـرپ ییگرا برساخت یشناخت یهست ییفردگرا

  دانند. یرا اذهان افراد م یاجتماع یها یتمعنا که موطن واقع ینهستند. به ا یانهفردگرا یاتینظر
در سـّنت  یشـهبرگـر ر یـۀمسـلمان. نظر یشـمندانزبان اند ۀو سّنت فلسف یآلمان یدارشناسیپد

 ۀوبـر دارد. نقطـ یهوسرل، شـوتس و تـا حـد یرنظ یشمندانیو اند یلسوفانو افکار ف یدارشناسیپد
گاه یاِل توجه به جهاِن س یسّنت فکر ینتمرکز ا گـاه یـانجر ۀافـراد و نحـو یآ  یهـا در سـاخت یآ
مسـلمانان و بـه خصـوص  یزبان ۀدر سّنت فلسف یشهر یداقتراِن شد یۀاست. در مقابل، نظر ییمعنا
و  ینینـائ یـرزایم یاصـول یسـطوح معنـا در آرا یکفرد از تفک یدی. سمحققان اصول فقه دارد یآرا
  کند. یمحمدباقر صدر استفاده م یدشه یدقرن أک یۀاز نظر یناز او و همچن یشپ یشمنداناند یبرخ

و » بخشـد مـی معنـا زندگی به که منتظمی واقعیت« برگر. یدالل ِی جهان و فضا−یستمفهوم ز
را » انــد خــاص درون آن واقــع شــده یتعامــل و نمادهــا یکــه الگوهــا یعــامّ  ییســاختار معنــا«
سـاختار  یجهـان نـوع−یسـتز ین،). بنـابراBerger, 1974, p. 62نامـد ( یمـ» جهان−یستز«

 ،»یکاو ژرف« روش در. یردگ یو معنادار افراد در بستر آن شکل م یناست که تعامالِت نماد ییمعنا
                                                           

 یشناسـ متـأثر از زبـان یهـا دگاهیـد  ۀسیمقا دیشا که ردیبگ شکل محترم ۀخوانند ذهن در معقول پرسش نیا . ممکن است١
 یفـرد از آن بـرا یدیکـه سـ یقانون− دیگفت، قانون اقتران شد دیتر بود. در پاسخ با مناسب دیاقتران شد یۀسوسور با نظر 

 در اّمـا اسـت، شـده مطـرح یزبـان ۀمسئل کی به پاسخ ۀز ی، هرچند با انگ−کند یاستفاده م یاجتماع یها تیواقع حیتوض
 ۀطـیح در چـه و الفـاظ ۀطـیح در چـه حال است، قانون نیا از متأثر انسان، ذهِن . ذهن به مربوط است یقانون خود ذات
 دیبرگـر و اقتـران شـد یاجتمـاع ییگرا (برساخت مقاله نیا در سهیمقا مورد یۀنظر  دو هر ن،یبنابرا. یاجتماع یها تیواقع
  . رندیگ یکمک م یاجتماع یها تیواقع تیماه ۀمسئل به پاسخ یبرا یانسان ذهن لیفرد)، از تحل یدیس
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شـود.  مـی معرفـی »ِداللـی فضای« نام به مفهومی نیز است، شدید اقتران نظریۀ از متأثر که روشی
بـر آنهاسـت کـه منجـر بـه  یمتقابل مبتن یها از نمادها و فهم یا مجموعه یبه معنا یِدالل یفضا«

 یلشوند و فهم متقابل موجب تسـه یشود. نمادها موجب فهم متقابل م  یم یتعامالت انسان یلتسه
تـر و تـا  عـام یجهان مفهوم−یسترسد مفهوم ز ی). به نظر م١٣٠صتا،  یفرد، ب یدی(س» تعامالت

تـر،  یکـیتکن یمفهوم یدالل ِی است. اّما مفهوم فضا  فرهنگ ُخرده یابه مفهوم فرهنگ  یکنزد یحّد 
: یکـاو ژرف«مثاِل کتـاب  ینتوان از ا ینکته را م یناست. ا یقروش تحق ۀتر و مربوط به حوز خاص
  :دریافت »تماعیاج مسائل شناخت برای روشی
آهـن  راه ایسـتگاه. یدا آهن شهر مقصد شده راه یستگاهو وارد ا  با قطار مسافرت کرده یدفرض کن«
دار (نمـاد) در حـال  چـرخ یهـا کـه بـا چمـدان ینیدب می را افرادی شما. است »یِدالل یفضا« یک

که  یابید یتبع درم به کنند و یگفتگو م یکدیگرگوناگون (نماد) با  یها با لهجه یدحرکت هستند و شا
فهم  ین(فهم متقابل). براساس ا یدمسافر هست یزکه شما ن یابند یافراد مذکور مسافرند و آنها هم درم

 یگـربـه سـراغ د یـداز شهر مقصد به دست آور یاطالعات یدداشته باش یلکه تما یمتقابل، در صورت
دانند.  یباره نم یندر ا یادیز یزآنها هم چ یادبه احتمال ز یراتعامالت)؛ ز یم(تنظ یدرو یمسافران نم

زمـان توقـف و  یـزاطالعـات ن یاند (نمـاد)، تابلوهـا یدهپوش یخاّص  یها مأموران انتظامات لباس
متنـّوع  یهـا گونـاگون (نمـاد)، لهجـه یهـا کنند (نماد)، مسافران پوشش یحرکت قطارها را ثبت م

از  یگـریمتنـّوع د یقمصاد یم،را ادامه بده یستل نیدارند (نماد). اگر ا یمتفاوت ی(نماد) و رفتارها
  ).١٣١تا، ص یفرد، ب یدی(س» آورد یممتقابل و تعامالت را به دست خواه یها نمادها، فهم

 یندر عـ یداقتـران شـد یـۀرسـد، نظر مـی نظـر به. یدمند شدن و مفهوم اقتران شد مفهوم عادت
 یهـا دهـد. الـزام یمـ یاجتماع یها یتواقع یآور و الزام یبه فشارآور یشتریبودن وزن ب یانهفردگرا
که  هستند. اّما جهان برگر و لوکمان، چنان یدارپا یشکماب ییها الزام ی،شناخت و روان یشناخت داللت

برگـر  یشۀدر اند» مند شدن عادت«جهت، مفهوم  یناست. از ا یالس یکند، جهان یم یدتأک یدمنس
اسـت.  یسـهمقا  فـرد قابـل سیدی کتاب در »یشناخت روان الزام« و »یشناخت الزام داللت« یمبا مفاه
هـا منجـر بـه  متقابِل کنش یساز مند شدن و نمونه داده شد، عادت یحتوض ٢−٣که در قسمت  چنان

 یز،ن یداقتران شد یۀشود. در نظر ینهادها م یریگ تبع شکل ثبات و تقّرر آنها در ذهن افراد جامعه و به
  یندر بـ یاجتمـاع یهـا یتواقع یریگ یموجب تقّرر و جا یشناخت و روان یشناخت داللت یها الزام

  شوند. یاالذهان افراد جامعه م
 یا یژهتوجه و ییمعنا یها ساخت به نظریه دو هر. یاجتماع یها یتواقع ییساخِت معنا ۀمسئل

حـاکم  یجزئ یناز معنا، سطوح معنا و قوان یتر یتر و جزئ روشن یرتعب یداقتران شد یۀدارند. اّما نظر
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 یهـا یـتتکـّون واقع ۀنحـو یبرگر برا یدیکند. در مقابل مفهوم کل یداللت ارائه م ۀبر ذهن در حوز
طـور  مفهوم بـه یناست. در آثار برگر، ا» مند شدن عادت«مفهوم  ی،االذهان یندر جهان ب یاجتماع

تفـاوت  یـنا یشۀر یدشود مطرح شده است. شا یهم مف 1یانهعام یشناس که در روان ینحوو به یکلّ 
 ینۀو زم یدارشناسیبرگر متأثر از پد یۀها بازگردد. نظر یهنظر ینا یبانپشت یفکر یها به سّنت یتا حّد 
شده  مطرح یزبان ۀفرد متأثر از مباحث فلسف یدیس یدگاهکه د یاست، در حال یا قاره ۀتر فلسف یعوس

   در علم اصول است.
شوتس، استاد برگر،  یها یدگاهد یشناخت روش لحاظ به. یکاو گفتگو و روش ژرف یلتحل روش
 و »یمردمـ یشناس روش«در  2ینکلها مؤثر بوده است. مثًال هارولد گارف روش یبرخ یریگ بر شکل
 ,Barberانـد ( هر دو متأثر از شوتس بـوده 4»گفتگو یلتحل«نهادن روش  یاندر بن 3ساتاس جورج

2020, pa: 5اسـت شده »یکاو ژرف«به نام  یروش یریگ منجر به شکل یزن یداقتران شد یۀ). نظر .
 یکـاو دارند. در روش ژرف یاساس یها تفاوت یکدیگربا  یی،ها وجود شباهت ینها در ع روش این

 ۀاثرگذارنـد. مقالـ یاجتمـاع یهـا یدهدر فهم پد یگرید یارامور متعدد بس یی،افزون بر عناصر معنا
کنـد،  یمـ یـانب یدر موضـع 5که سـاتاس روش را ندارد. چنان یندر باب ا یلتفص یشحاضر گنجا

روش  یـنا یهـا یـلتحل ۀاست، البته دامن 6»تعامل−در−گفتگو« یِل گفتگو تحل یلتحل یاصل یفۀوظ
 یـل). روش تحلPsathas, 1994, p. 2شـود ( یمـ یـزخوِد تعامل (کـنش متقابـل) ن یلشامل تحل
شود، توجه خـود را بـه  یمتقابل م یها مطلِق کنش یلکه شامل تحل یموّسع یدر معنا یگفتگو، حتّ 
کنند.  یهستند معطوف م یمتقابل اجتماع یها کنش یریگ که بستر شکل یعام ییمعنا یها ساخت

انتظـاِم  یـک» نظـم« یدگاه،د ینهستند؛ طبق ا یبرساخته و اجتماع یامور ییمعنا یها ساخت ینا
 تحلیـل روش اساسـی مفروضات از یکی بنابراین،. یعیطب ی) نه امرibid, p. 2است ( 7شده یدتول

ــو ــود گفتگ ــندگ−خ ــاع یبس ــاِن اجتم ــلاســت. در تحل یجه ــنش ی ــا ک ــل  یه ــامتقاب ــلتحل ی  ی
 و جغرافیـایی عناصـر اقلـیم، نظیـر »یاجتمـاع−عوامـل بـرون« یرکـنش متقابـل، تـأث−در−گفتگو

گاه یکاو ژرف شود. در مقابل، روش یلحاظ نم یمادّ  یها محدودیت و  یونـدرا محـّل پ یانسان یآ
مشهود و عامـل  یرونیعامل ب یرمعرفتی،غ یعامل درون ی،معرفت یچهار عامل (عامل درون یملتقا

                                                           
1. folk psychology. 

2. Harold Garfinkel 

3. George Psathas. 

4. conversation analysis. 
5. George Psathas 
6. talk-in-interaction. 
7. produced orderliness. 
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 یهـا کنش یریگ شکل ۀدر نحو یزن یرمشهودمشهود و غ یرونیداند. عوامل ب می) یرمشهودغ یرونیب
  اثرگذارند. یاجتماع

بـر  یـدتأک یانی،پا ۀمسلمانان. نکت یدر سّنت فکر یشناخت جامعه یها یشهمنابع الهام اند ۀگستر
 ۀارائـه شـده در حـوز یـاِت نظر ۀمسـلمانان، نـه همـ یمیو تعل یمطلب است که در سّنت فکر ینا

هـا بـه  یدگاهد ینا ۀهم یشۀاند و نه ر یانهگرا کل یاتینظر یاجتماع یشناس یساختار و هست−یتعامل
     گردد. یباز م ییصدرا ۀفلسف
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 منابع

  

 ینعبدالحسـ ۀ، ترجمیانتقاد یشناس فرهنگ جامعه)، ١٣٨۵فراسنوا ( یکو،و بور یمونبودون، ر .١
گه. گهر، یکن  تهران: نشر آ
 ، قم: انتشارات اسراء.جامعه در قرآن)، ١٣٨۵عبدالله ( ی،آمل یجواد .٢
گه. یوی،رضا خد غالم ۀ، ترجم١، چیانسان اجتماع)، ١٣٧٧دارندورف، رالف ( .٣  تهران: نشر آ
 .ی، تهران: نشر ن٢، چهوسرل در متن آثارش)، ١٣٨٨( یمعبدالکر یدیان،رش .۴
در  ییمعرفـت در گفتارهـا یشناسـ و جامعـه یاتاعتبار یۀنظرالف)،  ١٣٩۴( یدعلیس فرد، یدیس .۵

 یدعلیو سـ یـاضف یمابراه ی،هوشنگ ینحس ی،، محسن جوادیاتاعتبار یۀو نظر یاجتماع یۀنظر
 .یدتهران: نشر سد فرد، یدیس

حکمـت  یها اصالت فرهنگ براساس آموزه یۀنقد نظر«ب)،  ١٣٩۴و زمستان  ییز(پا ــــــــــ .۶
 .۵، شیفرهنگ یاستو س یند یپژوهش ۀدوفصلنام ،»یهمتعال

 .ید، تهران: نشر سدنو نظریۀ یک بر درآمدی: یاجتماع یشناس یهست)، ١٣٩۵(ــــــــــ  .٧
 صدرا. یاسالم یعلوم انسان یۀ، تهران: نشریاز کنش اجتماع یلیتحل)، ١٣٩٩(آبان ــــــــــ  .٨
علـوم  یۀنشـرتهـران:  ،»یاجتمـاع یهـا و نظـام یاجتماع یبدر باب آس«)، ١٣٩٩(ــــــــــ  .٩

 .سانی اسالمی صدراان
 ، قم: نشر مفتاح.اجتماعی مسائل شناخت برای روشی: یکاو ژرفتا)،  ی(بــــــــــ  .١٠
 یدکاظمسـ اللـه یتآ یـرات، تقرمباحـث االصـولق)، ١۴٢٨صدر) ( یدصدر، محمدباقر (شه .١١

 .یرقم: دار البش ی،حائر ینیحس
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