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 چکیده
 دسترسـی  در رشته آن ظرفیت به علمی رشتۀ یک پیشرفت که بپذیریم اگر
 از شـناختی  به توان می آن کمک به که دارد بستگی فاهیمیم و ها نظریه به

 بسـیار  بخـش  هـا  نظریه که بپذیریم اگر همچنین و گردید نائل خارج جهان
 بـر  سلطت و شناخت باید گاه آن دهند، می تشکیل را علوم هاي مایه بن حیاتی
 عنصر را الملل بین روابط علم همچون انسانی، تجربۀ و دانش یک هاي نظریه
 از بسـیاري  کـه  سـت ا حالی در این .دانست علم آن دهندة تشکیل و اساسی

 الملـل،  بـین  روابـط  رشتۀ در گرفته صورت هاي تبیین و اه تحلیل توصیفات،
 ایـن  در .اسـت  محورانـه  غرب رویکردي هم آن و نظري شاکلۀ یک بر یمبتن
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 زا گیـري  بهـره  بـا  همچنـین 
 ــ  عقـل  و اجمـاع  سـنت، 
 و اکتشـاف  را اسـالم  در

 کـه  اسـت  آن رو  پـیش 
 گرایانه غرب خصیصۀ داراي
   .»هستند غربی
ــه، ــتی فرانظری ــی، هس  شناس

همچنـین  .بپـردازد  الملل بین روابط فرانظري يها دیدگاه
سـنت،  کتـاب،  شـامل  ـ اسالم در موجود چهارگانۀ منابع
در الملـل  بـین  روابـط  فرانظـري  هـاي  شاخصه و اصول

پـیش  نوشـتار  نگارنـدگان  اصـلی  مفروض .نماید استخراج
داراي معاصر دورة در الملل بین روابط نظریات یتمام«

غربی ذهنیت و مصادیق ها، فرض پیش با متناسب و بوده
ــاي واژه ــدي ه ــطر :کلی ــین واب ــل، ب ــه، المل فرانظری

  اسالم هویت شناسی، روش شناسی، معرفت
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 سـال  بـه  یافتـه  سـازمان  و نظم
 اول جهـانی  جنـگ  از پـس  
 الملـل  بـین   روابط حوزة در پردازي
 ،اسـت  تأمل قابل میان این در

 متـأثر  الملل، بین  روابط حوزة
 حوزه این در مختلفی داناندیشمن
 شناسـی  هسـتی  و شناسـی  معرفـت 
 نظیـر  افـرادي  هـاي  اندیشه مثال،
 تـأثیر  از یـا  دانسـت،  مهـم  لیبرالیسم

 از تـوان  می حتی برد، نام رئالیسم
 نظریـات  شـدن  مطرح در هورکهایمر
 گیـري  شـکل  در را نیچـه  و 
 برداشـت  چنین توان می ور،مزب

 ابعـاد  گیري شکل در مختلفی
 بـوده  مـؤثر  الملـل  بـین   روابط
 هـاي  اندیشـه  وجـود  بـه  کـه 
 هـاي  اندیشه و ریاتنظ نیز اسالم
 بـه  تـوان  مـی  جملـه  آن از کـه 
ـ    منـابع  در موجـود  ثاحادی

 منجر افکار و مبانی این اسالم،

  

  مقدمه
نظمم صورت  به را الملل بین  روابط حوزة در پردازي نظریه
 آرمانگرایانـۀ  هـاي  دیدگاه شدن مطرح با زمان هم ،1919
پردازي نظریه عرصۀ کنون تا تاریخ آن از دهند، می نسبت
در آنچه .است بوده گوناگونی تطورات و تحوالت شاهد

حوزة در شده مطرح نظریات که است هنکت این درنظرگرفتن
اندیشمن فلسفی سیاسی هاي اندیشه و تفکرات ها، دیدگاه از

معرفـت  اسـاس  افـراد  ایـن  هـاي  اندیشه و بیانات که بوده
مثال، براي .است داده تشکیل را الملل بین  روابط نظریات
لیبرالیسم نظریات گیري شکل در توان می را باتیز و کانت

رئالیسم نظریات شدن مطرح در ماکیاول و هابز يها دیدگاه
هورکهایمر و مارکوزه ،هابرماس نظیر افرادي دیدگاه تأثیر

 هگـل  هـاي  اندیشه تأثیر یا و کرد یاد فرانکفورت مکتب
مزب هاي مثال به توجه با .دانست مهم مدرن پست نظریات

مختلفی اندیشمندان فلسفی سیاسی نظریات و ها دیدگاه که کرد
روابط نظریات شناسی روش و شناسی معرفت شناسی، هستی
کـه  گـردد  مـی  آشـکار  زمـانی  موضـوع  ایـن  اهمیت .است

اسالم در چراکه نماییم، توجه نیز اسالم در فلسفی سیاسی
کـه  اند، شده مطرح حکومت و سیاست حوزة در متعددي
 و روایـات  آیـات،  در شده مطرح هاي اندیشه و ها دیدگاه
اسالم، مکتب در مغتنم انبان این رغم به اما .دکر اشاره اسالم



 در ایـن  .اسـت  نگردیـده  الملـل 
 1980 دهـۀ  از ویـژه  بـه  ـ الملل

 مکتـب  :چـون  نظریـاتی  قالـب 
 گیـري  شـکل  شـاهد  نـوعی  

 توجـه  بـا  حال .هستیم الملل
 ظهـور  بـه  منجـر  کـه  الملـل 
 از اسـالمی  رویکـردي  فقـدان 

 منابع قبیل از عرصه این در نیاز
 نذهـ  کـه  اسـت  امـري  اسـالمی، 

 خـود  بـه  اخیـر  هـاي  سـال  در

 پاسـخ  درصـدد  تفسیري تحلیلی
 در الملـل  بین روابط نظریۀ یک

 ایـن  نویسندگان انگارة »چیست؟
 سـنت،  قـرآن،  شـامل  ــ  اسالم

 بتوانـد  حـوزه،  ایـن  در فلسـفی 
 در الملـل  بـین  روابـط  نظریـۀ 

 دهـد  پاسخ وشدک می که است
 واقعیـت  معنـاي  کـه  گونـه   
 تا است فرانظري بازاندیشی به

الملـل  بـین   روابط حوزة در انتقادي گفتمانی گیري شکل به
الملل بین  روابط در پردازي ریهنظ ادبیات در که ستا حالی

قالـب  در انتقـادي  یـات نظر گیري شکل با و بعد به میالدي
  بـه  ــ  انگـاري  سازه نظریۀ یا و مدرنیسم پست لیسی،انگ 

الملل بین  روابط خصوص در معنامحور و بدیل رویکردهایی
الملـل  بین  روابط خصوص در بدیل يها دیدگاه گیري شکل به

فقـدان  است، گردیده حوزه این در مختلفی و متعدد نظریات
نیازمورد هاي دستمایه وجود به عنایت با الملل بین  روابط
اسـالمی،  اندیشـمندان  فلسفی سیاسی هاي اندیشه یا و اسالم

در ویژه به عرصه، این در را اننظر صاحب و اندیشمندان
  .است کرده مشغول

  پژوهش روش و فرضیه سؤال، .1
تحلیلی رویکردي با حاضر نوشتار فوق، مقدمات به توجه با
یک فرانظري هاي شاخصه و انیمب« که است سؤال این به

چیست؟ اسالم در موجود منابع به تعنای با اسالمی رویکرد
اسالم در موجود منابع رسد می نظر به« که ستا آن بر همقال

فلسـفی  سیاسـی  اندیشـۀ  زیربنـاي  عنـوان   به ـ عقل و اجماع
نظریـۀ  یک فرانظري مبانی به رداختنپ جهت غنی اي دستمایه
  .»آورد فراهم اسالم،

  پژوهش مفاهیم .2
  یالملل بین فرانظریۀ .2- 1

است الملل بین روابط از فرعی اي حوزه یالملل بین فرانظریۀ
 همان زیرا .دهد می شکل خوب نظریۀ یک به چیزي چه

به وابسته خود نوبۀ به نیز نظریه ست،ها نظریه به وابسته
  ).7 :1386 مشیرزاده،( شود تضمین آن کفایت
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 آن گـردآوري  مقـام  یا اکتشاف
 جـوهرة  مـورد  در بنیادین ي

 ایـن  .کنـد  مـی  اشـاره  سیاسـی 
 واقعیـت  بخـش  قـوام  سرشـت 

 سرشت دربارة ها اندیشه ینتر
.(  

 درك چگونـه  مـا  کـه  اسـت 
 تحـوالت  از مـا  شـناخت  نـوع 

 و شـود  مـی  شـناخت  کیفیـت 

 انسـانی  معرفـت  و شـناخت 
 و هـا  شـیوه  هـا،  روش بـر  شناسی
 از اجتمـاعی  و طبیعـی  از اعـم 
 فیروزآبـادي،  دهقـانی ( کنـد  مـی 

 و اعتقـادي  امـور  سلسـله  یـک 
 در را انسـان  نیکبختـی  و سـعادت 

 فرستاده جهان آفریدگار جانب
 انسـانی  هـاي  جامعه از اي جامعه

 بـرایش  انسـانی  کمـال  تـرین 

  شناسی هستی .2- 2
اکتشاف زمینۀ تعبیري به مطالعاتی، حوزة  هر در شناسی هستی
يها مفروضه به خاص طور به الملل بین روابط در و است

سیاسـی  عمـل  از خـاص  اي عرصه عنوان  به الملل بین سیاست
سرشـت  مـورد  در پایه باورهاي به ها فرض پیش یا ها مفروضه
تر بنیادي آنچه یعنی شوند؛ می مربوط سیاسی و اجتماعی

).180:1380 فالحی،( گیرد می نام چیزها جوهرة یا غایی

  شناسی معرفت .2- 3
اسـت  ایـن  از عبـارت  آن تعریف ینتر ساده در شناسی  معرفت

نـوع  درواقـع  .دانـیم  می دانیم، می که را چیزي :که کنیم می
کیفیـت  بـه  مربوط که است مستقیم ةمشاهد صورت  به جهانی
  .)180:1380،فالحی( دارد فلسفی ماهیت

  شناسی روش .4-2
شـناخت  چگـونگی  بـه  شناسـی  معرفـت  ماننـد  نیز شناسی روش
شناسی روش .دارد کاربردي و عملی ماهیت اما پردازد، می

اعـم  جهان، شناخت براي تواند می انسان که هاییسازوکار
مـی  تمرکز و تأکید نماید، استفاده الملل  بین روابط جمله

a1389: 88-87.(  

  اسالم .5-2
یـک  دربردارنـدة  و همیشـگی  و جهـانی  دینی اسالم دین

سـعادت  آنها بستنکار به که است عملی و اخالقی مقررات
جانب از که اسالم دین مقررات .کند می تأمین آخرت و دنیا
جامعه هر و بشر افراد از فردي  هر که است اي گونه به شده
تـرین  مترقـی  و زندگی شرایط بهترین بندد، کار به را آنها که

   .)50:1378 طباطبایی،( شد خواهد فراهم



 حـداکثري  برداشت حاضر، 
 تمـامی  در الهی دین ترین کامل
 و مـدون  يهـا  برنامـه  داراي 

   .است بشر اجتماعی

 دو یشـناخت  جامعـه  مطالعـات 
 دار شـه یر یبحث اما است، شده

 بـدان  پاسـخ  درصـدد  ياریبسـ 
 .زیتمـا  بعـد  و یهمسـان  بعـد 
 دوم يمعنـا  ،)است مشابه آن

 نیا به .ردیگ یم فرض را تداوم
ـ هو مفهـوم  و ابـد   طـور  بـه  تی

 و شـباهت  طرف یک از :سازد
 از یمختلفـ  فیتعـار  یشناسـ 
 تجربـه  و معنـا  ۀسرچشم ت
 نشـگران ک از سـخن  هکـ  یصـورت 
ـ  یفرهنگـ  یژگـ یو یک اساس  ای

ـ اولو گـر ید ییمعنـا  منـابع   تی
 تیعضـو  بـا  را یاجتمـاع  ت
 از یآگاه( یشناخت عنصر :داند

 يامـدها یپ ةدربـار  یاتیفرضـ 
 بـه  نسـبت  احساسـات ( یاحساسـ 

ـ ا بر ).دارند گروه  اسـاس  نی
 از فـرد  یک برداشت از بخش

 تیـ اهم بـا  همـراه  یاجتمـاع 
 :1381 ،يمحمـد  گـل ( »ردیـ 

 نوشتار در اسالم از مراد مزبور، تعریف به عنایت با
کامل عنوان  به که دینی یعنی .است شیعی فقه در اسالم از

 غیـره و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، اسی،سی يها حوزه
اجتماعی و سیاسی زندگی اعتالي براي اي شده تعریف دقیقاً

  غرب هویت برابر در اسالم هویت .3
مطالعـات  در و است دیجد یمفهوم چند هر ”identity“ ای تیهو
شده لیتبد یشناس جامعه مهم مباحث از یکی به ریاخ ةسد
بسـ  شمندانیاند و اتبکم ان،یاد و است يبشر خیتار در

بعـد  :ستا نما متناقض بعد دو ةردارنددرب تیهو .اند برآمده
آن با نیا( است مطلق تشابه مفهوم انگریب آن يمعنا نیاول
تداوم و يسازگار زمان رمرو با هک است زیتما مفهوم به آن
ابـد ی یم راه مختلف ۀیزاو دو از شباهت مفهوم به بیترت
سازد یم برقرار محتمل نسبت دو ایاش ای افراد انیم زمان هم
شناسـ  جامعـه  در ).1381:5نـز، کیجن( تفـاوت  گرید طرف از
تیهو« :است معتقد استلزک مانوئل .است شده ارائه تیهو
ـ هو از مـن  برداشـت  ...اسـت  مـردم  يبرا صـورت  در ت،ی

اساس بر يمعناساز ندیفرا از است عبارت باشد، یاجتماع
منـابع  بر هک یفرهنگ يها یژگیو از يا وستهیپ هم به ۀمجموع

ـ هو تاجفـل  ).22 :2،ج1380اسـتلز، ک( »شـود  یم داده تی
داند یم عنصر سه از لکمتش را آن و زند یم وندیپ یگروه

فرضـ ( یارزشـ  عنصـر  ،)دارد قتعلـ  گروه یک به فرد هک نیا
احساسـ  عنصر و ،)یگروه تیعضو یمنف ای مثبت یارزش
گروه آن با خاص يا رابطه هک يگرید افراد به نسبت و گروه
بخش آن« :از ستا عبارت تاجفل دگاهید از یاجتماع تیهو

اجتمـاع  يهـا  گروه در تیعضو به نسبت او یآگاه از هک خود
یـ گ یم سرچشمه تیعضو آن به منضم یاحساس و یارزش
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ـ تعر ـ هو« :اسـت  شـده  فی  تی
 يگـر ید بـا  ارتبـاط  در شـخص 

 یعنـ ی ،تـر  خـاص  مفهـوم  یـک 
 داللـت  مختلـف  یاجتماع ي

 .دارد یمیمسـتق  ونـد یپ ابـد، 
 از .داد حیتوضـ  بهتر یرورت 
 از شـود  یم خواسته یسانک از
 را عبـارات  و لماتک از يا مجموعه
 داسـتان  مـا  .هسـتند  یینهـا  
 فراتـر  هکـ  هستند یینها لیدل

 مسـلمان  یـک  یینهـا  واژگان
  .است 
 نیـی تب در یگفتمـان  لیتحل ي

 .دارد قـرار  گفتمان لیتحل مباحث
 از الهـام  بـا  موفـه  و الکـ ال ،ی
 و الکـ ال یگفتمـان  لیتحل در 

 یـک  بـه  انتسـاب  و گفتمـان 
 در هک يارز هم و اختالفی ي

ـ هو ،رندیگ یم قرار  بـه  را تی
 ةریـ زنج جـاد یا قالـب  در هکـ 
ـ  در نـد ک ی  روابـط  نیـی تب یپ
 .ندک یم نییتع را آن هجامع بر
 در و شـوند  یم مرتب یخط 
ـ تهد رسـد  یم  آنهـا  ةننـد ک دی
ـ هو شـدن    مفهـوم  از هـا  تی

 رونیـ ب بـا  ارتبـاط  در گفتمـان 

تعر نیچنـ  تیهو یاجتماع علوم المعارف ةدائر در ).222
شـخص  یـک  یخودآگاه به آن مفهوم نیتر یلک در یاجتماع
یـک  بر یاجتماع یشناس روان در نیا وجود با .دارد اشاره

يها گروه در فرد یک تیعضو چهارچوب در یخودآگاه
  ).Kupers, 1996:789( »ندک یم

ابـد، ی یم خود یزندگ يبرا شخص هک ییمعنا با تیهو
 چاردیر یینها واژگان اصطالح با را تهکن نیا بتوان دیشا
از هک یهنگام هک است یواژگان یینها واژگان یرورت نظر
مجموعه دهند، ارائه ییها نییتب شانیآرزوها و دیعقا د،یام

 واژگـان  همـان  نهـا، یا .شوند یم متوسل نهاآ هب هک دارند
دل نیبد آنها .مینک یم نقل واژگان نیا ۀلیوس هب را خودمان

واژگان .دارد وجود وتکس ای تیجزم ررات،کم رارکت آنها از
 بخش تیهو او يبرا اسالم رو نیازا و است اسالم همان

يها چهارچوب و میمفاه از توان یم گرید يمنظر از
مباحث انونک در تیهو چراکه ،ردک استفاده تیهو ۀمسئل
یاسیس مباحث در را یگفتمان لیتحل مباحث نیتر عمده

 .اند نموده ارائه وکفو یتبارشناس و یشناس نهیرید مباحث
گفتمـان  یـک  در ییبازنمـا  قیطر از را خود تیهو سوژه، موفه
يها رهیزنج لکیتش با ها گفتمان .ابدی یم یگفتمان تیموقع
قرار گرید يها رهیزنج با تقابل در و شده مرتب ها نشانه آنها
کـ  تفـاوت  و يارز هم منطق .دهند یم لکش يا رابطه طور
یمـ  عمـل  مختلـف  عناصـر  انیـ م در ارز هـم  يها تیهو
بر مکحا یاسیس يفضا ساختار هک است يا سازانه تیریغ
 صورت  به هم نارک در یخاص يها تیهو ند،یافر نیا در

م نظر به هک رندیگ یم قرار يگرید یمنف يها تیهو مقابل
 سـاخته  یچگـونگ  انیب يبرا یگفتمان يها لیتحل .باشند

گفتمـان  یـک  حـدود  .رنـد یگ یمـ  بهـره  سازنده رونیب ییدایدر



 حـال  نیدرعـ  امـا  نـد، ک یم مسدود
 مطالـب  بـر  بنـا  ).150:1389

 لکشـ  یجـاب یا صـورت   به 
 نشیـ چ اساس بر یگفتمان هر
 یخاص فیتعار آن يزکمر دال
 اسـالم  ،یاسـالم  گفتمـان  در
 آن، ویـژة  شناسـی  معرفـت  و
 تیــهو ۀلکشــا رد،یــگ یمــ ل
 اساسـاً  یـی گرا اسـالم  طرح« 

 برتـر  دال بـه  دال یک لیتبد
ـ گرا اسـالم  يبرا ،ش  دال ان،ی
 گفتمـان  يریـ گ لکشـ  از ش
 نمودند یسع انیاگر اسالم هک
 در آن مجـدد  ينـد ب مفصـل  
 خـود  یگفتمـان  یلک تیهو 

 ،يارز هم منطق اساس بر نجا
ـ  درنمـ  انسـان  از را آنهـا   یغرب
ـ  د  و اسـالم  يزکـ مر دال هب
 یـی گرا اسـالم  گفتمـان  در گـر 
ـ هو  ار،یـ اغ ینفـ  و النکـ  تی
  .دکر خواهد مشخص

 از متمـایز  هـویتی  ارائـۀ  بـا  
 سازي غیریت نوعی داراي موجود،
 .است اسالم عنصر اسالمی برساختۀ
 مستضـعف،  کـافر،  مـؤمن،  قبیـل 

 با بندي مفصل در هستند، اسالم
 بررسـی  بـه  ادامـه  در نکته این

مسدود را درون تیهو هک شوند یم ساخته يا نندهک دیتهد
150:1389 هـوارث، ( است درون تیهو ساختن يبرا یشرط شیپ

 گفتمان یک درون در افراد و انسان از هک یفیتعر مزبور،
هر .است گفتمان آن یدرون يبند مفصل از کیحا رد،یگ یم

دال رگذاریتأث نقش زین و آن يبند مفصل درون در میمفاه
در .دهد یم ارائه آنها يها یژگیو و گاهیجا ،افراد تیهو از

و یشناسـ  هسـتی  نوع ۀجینت در و گرفته قرار يزکمر دال
لکشــ يبنــد مفصــل آن در انســان از هکــ ییهــا یژگــیو

 ،دیسع یباب ریتعب به .زند یم رقم را افراد اجتماعی سیاسی
تبد ...بسازد یاسیس نظم برتر دال اسالم از هک است مصمم
شیاجزا و لک یک تیهو و وحدت جادیا با است يمساو
ـ  اسـالم  ).57 :1378 د،یسـع  یبـاب ( »است اسالم برتر شیپ

ک است بوده يشناور دال ،یاسالم انقالب ای ییگرا اسالم
 و آن به یمعنابخش با ،تفاوت و يارز هم منطق اساس بر

 يزکمر دال یک به آن لیتبد تینهادر و شیخو گفتمان
نجایا در مسلمانان يسو از اسالم به کتمس .دهند لکش را

آنهـا  زیـ ن تفـاوت  منطق و داده قرار فیرد یک در را آنها
ـ با یاسـالم  تیهو فیتعر در رو نیازا ؛سازد یم زیمتما دی

گـر ید يهـا  نشـانه  بـا  آن نشیـ چ و يبند مفصل یچگونگ
ـ تعر ضـمن  خود درون در یبکیتر نیچن .پرداخت هو فی

مشخص و نیمع خود درون در را افراد گاهیجا و ها یژگیو
 اسـالم  دین گردد، می تفادمس فوق نکات از چنانچه

موجود، ایدئولوژیکی هاي هویت سایر با قیاس در خویش
برساختۀ هویت این در مرکزي دال که است یافته سازمان
قبیـل  از اسـالمی  هویـت  حـوزة  در موجود مفاهیم سایر

اسالم ساز غیریت رویکرد مؤید نوعی  به که غیرهو مستکبر
این به عنایت با .یابند می مفهوم و معنا اسالم مرکزي دال
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  .شد خواهد پرداخته

 باورهـا،  دربرگیرنـدة  کـه  الهـی 
 زنـدگی  تـاریخ  يها اندور تمامی

 محمـد  حضـرت  اش فرسـتاده 
 به )ع( معصومین ائمۀ توسط
 انسان معنوي و مادي زندگی

 فرهنگی اقتصادي، سیاسی، المللی،
 ارائـه  را کـاملی  و دقیـق  رفتاري
 انسـان  معنوي و شخصی مسائل
 یـک  عنوان  به تنها اسالم دین

 پوراحمـدي، ( کننـد  مـی  یاد 

 وجـود  جهـان  در چهآن اساسی
 ذهـن  )2 دارد؛ وجـود  جهـان 

 خداونـد  آیا دارد؟ وجود خدا
 هتـرین ب عادلند؟ ییها دولت

 سـبب  شـرایطی  یـا  رونـدها 
 چـه  و اسـت  )حـق ( خیر اقداماتی

 مطــرح ،) 23 :1388 چرنــوف،
 اسالم یدگاهد شناخت به باید
 و حـق  تقابـل  و شناسـی  انسـان 

پرداخته اسالمی هویت در الملل بین روابط فرانظري مفاهیم

  الملل بین روابط و اسالم هویت .4
الهـی  دیـن  آخـرین  و ترین املک عنوان  به اسالم مبین دین

تمامی در ها انسان تمامی اخروي و دنیوي حیات و تعالیم
فرسـتاده  و پیامبر وسیلۀ به و متعال خداوند سوي از ،است بشر

توسط سپس و است شده نازل ردمم براي کریم  قرآن و )ص(
زندگی ابعاد تمامی براي اسالم رو، ازاین ؛است شده برده پیش
المللی، بین و ملی اجتماعی، و فردي گوناگون سطوح در
رفتاري مبانی و الزم دستورات او نیازهاي دیگر و امنیتی و

مسائل به مربوط فقط را اسالم دین که کسانی .است نموده
دین از که آنان که اند رفته خطا به قدر همان کنند، می تلقی

 استکبار برابر در مبارزه براي راهی و سیاسی چهارچوب
1389: 21.(  

 اسالمی شناسی  هستی .4- 1

اساسی واحدهاي )1 :شامل سؤاالتی شناسی هستی حوزة در
جهـان  در دیگـري  اساسـی  غیر واحدهاي چه و چیست دارد
خدا آیا )3 دارد؛ انسان بدن با ارتباطی چه و چیست انسان
دولت چه )4 است؛ نیکخواه کامالً یا و مطلق عالم مطلق، قادر
رونـدها  رویدادها، نوع چه )5 است؛ کدام دولت و جامعه شکل

اقداماتی چه )6 ؛شود می دیگر شرایط یا روندها رویدادها،
چرنــوف،( چیسـت؟  در هــاآن تفــاوت و )باطـل ( شــر اقـداماتی 

باید اسالم، در مزبور تسؤاال به ییگو پاسخ براي .گردد می
انسـان  خداشناسی، هستی، ماهیت :شامل مواردي به نسبت
 .بپردازیم باطل،

  



 و اخـالق  دین، علم، فلسفۀ در
 هـم  اسـالمی  شناسـی  هستی 
 و جـوهر  و خـارج  جهـان  ه

 و مـادي  گرایـی  واقـع  بـرخالف 
 دانـد،  مین مادي جهان و ماده

 در نیـز  را ملکـوت  و غیـب  
 شناســی هســتی ایــن طرفــی

 از اعـم  ،هـا  پدیده براي ذاتی
 و سرشـت  کـه،  دارند داللت
 جهـان  اسـاس،  ایـن  بر .هستند

 جـوهر  و ذات از کـه  بـوده  مجزایـی 
 نیـز  هسـتی  نظـام  بنابراین، 

 بـین  واقعـی  و ذاتی اي رابطه
ــان ــتی جه ــود هس  دارد وج

 اصالت حق اسالمی، شناسی 
 هسـتند  نسبی و اضافی اموري
 عیـب  شر، گونه هر از عاري

 و شـر  و اسـت  صـواب  و خیـر 
1373: 12-10.(  

 نظـام  یـک  سـو  یـک  از اسالمی،
 عیاجتما و طبیعی از اعم هستی
 تحــول و تغییـر  دچـار  مـان ز

 اهللا لسنته تجد لن و تبدیال اهللا
 روش هرگـز  و یافـت  نخـواهی 

  .دکن می

  هستی ماهیت .1-1-4
در مطرح مسائل و موضوعات ی،اسالم شناسی هستی در

 رو، ازاین ؛گیرد می قرار بررسی و توجه مورد متافیزیک،
ـ  قائـل  زیرا گراست واقع .ستجوهرگرا هم و گرا واقع هب

بـرخالف  امـا  .اسـت  آن دهنـدة  تشـکیل  اجزاي و اشیا ماهیت
ماده مساوي را وجود و هستی ،الملل بین روابط در متعارف

 عـالم  و مادي غیر جهان و موجودات آن، بر افزون بلکه
طرفــی از ).a1389: 69 فیروزآبــادي، دهقــانی( گیــرد مــی نظــر

ذاتی اصالت بودن قائل معناي به جوهرگرایی جوهرگراست،
داللت خواصی و صفات بر ها پدیده .است اجتماعی و طبیعی
هستند تبیین و توصیف قابل و داشته متعینی و ثابت طبیعت
مجزایـی  و متمـایز  يهـا  موجودیـت  و اجـزا  از متشکل

 ؛دارند وجود فرامکانی و فرازمانی طور به و برخوردارند
رابطه که اي گونه به بود، خواهد قراردادي  غیر و ذاتی نظامی
ــیا، ــده اش ــا پدی ــزا ،ه ــر و اج ــکیل عناص ــدة تش ــان دهن جه

 هستی در این از فراتر ). b1389: 53 فیروزآبادي، دهقانی(
اموري باطل و شر رو، ازاین ؛است خیر مساوي وجود و دارد

عاري و است محض خیر مطلق هستی .ندارند ذاتی اصالت و
خیـر  عین خلقت عالم و هستی نظام .بود خواهد نقص و

1373 مطهري،( ندارد راه آن در نبایستی امر هیچ و نیستی
اسالمی، رویکرد در هستی ماهیت مزبور، مطالب بر بنا

هستی جهان بر دیگر، سوي از و قراردادي نه و است ذاتی
ز گـذر  در کـه  اسـت  حـاکم  الیتغیـري  و ثابـت  قـوانین 

اهللا لسنته تجد فلن« آیۀ در کریم قرآن که چنان .گردند مین
نخـواهی  پـذیر  تبدیل را خدا روش هرگز( )43:فاطر( »تحویال

می تأکید موضوع این بر ،)یافت نخواهی تغییرپذیر را خدا
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 اندیشمندان فراوان توجه مورد
 سـه  .اسـت  الوجود واجب ذات

 اثبـات  بـه  اعـراض  و اجسـام 
 را خـدا  صـفات  قـات، مخلو 

 تسلسـل  امتنـاع  و جهـان  در
 بـه  آن مبنـاي  بـر  سـپس  و کـرده 

 اینکـه  تشـخیص  و وجـود  
 در دقت با گاه آن .پردازند می

 بـه  واجب صفات مبناي بر سپس
 فرحـات، ( نمایند می استدالل
 ذات بـه  منوط وجود، حالت

 گیرنـد،  مـی  سرچشـمه  او از 
 قـادر  خداونـد  نـام  بـه  الوجـودي 

 تکـوینی  هدایت بر افزون که
 اقــدس ذات رو، ازایـن  ؛اسـت 

 امـري  هیچ و یابد نمی وجود 
 قـدرتی  بـا  است متعال رقاد 
 معـال  .اوسـت  قـدرت  یـد  در
 .دارد کامـل  احاطۀ چیز همه 

 و حاکمیـت  اجـازة  او اذن بـدون 
 شـی  بکل هو و الباطن و الظاهر
 همـۀ  بـه  او و ستاو همه وجود

  خداشناسی .4- 1- 2
مورد اسالمی شناسی  هستی در که مباحثی ترین مهم از یکی
ذات شناخت تعبیري به یا و خداشناسی است، گرفته قرار

  :دارد وجود خدا شناخت مورد در کلی دیدگاه
اجسـام  حـدوث  به استدالل با گروه این :متکلمان راه .1
 يهـا  ویژگـی  در تأمـل  و دقت با و پرداخته خدا وجود

  ؛ندکن می شناسایی
در حرکت وجود بر تکیه با حکیمان :فیلسوفان راه .2
کـرده  اقدام »حرکت بی محرك« وجود اثبات به ها محرك
  ؛ندکن می استدالل نخستین أمبد وجود
 در دقت با الهیون یا خداشناسان :خداشناسان راه .3
می الوجود واجب ثباتا به ممکن، یا است واجب یا وجود
سپس و کنند می اثبات را خدا صفات امکان وجود، لوازم

استدالل واجب از »فعالا صدور« اصطالحاً یا آفرینش چگونگی
حالت ترین کامل و حقیقی هستی چون بنابراین، ؛)290:1386

 جـودات مو و ها هستی همۀ که است، تعالی باري اقدس
الوجـودي  واجب ارادة و وجود به وابسته و آفریده عالم همۀ

که لقیخا ).8:1350مطهري،( است حکیم و علیم و متعال
اسـت  دهکـر  نیـز  تشـریعی  هـدایت  را انسـان  هسـتی،  همـۀ 
 چیزي هیچ وي ارادة بدون و است العلل علت تعالی باري

 او .شود می واقع همانا کند اراده چون و شود مین حادث
در مکـان  و کون همۀ و ستها قدرت همۀ فوق که مطلق
 بر او و نیست وشیدهپ او بر چیز هیچ که شهادت و غیب
بـدون  کـس  هـیچ  و اوسـت  آن از تشریع و حاکمیت حق

الظاهر و االخر و االول هو« آیۀ که چنان .یابد مین حکومت
وجود پنهان و پیدا و هستی آخر و اول( )3:حدید( »علیم
  .دارد اشعار امر این بر ،»داناست عالم امور



 اي توجـه  قابـل  جایگـاه  و اهمیـت 
 بـر  حاکم عام قوانین از و است
 سایر از را او که است فردي به
 معنـوي،  و مـادي  بعـد  دو از

 بـه  مربوط غریزه .است حیوانی
 حیـوانی  مـاوراي  و انسانی بعد

 تکـوینی  امري و بوده انسان
 فطـرت  همانـا  او انسانیت و 

 شناسـی،  انسـان  و فردگرایـی 
 شـده  فراموش انسان ماهیت
 نشـده،  اي توجـه  آن به الملل
 ).43 :1390 توحیـدفام، ( اسـت 

 و انسـانی  معنـوي،  گرایشـات 
 جـویی،  حقیقـت  سـوي  بـه  مرامـی 

 .دهـد  مـی  سـوق  دوسـتی  نوع
 ذات در بالقوه نیروي و استعداد

 نیـز  انسان حیوانی و سفلی 
 و خودخـواهی  عـدالتی،  بی جور،

 حسـنه  ملکات به ذاتی گرایش
 وجـود  الهـی  فطـرت  ایـن  از

 الزم آزادي و اختیـار  از کـه 
 هـدیناه  انـا « آیـۀ  در کـه  چنان

 رو، ازایـن  ؛است شده اشاره 
 نیز حسنه ملکات و گرایشات

 طرفـی  از امـا  .گردد می نائل 
 پـرورش  و رشـد  بـه  و کرده

  شناسی انسان .3-1-4
اهمیـت  از نیـز  ناسـی ش انسـان  اسـالمی،  شناسـی  هستی در

است هستی جهان از جزئی انسان اگرچه .است برخوردار
به منحصر مرتبت و تمنزل داراي اما نماید، می پیروي آن

از مرکـب  انسـان  .سازد می متمایز مخلوقات و موجودات
حیوانی غریزة و انسانی فطرت داراي و مانیجس و روحانی

بعد به مربوط یاتفطر و است انسان زندگی حیوانی بعد
انسان سرشت و ذات از جزئی غریزه مانند فطرت .دوش می او

 شخصیت و انسان اصالت رو، ازاین ؛اکتسابی نه و است
فردگرایـی  از جنبـه  آن درواقع ).a1376: 37-36 مطهري،( اوست
ماهیت قالب در که انسان، معنوي و روحی ابعاد به توجه یعنی

الملل بین  روابط اصلی جریان نظریات در بهتر عبارت به یا و
اسـت  گرفتـه  قرار تمام توجه مورد اسالم شناسی هستی در

گرایشـات  خـود  معنـوي  سرشـت  و الهی فطرت حکم به انسان
مرامـی  و مسلک گونه هر از فارغ را وي که دارد خدایی

نوع و ستیزي ظلم خواهی، آزادي خواهی، عدالت طلبی، حق
استعداد یک صورت  به را فطري گرایشات قبیل این خداوند
 سرشت دیگر، طرف از اما .است گذاشته ودیعه به انسان
جور، ظلم، چون انسانی ضد تمایالت و گرایشات باعث
گرایش انسان براي فطرتاً اسالم اگرچه .گردد می طلبی منفعت

از حـراف ان امکان وجود  این با اما است، قائل فطریات و
کـه  اسـت  آفریده آزاد و مختار را انسان خداوند چون دارد،
چنان .است برخوردار خود شقاوت و سعادت انتخاب براي

 موضوع این بر ،)3 :انسان( »کفورا اما و شاکرا اما السبیل
گرایشات این گیرد بهره خود فطري استعدادهاي از انسان چه هر
 اللهی خلیفۀ درجۀ به که جایی تا گردد می تقویت وي در

کرده عمل فطرت نیروي برخالف و برعکس تواند می انسان
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 یـا  و حیوانیـت  بـه  سرانجام 
 رویارویی عرصۀ انسان درون

 در کـه  اسـت  حیـوانی  و انسـانی 
 بـود  خواهـد  متفـاوت  انسان
 اسـتنباط  چنـین  است ممکن

 حـالی  در این دارد، وجود بنیادین
 بـا  تعارضـی  هـیچ  ،بـودن  مختـار 

 ایجـاد  انسـان  و خـدا  میـان 
 را او و است قائل مؤمن و کامل
 براي را چیز همه سبحان خداوند
 .باشـد  او صـفات  مقـدس  ذات
 گرچه است، قبول مورد و درست
 در انسـان  رو، ازایـن  ؛انسان 
 معرفـت، ( اسـت  عبودیـت  

 زنـدگی  در تنهـا   انسـان  حیـات 
 داراي خـویش  اجتمـاعی  فطـرت 

 کـه  اي گونـه  به .یابد می حقق
 :a1376 مطهـري، ( دکنـ  مـی 

 قـرار  دینـی  اندیشـمندان  تأکیـد 
 مشـهور  کـه  چنـان  .است بوده

 آن از را اصـالت  دیگـر  برخـی 
 معنـاي  بلکـه  نیسـت،  آن فلسـفی 
 از منظـور  گردیـد  مطـرح  ایـن 

 فـرد  سـعادت  تـأمین  قـوانین 

 و دکن کمک خویش وجود در حیوانی و غریزي صفات
درون بنابراین، ؛نماید سقوط نیز آن از تر پست اي مرتبه حتی

انسـانی  تعبیـري  بـه  یـا  غریزي و فطري نیروهاي مبارزة و
انسان سرنوشت و سرشت ،دو این از یک هر پیروزي صورت

ممکن پیشین بیانات از ).b1389: 59-58 فیروزآبادي، دهقانی(
بنیادین تعارضی مداري انسان و خدامحوري میان که گردد
مختـار  و کامـل  انسـان  فطـرت،  نظریـۀ  اساس بر که است

میـان  تقـابلی  گونـه   هـیچ  و ندارد مداري انسان و خدامحوري
کامل انسان براي را اللهی خلیفۀ مقام قرآن چراکه کند، مین

خداوند .نماید می معرفی هستی راز و آفرینش اصلی محور
ذات گاه تجلی تا است آفریده خود براي نیز را او و انسان

درست قرآن دیدگاه از دو هر محوري انسان و خدامحوري
 آفرینش از غرض خدا، و است انسان ،آفرینش از غرض
 او مقـام  حق، ذات مقابل در و دارد اصالت آفرینش نظام

حیـات  فطـرت  نظریۀ مبناي بر همچنین ).290-289 :1386
فطـرت  حکـم  بـه  انسـان  بلکه شود، مین خالصه او فردي
حققت انسانی اجتماع قالب در که هست نیز اجتماعی حیات
مـی  پیـروي  واحـد  مشـخص  فطرت نوعی از انسانی جامعۀ

160.(   

  ساختارکارگزار تعامل .4-1-4
تأکیـد  مـورد  همواره که اي توجه قابل و مهم نکات جملهاز

بوده اسالمی نگاه در هجامع و فرد میان ارتباط است، گرفته
برخـی  و فـرد  بـه  را اصـالت  فلسفی، مکاتب از برخی است
فلسـفی  معنـاي  اینجـا  در اصالت از مراد .اند دانسته جامعه
ایـن  از پـیش  کـه  گونه  همان .است نظر مورد آن حقوقی
قـوانین  هدف اینکه از است عبارت ،حقوقی معناي در اصالت



 و مالك و میزان فرد، خوشبختی
 سـلب  را افـراد  سعادت و خوشی
 گیرد، قرار خطر معرض در جامعه

 جامعـه  اصـالت  داران طـرف 
 فـرد  افعمنـ  بـر  عمـومی  منـافع 

 آن فـداي  افراد چند هر کند، 
 ارزشـی  جامعـه  سـرافرازي  

 ایـن  .دارنـد  موضوع به سویه
 سـیرة  و احادیـث  همچنـین 

 درنتیجـه،  ؛اسـت  داشته عرضه
 احترام و اهمیت جامعه، مصالح
 به و را اقلیت حقوق هم و رد

 کـه  چنان .دکن نمی سلب دولت
 نادیـده  را مـردم  آحـاد  يهـا 
 ساختن برآورده براي و طبیعت

 زنـدگی  بـه  دیگـران،  استخدام
 جامعـه  از کـه  شـوند  مـی  یافت
 انسـان،  جسـمی  و روحـی  نیازهـاي 
 دیگـر،  عبـارت  بـه  ؛شـود  می
 آدمیـان  حق ،اساساً و آید می

 و انفـرادي  زنـدگی  در .کنـد 
 بـراي  حـق  زیرا نیست، متصور

 بـه  اسـالم  اساس همین بر .
 ایـن  از را انسـان  اهداف از بسیاري

 که است جهت آن از اجتماع
 خـود  خـودي  بـه  اجتماع دیگر،
 اتتـأثیر  و فـراوان  يهـا  قابلیـت 

خوشبختی که معتقدند فرد اصالت داران طرف جامعه؟ یا است
خوشی جامعه، مصالح بهانۀ به نباید و است زندگی غایت

جامعه یانبن و اساس که درصورتی مگر کرد، محدود یا و
طـرف  .رفت خواهد بین از نیز فرد جامعه، اضمحالل با چراکه

منـافع  تقدم و جامعه قدرت و سربلندي میزان، معتقدند نیز
 تأمین را هدف این نخست، درجۀ در باید قانون و است
 و عـزت  بـا  مقایسـه  در افراد بدبختی و رنج زیرا شوند،
سویه یک و طرفه یک نگاهی ،شده مطرح دیدگاه دو هر .ندارد

همچنـین  و قرآنـی  یـات آ از اسـتمداد  با اسالم که است حالی در
عرضه خصوص این در را بینابین رویکردي دینی، پیشوایان

مصالح براي هم و افراد سعادت و مصلحت براي هم اسالم
ردشما می محترم را جامعه اکثریت حقوق هم .است قائل
دولت و جامعه زا را اختیار فردي، يها آزادي و حقوق بهانۀ
هـا  آزادي و حقـوق  نیـز  دولـت  و عمـومی  مصالح بهانۀ به
طبیعت حکم به انسان اسالم، رویکرد در درواقع .انگارد مین

استخدام روح از برخورداري و ضرورت لحاظ به یا نیازهایش
یافت نادري افراد که اي گونه به .است آورده رو اجتماعی

نیازهـاي  به توجه با .کنند اختیار انفرادي زندگی و بریده
می شکوفا دیگران با ارتباط در او، استعدادهاي از بسیاري
می دست به اجتماعی زندگی پرتو در آدمی، مطلوب کمال
کنـد  می پیدا مفهوم و معنا اجتماعی زندگی در هم، به نسبت
متصور شخص براي دیگران، ابربر در حقی جامعه، از بریده

.است همراه ندیگرا برابر در مسئولیت با همواره شخص
بسیاري به یابیدست و دارد اي ویژه عنایت بشري اعاجتم

اجتماع اهمیت اسالم دیدگاه در درواقع .داند می عملی رهگذر
دیگر، عبارت به ؛است میسر آن پرتو در ها انسان نوع رشد

قابلیـت  دلیـل  بـه  آن اهمیـت  و ارزش و ندارد موضوعیت
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 ؛)62-64 :1381 ورعـی، ( دارد
 )دولـت  و جامعـه ( سـاختار 

 در دیگـر  مهم نکتۀ .هستند 
 اي انگـاره  و معنـوي  ساختارهاي

 کنـار  در و نداشـته  اصالت مادي
ــز ــل اهمیــت از نی  اي توجــه قاب

 یـا  شـر  و خیـر  بعـد  دو از متشکل
 یـا  رقـابتی  ستیزشـی  یعنـی  دوگانـه؛ 

 نظـام  اصـلی  بـازیگر  عنـوان 
 تـأثیر  تحـت  نیـز  هسـتی  نظـام 
 روابـط  از بعـد  یـک  تنهـا  تـوان 

 بـروز  سـبب  امـر  ایـن  زیـرا 
 قـرآن  آیـات  بـه  بنـا  ازآنجاکـه 
 هستی نظام در انسان ازیگري

 هـا  همکاري از اي عرصه عنوان

 چـه  دانسـتن  توانـایی  هـا  انسـان 
 چیـزي  توانند می هرگز ها انسان

 نظریـۀ  از پـس  نظریـه  هر در که
 سـؤاالت  پاسـخ  یـافتن  جهـت  
 امکـان  شـناخت،  و دانـش  بـه  اسـالم 

 در .پرداخـت  شـناخت  موضـوع 
  .پرداخت

دارد تعـالی  و رشـد  بـه  ها انسان نیل در که است شگرفی
سـاختار  و )فـرد  یـا  انسان( کارگزار اسالم، رویکرد در بنابراین،

 متقابل آثار داراي یکدیگر بر هردو و دارند اصالت دو هر
ساختارهاي کنار در مادي ساختارهاي به توجه اسالمی، شۀاندی

مادي ساختارهاي صرفاً اسالم در دیگر، عبارت به ؛است
ــن ــوي ســاختارهاي ســاختارها، ای ــز اي انگــاره و معن نی

  .ندبرخوردار

  الملل بین روابط دوگانۀ ماهیت .5-1-4
متشکل که هستی نظام در انسان دوگانۀ ماهیت اساس بر

دوگانـه؛  مـاهیتی  نیـز  مللال بین روابط .است باطل و حق
عنـوان   بـه  را انسـان  اگر چراکه .داشت خواهد مودت همکاري

نظـام  بازیگران سایر که بپذیریم همچنین و بپذیریم هستی
تـوان  مـی ن گـاه  آن دارنـد،  قرار انسانی يها ویژگی و رفتار
زیـرا  ؛دکـر  تصـور  را جویانـه  همکاري یا زشیستی ،الملل بین

ازآنجاکـه  بنابراین، ؛شود می انسان نوع از برداشت در تناقضاتی
ازیگريب قدرت ازآنجاکه همچنین و دارد دوگانه ماهیتی انسان

عنوان  به نیز الملل بین روابط یابد، می برتري کائنات همۀ بر
  .نمود خواهد بروز ها تعارض و

  اسالمی شناسی معرفت .5
انسـان  )1 :است سؤاالتی چنین به ییگو پاسخ پی در شناسی معرفت

انسان آیا )2 رسند؛ می آگاهی و دانش به چگونه و دارند را چیزهایی
که اي گونه به رود می پیش به علم آیا )3 بدانند؛ تمام قطعیت با را

 ).23 :1388 چرنـوف، ( آیـد؟  می حاصل بیشتري دانش پیشین
اسـالم  نگـرش  :شـامل  مواردي به باید اسالم، دیدگاه در مزبور

موضـوع  بـا  ذهن ارتباط و اسالم در شناخت انواع اسالم، در شناخت
پرداخت خواهیم اشاره مورد موارد از یک هر بررسی به تفصیل به ادامه



 ذیـل  در را آن برخـی  هک است
 در اسـالمی  اندیشـۀ  صدق، مبحث

 رسـد  مـی  نظـر  بـه  امـا  .است
 اسـالمی  منظر تشابه از شواهدي
 از بسـیاري  شواهد قرآنی آیات

 بـا  سـازگاري  بر تأکید همچنین
 ردرویکـ  تبیـین  .شـود  می ظه
 بـه  نسـبت  اسالم دیدگاه شناخت

  .پردازیم می دانش دربارة

 و اسـت  انسـان  مفهـوم  بـر  
 القـرآن  علم الرحمن« آیۀ که چنان

 در کـه  حـالی در .دارد اشـعار 
 فیلسـوفان  .دارد تـأخیر  انسـان 
 مطـرح  »من« مفهوم یا انسان
 »اندیشم می من« مشهور تعبیر
 تقـدم  حیـث  از جدیـد  فلسـفۀ 
 انسـان  مفهوم ذیل علم مفهوم
 وهلۀ در و شد خواهد انسان

 فعـل  یـک  همچـون  علم .گردد
 ؛اسـت  بـودن  دروغـین  بـه  

 براي اعتباربخشی و اعتباریابی
 همچـون  جهـان  و شناسـا  فاعـل 

 انسان ویژة علم اسالمی دیدگاه
 خودآگـاه  و عالمانـه  تسـبیح 

  شناخت و دانش به اسالم نگرش .5- 1
است اي گونه به اسالمی فلسفۀ در شناختی  معرفت مباحث
مبحث در خصوص به و داده قرار وجودشناختی رویکرد

است شده تلقی مبناگرایی بر مبتنی يها شناسی معرفت زمرة
شواهدي ی،مبناگرای نظریۀ با المیاس دیدگاه سازواري رغم به
آیات در زیرا دارد، وجود نیز رویکردها و ها نظریه دیگر با

همچنین و عملی مالزمات و نتایج کارکردها، ،فرایند به توجه
ظهمالح عقالنیت يها مالك عنوان  به پیشین معرفتی شبکۀ

شناخت نیازمند نخست وهلۀ در شناخت، مورد در اسالمی
دربارة اسالم دیدگاه بررسی به امهاد در رو، ازاین است؛ دانش

  دانش قلمرو .1-1-5
 مقدم و هستی مفهوم ذیل علم مفهوم اسالمی دیدگاه در

چنان .دارد انسانی يها آگاهی از تر وسیع بسیار قلمرویی
اشـعار  امـر  ایـن  بـر  )1-3 :الرحمن( »البیان علمه االنسان خلق
انسـان  موضـوع  به نسبت معرفت موضوع جدید يها فلسفه
انسان مفهوم از پس را علم مفهوم کانت و دکارت نظیر جدید

تعبیر در »من« فهومم به نسبت اندیشه مفهوم تأخیر .کنند می
فلسـفۀ  سـاختار  بیـانگر  من، به ندیشها مطلق نسبت با همراه
مفهوم اگر که درصورتی .است شناسی معرفت به شناسی انسان

انسان به نحصرم علم نخست، باشد، انسان مفهوم به متعلق یا
گردد می مواجه اعتبار و صدق دغدغۀ با همواره علم دوم،

 اتهـام  مظان در همواره او، از خارج به معطوف و انسانی
اعتباریابی ابزار و تحقیق هاي روش به مربوط تدارکات رو، ازاین

فاعـل  همچون انسان دربارة گرایانه ثنوي تلقی از پس معل
دیدگاه در .گیرد می خود به خاصی شکل شناسایی، موضوع
تسـبیح  .نـد برخوردار آن از نیـز  دیگـر  تموجودا بلکه نیست،
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 آیـۀ  در موضوع این .کند می 
  .است گرفته قرار تأکید مورد

 دغدغـۀ  بلکـه  نیسـت،  آدمی
 همتـاي  و صـدرالمتالهین  نزد
 بـه  مشوب مگر است ظاهر 
 مالحظـۀ  بـا  و شـرایطی  بـر  

 خـودي  بـه  علـم  بارةدر ولی
 وجـود  مساوق علم ،صدرایی

 و چیزهـا  ظـاهرترین  وجـود 
 در آنچـه  و نیسـت  شـک  بـراي 
  .نباشد علم است ممکن 

 امـا  شود، می تعریف یئش نزد
 تکیـه  متافیزیکی بر و گردد می
 مفهـوم  در بتـه ال .دکنـ  مـی  اثبـات 

 باور« همان دانش براي ،پذیرفته
 از اسـالمی  فلسـفۀ  تعبیـر  بـا 
 بـه  تنها نه که است علم از مضمونی
  .است اجتماعی فعالیت حاصل

 صـرف  و نیسـت  ذهـن  در خـارج 
 علـم  بلکـه  .گردد مین علم پیدایش

 هسـتی  بـرین  مراتـب  مـداخالت 

 نفی را انسان براي علم انحصار خداوند براي موجودات
مورد )1 :حشر( »االرض فی ما و السماوات فی ما هللا سبح«

  دانش ذاتی اعتبار .5- 1- 2
آدمی خاص علم تنها نه یعنی است، معتبر خود خودي به علم

نزد وجود مساوق که علم زیرا .ستین علم ذاتی نیز صدق
 خود خودي به وجود همچون است، سهروردي نزد نور

 بنـا  انسـان  علم دربارة تنها دیگر، عبارت به ؛گردد جهل
ولی گفت، سخن کذب و صدق یا اعتبار از توان می جهاتی
صدرایی تبیین بر بنا .دکر بحث اعتبار یا تردید از توان مین خود
وجـود  ازآنجاکـه  .اسـت  جـاري  آن بـر  وجـود  احکام و بوده

بـراي  جـایی  نیز علم معناي در پس ،است  غیر ظاهرکنندة
 که است انسانی يها دریافت است شک و تردید معرض

  دانش مفهوم .3-1-5
نزد یئش حضور به علم اسالمی، شناسی معرفت در اگرچه

مین منحصر انسان به که است علم کلی و عام مفهوم این
اثبـات  معنـا  یک به ها هست تمام براي را دانستن که دارد

پذیرفته تعریف شود می تلقی انسان ویژة که علم اصطالحی
بـا  مقایسه در موجه دقصا باور تعبیر .است »موجه صادق
مضمونی دهندة نشان شئی، نزد شئی حضور عنوان  به علم

حاصل و دارد نیز التفاتی حیثیت بلکه است، منحصر انسان

  دانش تکوین .4-1-5
خـارج  عـالم  انعکـاس  حاصـل  علم اسالمی، مبانی بر بنا

پیدایش موجب کلی مفاهیم انتزاع و ذهنی تصاویر تجرید
مـداخالت  ذیل که است انسانی نفس جوهري حرکت حاصل
  .دهد می رخ فعال عقل یا عقول عالم یعنی



 حقیقتـی  وجـود  همچـون  و
 علـم  و عـالم  مراتـب  اخـتالف 

 بـه  توانـد  مـی  وجـود  از اي مرتبـه 
 درجـۀ  بـه  واقـع  بـا  مطابقـت 

 است عبارت فرد هر شناختی هستی
 از گزارشـی  معناي به علم همچنین
 خواهـد  مختلفـی  درجـات  

 شـدت  میـزان  به ناظر که است
 نسـبت  اسـالم  دیدگاه شدن 
 اسـالم  در شناسـی  معرفـت  رویکردهـاي 

 و آن دشـواري  و بـوده  اخیـر  قـرون 
 تـا  برونـد،  بیراهـه  به غربی اندیشمندان
 درواقـع  .ببرنـد  سؤال زیر را آن
 بـوده  سـرگردانی  و آرا تشـت  نـوعی 
 گـرا  تجربـه  کـه  کسانی .است شناخت

 و نگرنـد  مـی  گانـه  پـنج  حواس
 منظـر  از .کنند می انکار نماید، می
 .برنـد  مـی ن پایـان  بـه  راهی و مانند
 و اسـت  اسـتوار  رئالیستی هاي دیدگاه
 فلسـفۀ  در کـه  دیدگاه این مهم 
 بـه  معـروف  نظریـۀ  خارجی عین
  .پردازیم می اسالمی شناخت

  دانش مراتب .5-1-5
و اسـت  وجـود  مسـاوق  علـم  صـدرایی،  تبیین اساس بر

اخـتالف  سـبب  وجـود  مراتـب  اختالف یعنی دارد؛ تشکیکی
مرتبـه  عنـوان   بـه  انسانی فرد هر صورت این در شود، می

مطابقـت  حیث از او دانش اعتبار که یابد دست علم از اي مرتبه
هستی مرتبۀ یا وجودي درجۀ .است وابسته اش وجودي

همچنین .الوجود واجب یا هستی ذات به او نزدیکی میزان
 نیز واقع با آن مطابقت و دارد گوناگونی مراتب واقعیت،
است تشکیکی تمایزي معناي به درجات این تمایز .داشت

 روشن با ).178-184 :1386 الهدي، علم( است ضعف و
رویکردهـاي  بررسـی  بـه  تـوان  می حال دانش، و علم به

  .پرداخت

  اسالم در شناخت امکان .5- 2
قـرون  در ویژه به فلسفی مسائل ترین مهم از یکی شناخت مسئلۀ

اندیشمندان از بسیاري تا شده سبب واقعیت، به آن رسیدن يها راه
آن تاریخی دستاوردهاي و بشري اندیشۀ و فلسفه اصل که جایی
نـوعی  در غـرب  جدیـد  فلسفۀ در شناخت مسئلۀ اصلی مشکل
شناخت اصلی عنصر چند یا یک از اطالعی بی از ناشی که است

حواس داشتن حقیقت و اعتبار دریچۀ از فقط حسی ادراك به هستند،
می تأیید را آن شناسی روان علم که را، انسان باطنی حواس تقریباً
مانند می شناسی شناخت نخستین پلۀ در دسته این اسالمی فلسفۀ
دیدگاه پایۀ بر اسالمی فلسفۀ در شناخت که است حالی در این
 ارکان جمله از .است واقعی معلومات به بشر دستیابی اساس بر

عین با آن تطابق و شناخت صدق است، نشده توجه آن به غربی
شناخت فلسفۀ بنیادین يها ویژگی به ادامه در .است ذهنی وجود
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 بلکـه  نیسـت،  اشـیا  عینـی  و
 درجـات  از یکـی  .گرفت نادیده

 او ذهـن  در کـه  کند می قبول
 دو ایـن  بین مسلماً .است نداشته
 و آثـار  خـارجی  موجـود  زیرا
 ایـن  بـه  اسـالمی  فلسـفۀ  .شـود 

 موجـود  و گوید می »حقیقت

 بـه  یکـی  اسـت؛  قائـل  جنبه
 موقعیـت  در خارجی حقیقت
 تحقـق  سبب وجود تعریف،

 جدا دیگر اشیاي از را آن که
 آن و دارد چیـز  همان حقیقت

 جـدا  وجـود  از و کنـد  مـی  ترسـیم 
 بایـد  و است شناسی معرفت

 و حـدس  فکر، طریق از نفس
 فلسفۀ در شناسی شناخت عمدة
 همـان  خـارج،  بـه  ذهـن  از
 همـۀ  عـادي  و طبیعی طور به

 آن غیـره،  و پزشـکی  و نجوم
 را خـود  يهـا  تجربـه  و هـا  شناخت

 و ذهـن  از خـارج  در آنچـه 

  ذهنی وجود .5- 1-2
و خارجی وجود به منحصر وجود، اسالمی فلسفۀ نظر از

نادیده را آن نباید که تاس مراتبی و درجات داراي هستی
قبول طبیعی طور به انسان هر زیرا است، ذهنی وجود هستی

نداشته وجود آن از پیش که کرده پیدا یتوجودم چیزهایی
زیرا است، بسیار فاصله و فرق )ذهنی و عینی( وجود نوع

شـود  مـی ن یافت ذهنی موجود در که دارد تبعاتی و لوازم
حقیقت« و »عین« را خارجی موجود و نموده توجه مهم تفاوت
  .نامد می »علم« یا »صورت« را ذهنی

  ماهیت .2-5- 2
جنبه دو و لحاظ دو خارجی حقیقت هر براي اسالمی فلسفۀ

حقیقت هر ،بنابراین او؛ چیستی لحاظ به دیگري و وجود ظلحا
تعریف، این در .ماهیت عالوة به وجود از است عبارت شناخت

که است آن منطقی تعریف و توصیف ماهیت و است اشیا
حقیقت از تمام و تام حکایت چیز هر ماهیت درواقع .سازد می

ترسـیم  خـارجی  موجود هر براي انسان که است صورتی
معرفت در مهمی عنصر ماهیت اسالمی فلسفۀ در .نیست شدنی

  ).4-6 :1384 ،اي خامنه( شود کافی توجه آن به

  کاشفیت .3-2-5
نفس براي علم حصول از است عبارت مکاشفه یا کاشفیت

عمدة عنصر رو، ازاین ؛)94 :1390 ه،زاد کمالی( غیبی سانح
از عبور رمز درواقع و عین و ذهن تطابق توجیه و اسالمی
به که است تماهی )ذهنی وجود( ذهنی صورت کاشفیت

نجوم و فیزیک و طبیعی علوم اندیشمندان ویژه به بشر، افراد
شناخت و ها برداشت تمام زیرا .شناسند می رسمیت به را

آنچـه  بـا  و خارج از کاشف را آن و دانند می کاشف و حقیقی



 یعنـی  کاشـفیت،  درواقع .شمرند
 بلکـه  حـواس،  نـه  کـه  اسـت 

 و مجـرد  روحی از و است اعصاب
 نفـس  و ذهـن  کـه  گونـه  بدین

 خـارجی  عـین  حقیقـی  ماهیت
 چنـین  مزبـور  بیانـات  مجموعـۀ 
 امکـان  اسـالمی  شناسی معرفت

 طبیعـت  و حقیقـت  به تواند می
 کتـاب  ایـن  کـه  نمایـد  مـی  
 .اسـت  قائـل  شناخت امکان 

 انسـان ( )5-6 :طـارق ( »دافـق 
 بـر  )اسـت  شـده  خلق جهنده
 بایـد  بنـابراین،  ؛اسـت  شده
 در شـناخت  بـراي  کـه  مراحلـی 

 پـذیرش  مـورد  است، شده مطرح
 و خردگرایـی  بـرخالف  قـرآن، 

 د،کننـ  نمـی  تجربـی  یـا  عقلی
 .دنـ ده مـی  قـرار  تأکید و تأیید
 گـردد  مـی  حـادث  انسـان  دل

 امـري  عنوان  به علم به وصول
 :c1389 فیروزآبـادي،  دهقـانی 

 بـه  کـه  است چندگانه و متکثر
 تقسـیم  وحیـانی  شـناخت  و
  .پرداخت خواهیم اسالمی 

شمرند می برابر و منطبق افتاده، اتفاق یا دارد وجود حواس
اسـت  هنگامی آن و بودن خارجی عینیت از واقعی نمایشگر

اعصاب سلسۀ و مغز مادة از غیر که ادراکی( انسان ادراك
بدین .بیاورد وجود به را آن )گیرد می سرچشمه مادي  غیر

ماهیت همان که را صورتی و زده سازي مدل به دست انسان
مجموعـۀ  از ). 7   :1384 ،اي خامنـه ( نماید خلق ذهن در است

معرفت و شناخت نظریۀ چهارچوب در که، شود می برداشت
می انسان که اي گونه به دارد، وجود انسان براي شناخت

 آشکار کریم قرآن آیات در تدبر و تفکر .یابد دست اشیا
 به معرفت، منبع معتبرترین و ترین مهم عنوان  به آسمانی
دافـق  ماء من خلق خلق مم االنسان فلینظر«« آیۀ در که چنان
جهنده آبی از او است، شده آفریده چیز چه از که بنگرد باید
شده اشاره خودشناسی و شناخت مسئلۀ به انسان توجه لزوم
مراحلـی  و درجات همۀ اسالمی رویکرد در که داشت اذعان
مطرح »دیالکتیک ماتریالیسم« و »علم فلسفۀ« يها دیدگاه

قـرآن،  و اسـالم  امـا  ،)a1361: 628 سبحانی،( گیرد می قرار
عقلی شناخت دو از یکی به محدود را شناخت گرایی، تجربه
تأیید مورد نیز را حیانیو شهودي معرفت آن بر افزون بلکه

دل و قلـب  بـر  وحـی  و اشـراق  الهـام،  راه از که شناختی
  ).34 :1368 مطهري،(

  اسالم در شناخت انواع .5- 3
وصول امکان اسالم، شناختی معرفت يها فرض پیش جمله از

دهقـانی ( است وحی و دل عقل، حس، چون منابعی از مشکک
متکثر امري اسالمی دیدگاه در شناخت درواقع ،)131-130

و اشراقی یا شهودي عقلی، حسی، شناخت :شامل انواعی
 شناخت ابزارهاي از یک هر بررسی به ادامه در .گردد می
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 نـوع  نتـری  ابتـدایی   که است
 اسـت  متعـدد  حواس داراي 
 که کنیم تصور اگر بنابراین، 

 معروفـی   لۀمج .بود خواهد
 خـود  ظاهري حواس از حسی
 عربـی  ابـن  .»داد خواهد دست

  گانـۀ  پـنج  حـواس  از  یکـی  
 و حسـی  ارتباطـات  پـی  در
 آغـاز  رو، ازایـن  ؛گذارد می شکوفایی
 کـه  اسـت  جهـت  همین به .
 .»اسـت  بشر عقالنی فعالیت 

 را حسـی  شـناخت  پوزیتویسـم، 
 و مشـاهده  و تجربه و حس 

 آنچـه  فیزیکی حقایق از خارج
 گردید، بیان که طور همان اما

 مفیـد  اسـتقرا  و آزمـون  شـعاع 
 حـواس   وسـیلۀ  بـه  کـه  حسـی 

 طبیعـت   عـالم  بـه  مربـوط  رود،
 کـه  چنـد  هـر   حسـی  معرفت

 شـناخت  و اسـت  حـواس  حـدود 
 ممکـن  حسـی  دانـش  و حـواس 

 حسـی  شـناخت  اسـالمی،  شناسـی 
 بـراي  اسالمی نگرش در حواس
  ).20  :1387 پارسانیا،( آیند

  حسی شناخت .1-3-5
است حواس انسان، براي شناخت ابزارهاي و وسایل از یکی
 انسان .است معتبر خود  حوزة در و بوده معرفت و درك

 ؛انجامد می ها آگاهی از بخشی  فقدان به حس هر فقدان و
خواهد نیز ها شناخت تمامی فاقد باشد، حواس  همۀ فاقد انسان

حسی هر انسان اگر«  :است گفته که کنند می نقل ارسطو از را
دست از نیز را حس همان به مربوط  علم بدهد، دست از را
 کمـک  بـه  را خود ذهنی تصورات انسان« :نویسد می نیز

در تولد از پس  آدمی  عاقلۀ  قوة و آورد می دست هب ظاهري
شکوفایی و فعلیت به رو  تدریج به زندگی محیط با عملی
.»ست ا ظاهري حواس فعالیت  ابتداي مقارن عقل فعالیت
 آغاز حس« یعنی »للنفس طلیعۀ  الحس« :گویند می حکما
پوزیتویسـم،  و )تجربـه  اصالت( امپریسم چون مکاتب از برخی
 به متکی را اعتقاد و ایمان و آگاهی نوع هر و کرده مطلق
خارج که، دارند می بیان چنین و دانند می عینی درك و عمل

اما .نیست شناسایی و کشف لقاب يچیز ،شود می احساس
شـعاع  تـا  را آن و دانسـته  معتبر را حس اسالمی دانشمندان

حسـی  شناخت :اندیشمندان این قول به نمونه براي .دانند می
رود، مـی  پیش استقرا و آزمون شعاع تا و شود می  تحصیل

معرفت رو، ازاین ؛است متغیر و متحول طبیعت همانند و است
حـدود  بـه  محـدود  آن فایدة لیکن است، مفید و کارساز
حـواس   وسـیلۀ  به ند،خارج  طبیعت دایرة از که ثابتی حقایق
شناسـی  معرفـت  در بنـابراین،  ؛)46 :1383 امـین، ( نیست
حواس که داشت توجه باید اما است، معتبر و شده پذیرفته
آیند نمی حساب به کافی شرط اما ندالزم معرفت و شناخت

 
 



 مقابـل  در آینـد،  حساب به شناخت
 اندیشـمندان  توجـه  مـورد  خت

 نقطـۀ  را منطقـی  و عقلی شناخت
 منبـع  از عقلی ختشنا ).630

 گرایان عقل .آید می دست به 
 قائل شناختی کارکردي حس

 راه از که مقوالتی نخست، ند؛
 دوم، .پردازد می آنها تعمیم و
 ندیستن احساس و حس به مستند

 شـناخت  کـه  گونه  همان اسالمی،
 اسـتدالل  خردگرایـان  کـه  ونـه 
 عقـل  گرایـان،  عقل اعتقاد برخالف

 همچنـین  .نیست دیگر قواي
 نیسـت،  محسـوس  يها صورت

 شـناخت  برهان، و قیاس یا عقلی

 و شناسـایی  یـک  تجربـی،  علمـی 
 آن بـر  تجربـی  سـایی شنا کـه 

 شـناخت  نباشـد،  اولیه بودن
 .دارد تقدم تجربه بر خرد و عقل

 منطقـی  شـناخت  بـه  که تعمیم،
 است اي آیه شناخت نوعی تعمیق

 از یکی عنوان  به اي آیه شناخت
 بـه  آثـار  از عقلـی  و منطقـی 

1368: 147-141.(  

  عقلی شناخت .3-5- 2
شناخت هايابزار از تجربه و استقرا یا تمثیل و حس اگر
ختشنا ابزارهاي جمله از یکی عنوان  به نیز خرد و عقل
شناخت توان می رو، ازاین ؛)b1361: 252 سبحانی،( اند بوده
a1361: 630 سبحانی،( رد آو شمار به حسی شناخت مقابل
 عقلی و منطقی استدالل و انسان عاقلۀ قوة راه از و عقل
حس براي و دانسته انسانی عقل را شناخت ابزار و منبع تنها

ند؛کن می تقسیم دسته دو به را ذهنی ادراکات آنان .ندیستن
و تجرید به عاقله قوة و شوند می انسان ذهن وارد واسح

مستند و بوده عقل فطري و ذاتی که معقوالتی و ادراکات
اسالمی، حکمت در .ندارند عقل جز یمبدأی و منشا هیچ و

ونـه گ آن نیـز  عقلـی  شـناخت  است، مردود حسی صرف
برخالف زیرا یست،ن پذیرش مورد و بوده مردود ند،کن می

قواي دخالت ونبد فطري و ذاتی تصورات و ادراکات داراي
صورت ترکیب و تجزیه و تجرید تعمیم، صرفاً عقل کارکرد
عقلی و منطقی استدالل نیروي با ذهن این بر افزون بلکه

  .کند می تبدیل عقلی شناخت به را حسی
علمـی  منطقـی  شـناخت   هر جریان در که اي گونه به
کـه  دارد وجـود  نیز محض استداللی قیاسی عقلی معرفت
بودن هیبدی بر مبتنی برهانی عقلی شناخت اگر .است استوار
عقل رو، ازاین ؛بود نخواهد پذیر امکان نیز منطقی تجربی

تعمیم، بر افزون انسان عقل اسالمی، شناسی معرفت منظر از
تعمیق .هست نیز تعمیق به قادر انجامد، می تجربی علمی

شناخت در .است گرفته قرار تأکید و تأیید مورد قرآن در که
منطقـی  برهان و استدالل طریق از اسالم، در ذهن معرفتی ابعاد
1368 مطهري،( شود می برده پی معلول به علت از و مؤثر
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  جهـت  همین به .است مجرد
 کـه  نـد، گوی حضـوري  علـم 
 تفسیر در خطا کهآن مگر نیست،
 کـه  ادراکـی  دانسته، ادراك نوعی

 بـدون  حساسـیت  زیـرا  است،
 بـا  حساسـیت  ارتباط یعنی است؛

 قلب منبع از اشراقی شناخت
 و درونـی  تجربـۀ  و سـلوك  

 تفکر و تعقل و عقالنی براهین
 بـه  طریق دو به الهی سلوك 
 تفکـر  و تعقـل  براي را الزم 

 هـایی  حجاب رفتن بین از باعث
 سیر با انسان که اي گونه به .دارند
 البتـه  .یابد می دست واسطه بی
 را آن بلکـه  نداشـته،  عقـل  خـود 

 حقیقت و هستی کنه به توان

 اشـراق  و الهـام  از بـاالتر  کـه 
 پیـامبران  تنهـا  بلکـه  نیسـت، 

 برخـوردار  معرفـت  نـوع  ایـن 
 و سیر و نفس تهذیب اثر در 

 الهـی  وحـی  دریافـت  و تلقـی 
 بـر  چیـز  هـیچ  آن واسطۀ به که
 تـوان  مـی  مزبـور  مطالـب  از 

  اشراقی یا شهودي شناخت .3-3-5
مجرد حقایق حضوري ةمشاهد حقیقت، در شهودي شناخت
علـم  فلسفه، اصطالح در را آید می پدید راه این از که دانشی
نیست، کار در اي واسطه زیرا ست، ا خطاناپذیري آن ویژگی

نوعی را شهود کانت ).47 :1383 امین،( گیرد صورت آن
است، مستقیم و واسطه بی اینکه اول است، ویژگی دو داراي
است؛ آن بودن جزئی دوم، و شده تبطمر پدیده با واسطه
شناخت .)151 :1390 سپاهی،( است جزئی صورت  به ها پدیده

 و سـیر  س،نفـ  تزکیـۀ  طریـق  از و گیرد می نشئت دل و
براهین از مستقل ،شناخت نوع این .گردد می حاصل مکاشفه

 و سیر و نفس تزکیۀ .است نفس تهذیب از ناشی و بوده
 فضاي و زمینه اول انجامد، می انسانی شناخت و معرفت
باعث نفس تهذیب دوم سازد، می فراهم تعصب بی و شفاف

دارند می باز حقیقت فهم و فتمعر از را انسان که شود می
بی حضوري علم آن تبع به و شهود و کشف به سلوك، و

خـود  حتی و یعقالی معرفت با ضدیتی شهودي شناخت
توان مین صرف عقل با که طوري به .داند می ناکافی و محدود
  ).90-91 :1371 مطهري،( یافت دست

  وحیانی شناخت .4-3-5
کـه  گیرد می سرچشمه الهی وحی منع از حیانی و شناخت

نیسـت،  حصول قابل ها انسان همۀ براي شناخت نوع این .است
ایـن  از گیرنـد  مـی  قـرار  الهی وحی معرض در که خاصی

 که است ییها انسان خاص حیانی و شناخت .گردند می
تلقـی  ظرفیـت  از و انـد  رسیده عصمت مقام به الهی سلوك

که مندند بهره لدنی و غیب علم از آنان .اند شده برخوردار
 کـه  چنـان  ).176 :1387 جمشیدي،( نیست پوشیده آنان



 منـابع  بـه  رایـج،  شـناختی  ي
 شناسـی  معرفـت  تمـایز  موجبـات 

 غنـی  منبعـی  عنوان  به حیانی،

 چـه  شناسـایی  توانایی انسان
 محـض  منفعـل  نـه  شناخت

 ؛)17 :1377 علیـزاده، ( منفعـل 
 دایـرة  از واقعیـت  انـواع  و مراتـب 

 یابـد  آگـاهی  هاآن همۀ به نسبت
 بـه  محدود را ها واقعیت گرا،

 غیـر  يهـا  واقعیت اسالمی، شناسی
 انسـان  شناسـایی  و شـناخت 

 بـه  که گیرند قرار شناخت موضوع
 موضـوع  نخسـتین  .اسـت  ممکـن 
 حرکـت  و مکـان  و زمـان  جهـان 
 آن شـناخت  بـراي  طبیعـت  

 حضـرت  و غیـب  جهـان  معرفـت 
  .است
 جزئـی  انسـان  بدن و مادي بعد

 همچنـین  .اسـت  مـادي  غیر
 و بـدن  از متمـایزي  شناخت

 بـا  که دارد تعلق نامحسوس
 و ابزراهـا  و نیسـت  شناخت

 هستند، شناخت موضوع سومین
 فـردي  حیـات  از که است قائل

يهـا  دیـدگاه  سـایر  همانند اسالمی معرفت ،کرد استنباط
موجبـات  آنچه اما .دارد اعتقاد تجربه و عقل حس، شناختی
حیانی، و شناخت و وحی به اعتقاد آورد، می فراهم را اسالمی

  .است شناخت در مفید و

 شناخت موضوع با ذهن ارتباط .4-5

انسان که، است این شناخت موضوع با ذهن ارتباط از منظور
شناخت فرایند در آدمی ذهن فیلسوفان نظر از .دارد را چیزهایی

منفعـل  هـم  و اسـت  فاعـل  هـم  بلکـه  تـام،  فاعل نه و است
مراتـب  از یـک  هـیچ  اسالمی، شناسی معرفت در بنابراین،
نسبت تواند می او و نیست جخار انسان شناخت و معرفت

گرا، مادي رویکردهاي اینکه رغم به ).29 :1387 محمدزاده،(
شناسی شناخت نگاه در کنند، می عینی مادي يها واقعیت
شـناخت  دمور که دارند وجود نیز ناملموسی و نامحسوس مادي
موضوع توانند می مختلفی حقایق بنابراین، ؛گیرند می قرار
ممکـن  و متصـور  شناخت مختلف اصناف و انواع آن تبع

جهـان  و جسمانی و شهادت عالم یعنی طبیعت شناخت،
 در تدبر و تفکر به دعوت را انسان قرآن، و اسالم .است
معرفـت  شـناخت،  ایـن  از غـایی  هـدف  اگرچـه  .کنـد  می

است انسان خود شناخت، موضوع دومین .است تعالی باري
بعد .است روحانی و جسمانی بعد دو داراي انسان،

غیر و بوده غیب عالم به متعلق او روح اما است، طبیعت از
شناخت موضوع خود که دارد ناخودآگاه و خودآگاه روان انسان
نامحسوس و غیب عالم به نیز انسان ناخودآگاه روان .اوست جسم

شناخت قابل او خودآگاه روان حتی و طبیعت شناخت ابزارهاي
سومین انسانی جوامع .دارد نیاز متفاوتی معرفتی يها روش
قائل یحیات و اصالت فرد همانند جامعه براي اسالم چون

واکاوي مبانی 
فرانظري نظریه 

الملل  روابط بین
در رویکرد 
اسالمی

156



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،هشتمشماره 
  1392پاییز 

157  

 افـراد  از مسـتقل  کـه  است 
 و ایسـتا  حالـت  دو در را جامعه
 شـناخت  آن بـه  سـبت ن و داد

 .اسـت  شناسـی  جامعـه  موضـوع 
 تاریخ علم موضوع حال، تا 

 در انسـان  کـه  کند می پیروي
 شـناخت  بـا  انسـان  رو، ازایـن 
 افـزون  .نمایـد  تبیین و کشف
 از دیگـر  اي دسته دارند، تعلق
 مـادي   غیـر  مـاهیتی  کـه  هسـتند 
 در تعـالی  حـق  شـناخت  .اسـت 
 ایرسـ  شـناخت  طریق از انسان
  .آید می نائل

 درواقــع و معــارف ینتــر ارزش
 مقدس ذات ییعن وجود ترین

 اسـاس  و اصـل  و کمـاالت  
 منحصـراً  حقیقـی  هسـتی  درنتیجـه، 

 هسـتی  او هستی با که است
 است، انسانی جوامع مناسبات

 از متشـکل  یالمللـ  بـین  جامعـۀ 
 بسـیط  و یکپارچه واحد یک

 پیـروي  معینـی  و مشـخص 
 نظـام  و روابـط  معرفـت  امـا 
 و ابزارهـا  همان با انسان که اي
 انانسـ  اجتمـاعی  حیـات  و 

 ماهیت، از و بپردازد الملل بین
 در روش وحـدت  معنـاي  بـه 

 شعور ذي زندة ارگانیسم و پیکر یک جامعه .است متمایز
جامعه .بود خواهد شناخت و مطالعه قابل آن دهندة تشکیل

داد قرار مطالعه مورد توان می گذشته و حال زمان در پویا
موضـوع  ایسـتا  و حـال  زمـان  در جامعـه  مطالعـۀ  .کـرد  پیدا
 حرکت حال در و گذشته زمان در آن بررسی که حالیدر

پیروي خاصی سنن و قوانین از جامعه حالت، دو هر در .است
ازایـن  ؛نیسـت  خـارج  وي اختیار از و نماید می ایفا نقش آن

کشف را اجتماعی تکامل قوانین این تواند می تاریخ و جامعه
تعلق دنیا این و شهود عالم به که شناخت موضوعات این بر

هسـتند  طبیعت ماوراء و غیب جهان از معرفتی موضوعات
اسـت  الهـی  اقدس ذات وجود حقایق، این سرأ در .دارند
انسان که اي گونه به .است انسان و خلقت غایی هدف اسالم

نائل حق معرفت به درنهایت نیز موضوعات و موجودات
ارزش بــا تعــالی بــاري معرفــت اســالمی حکمــت در

ترین کامل علم این معلوم چون .ستها معلوم ارزشمندترین
 تمـامی  سرچشمۀ و ها هستی همۀ منبع که است احدیت

درنتیجـه،  ؛ستها عظمت و بهاءها ،ها جالل ،ها جمال همۀ
است رکمت او از هست که آنچه هر چیز، همه و اوست هستی

مناسبات و تعامالت از ناشی ،الملل بین روابط ازآنجاکه .دیاب می
جامعـۀ  پـس  .آیـد  مـی  حسـاب  به اجتماعی جهان از جزئی

یک یا ،موجود وضعیت در مجزا اجتماعی سیاسی واحدهاي
مشـخص  سنن و قواعد حیات، هویت، از ،ظهور زمان در اسالمی

امـا  .اسـت  شـناخت  مسـتقل  موضـوع  یک خود که کند می
اي گونه به نیست، انسانی معارف سایر از لمستق الملل بین

 هسـتی  ابعـاد  سـایر  شناخت به که معرفتی هايسازوکار
بین جامعۀ و الملل بین روابط مطالعۀ به تواند می پردازد، می

بـه  لزومـاً  امر این البته یابد، آگاهی آن کارکرد و عملکرد



 شناسـی  معرفـت  دربـارة  فـوق 

 روابــط جملــه از اجتمــاعی،
  ؛دارد وجود آن تبیین و ناخت

 بـاور  این بر یعنی .ستمبناگرا
 هـا آن کـذب  و صدق و باشند

  ؛داد
 صـادق  بـر  علمـی  جامعـۀ  یـا 
  

 منبـع  یـک  را عقـل  هـم  کـه 
 روابـط  جملـه  از هـا  حـوزه 

 حجیـت  بـه  اعتقـاد  بـر  توان

 و منحصـر  اثبـاتی  و تجربـی 
 چـون  دیگـري  معـارف  تجربـی، 

 و حسـی غیر ابزارهـاي  از کـه 

 عقـل  بـر  افـزون  بلکـه  ،شود
  ؛گیرد می قرار انسان
 .دارد وجـود  بیرونی جهان با
 وجـود  تعامـل  دو این بین زیرا

 بـا  امـا  ندارد، باور معرفت اجتماعی
 و تغییـر  امکـان  آن در مکان

 .دارد وجود مکانی و زمانی 
 حرام مستحب، واجب، ـ چهارگانه

فـوق  مطالـب  مجمـوع  از .نیسـت  طبیعی و اجتماعی علوم
  :کرد استخراج را زیر نکات توان می اسالمی،
اجتمــاعی، و طبیعــی از اعــم هســتی عــالم در چیــز  هــیچ .1

ناختش امکان رو، ازاین ؛نیست تصادفی و اتفاقی ،الملل بین
مبناگرا رویکردي الملل بین روابط به اسالمی رویکرد .2
باشند کاذب یا ادقص دنتوان می حقیقت دعاوي کلیۀ که است

داد قرار سنجش مورد شناختی معیار اساس بر توان می را
یـا  زمان یک مردم توافق عنايم به معرفتی اجماع .3
   ؛شود مین آن یافت حقیقت موجب شناخت، یک بودن

کـه  اي گونـه  به گراست، عقل اسالمی شناسی  معرفت .4
حـوزه  کلیۀ در شرعی احکام استنباط روش کی هم و شناخت

  ؛داند می الملل بین
توان می اسالمی، شناسی  معرفت يها ویژگی دیگر از .5
  ؛دکر اشاره شناخت منابع عنوان  به سنت و کتاب

تجربـی  علـم  در تنها علوم و علمی معرفت تنها معارف .6
تجربـی،  علم و حسی معرفت بر افزون بلکه .نیست محدود
کـه  دارند حقیقت نیز لدنی علم و فلسفی عرفانی، معرفت

  ؛دکنن می استفاده تجربی غیر
شود نمی محدود ابزاري عقالنیت به صرفاً عقالنیت .7
انسان عمل راهنماي که داشته وجود نیز معاد عقل معاش،
با انسان مستقیم ارتباط راه از عینی معرفت امکان .8

زیرا نیست، ارزش و دانش تفکیک معناي به امر این البته
  ؛دارد

اجتماعی ساخت به اسالمی شناسی معرفت گرچه .9
مکان و زمان مقتضیات نقش و اجتهاد باب بودن باز به توجه

 متحول شرایط در شناخت روش و تفکر شیوة در حولت
چهارگانه شرعی حکم که ییها حوزه در ویژه به تحول این

واکاوي مبانی 
فرانظري نظریه 
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  ؛است پذیر امکان
 تکامـل  تبیـین  و توضـیح  درصـدد 
  .است بوده کالن

 انسـانی  معرفـت  و شـناخت 
 و هـا  روش بـر  شناسی  روش

 بهـره  اجتمـاعی  و طبیعـی  از
 بـه  درنهایـت  شناسـی   روش 
 چگـونگی  فلسـفی  بعـد  و جنبـه 

 که پردازد می آن شناخت چگونگی
 اگـر  شناسـی   روش از شناسـی 
 دو یـن ا معمـوالً  دلیـل  همین
 میتفهـ  براي ).a1389: 88 فیروزآبادي،
  بـه  دینـی  رویکردهـاي  و ها

 بـه  ضـروري  امري شناخت،
 بـه  تـوان  مـی  را سالما در شناخت

 روش عرفـانی،  روش نقلـی، 
  .کرد تقسیم ترکیبی روش

 اهمیـت  و جایگاه به عنایت 
 معنـاي  به متن و نص اسالمی،

 ایفـا  اسـالمی  تفکر معرفتی نظام
 و شـناخت  منبـع  تـرین  مهـم 

 در )ع( معصومین و( )ص( 
 دوم شـناختی  ارزش و درجـه 

 نحلـۀ  و معرفتـی  رویکردهـاي 

امکان شود، می نامیده الفراغ منطقۀ و ندارد وجود ـ مکروه و
درصـدد  کـه  اسـت  فراروایـت  یک اسالمی فکر .10
کالن نظریۀ یک اساس بر و تاریخ طول در ربش اجتماعی

  اسالمی شناسی  روش .6
شـناخت  چگـونگی  بـه  شناسـی  معرفـت  ماننـد  نیز شناسی  روش
روش .دارد کاربردي و عملی سرشتی و ماهیت اما پردازد، می

از اعـم  جهان، شناخت براي تواند می انسان که ییها شیوه
 و شناسـی   معرفت رو، ازاین ؛دکن می تمرکز و تأکید گیرد،

جنبـه  بـه  شناسـی  معرفـت  زیرا ؛گردند می مرتبط یکدیگر
چگونگی راتیکپ و عمل به شناسی روش و هستی شناخت

شناسـی   معرفـت  مباحـث  تفکیک .دارند هم با تنگانگی ارتباط
همین به .بود خواهد دشوار و سخت بسیار نباشد، ممکنغیر

فیروزآبادي، دهقانی( شوند می بررسی و طرح هم با مبحث
ها روش با آشنایی اسالمی، يها پژوهش در دینی، رویکرد
شناخت، به پژوهشگران و اندیشمندان نیل در مهم ابزاري عنوان

شناخت يها روش ترین مهم اساس این بر .آید می حساب
نقلـی،  روش عقلی، روش گرایی، نص روش چون ییها روش
روش و تفکیکی روش فلسفی، کالمی روش تحلیلی، فلسفی

  گرایی نص روش .6- 1
 با .است گرایی نص اسالمی، مطالعات يها روش از یکی
اسالمی، ایدئولوژي و بینی جهان در )ص( پیامبر کالم و وحی
نظام و ساختار در را بنیادینی معرفتی نقش سنت و کتاب
مهـم  الهـی  کـالم  عنـوان   به کریم قرآن که اي گونه به .کنند می

 اهللا رسول سنت آن پیرو .رود می شمار به اسالمی معرفت
درجـه  از خداونـد  کالم کنندة دریافت عنوان  به )شیعه اندیشۀ

رویکردهـاي  از بعضـی  تـا  گردیـده  سبب امر این .است برخوردار



ــدکن محــدود و منحصــر ســنت  ن

 اثبـات  عقلـی  برهان با انسان
 مصـالح  از بسیاري درك در 

 برنامـۀ  کـه  راهنمایـانی  بعثـت 
 عقلـی  دالیـل  بـا  رویکـرد  این
 درواقـع  ).40-44 :1380 آملـی، 

 .دانسـت  شیعی اندیشۀ حداقل
 راه دیـن  فهـم  در عقلـی  روش

 را آن بلکـه  قائلنـد،  حجیت 
 در کـه  اي گونـه  بـه  .داننـد  می
 نقـل  ویـل تأ بـه  و شـده  قائـل 
 باشـد  داشـته  موثـق  سند حتی
ـ  آن تمـایز  موجـب  کـه  اي  اب
91.(  

 رویکردهـاي  از یکـی  پـردازد، 
 یقینـی  برهان و عقلی روش

 اثبـات  ایشان کالم اعتبار و عصمت
 اسـتفاده  مختلـف  شـرایط  و 
 دور چـون  نیسـت  »فلسـفی  
 فادهاست آن نتایج از یکی یا آن
 مبـرهن  عقلی روش با قبالً آن

 هـا  انسـان  درون در دیـن  گـرایش 
   ).75 :1386 خسروپناه، و محمدي

ــه را شــناخت منبــع اســالمی، فکــري ســنت و کتــاب ب
  ).469-475 :1386 احمدي،میر(

  عقلی روش .6- 2
انسان ابدي حیات و معاد خداوند، وجود ابتدا روش، این در
 او ناتوانی و بشر ناقص علم به توجه با سپس و شود می
بعثـت  ضـرورت  دارند، تأثیر او ابدي حیات در که مفاسد و

این .گردد می تبیین دارند، ها انسان براي دین نام به کاملی
آملـی،  جـوادي ( اسـت  کـرده  بیـان  را دیـن  پیـدایش  منشأ
حداقل یا اسالمی تفکر در بغال روش توان می را گرایی عقل

روش کـارگیري  به در که اسالمی فکري نحلۀ ینتر معروف
 عقل براي تنها نه اینان .هستند معتزلیان پیمودند، را افراط
می کافی شرع از مستقل مسائل از بعضی فهم و درك براي

قائـل  اولویـت  عقل رايب عقل، با نقل میان تعارض صورت
حتی که نقلی براي معتزلی گرایی عقل رو، ازاین ؛پردازند می

اي ویژگـی  نیسـت،  قائـل  شـناختی  معرفت اعتبار و ارزش
a1389: 91 فیروزآبادي، دهقانی( گردد می شیعی گرایی عقل

 نقلی روش .6- 3

پـردازد،  مـی  دیـن  پیـدایش  علـل  بیـان  به که تعلیلی روش در
روش با آنکه از پس یعنی است؛ معتبر نقل از استفاده موجود،
عصمت همچنین و انبیا بعثت ضرورت و خداوند وجود
 هـا  پدیـده  پیـدایش  علل فهم براي الهی وحی از گردید،

 باطل دور« مستلزم طعمق این در نقل از استفاده .شود می
آن خود از ،مطلبی حقانیت اثبات براي که است جایی در

آن اعتبار و نقل حجیت رویکرد، این در که حالیدر .شود
گـرایش  بودن فطري بیانگر که روایاتی و آیات .است شده

محمدي( آیند می حساب به روش این مصادیق از هستد،

واکاوي مبانی 
فرانظري نظریه 

الملل  روابط بین
در رویکرد 
اسالمی

160



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،هشتمشماره 
  1392پاییز 

161  

 دارنـد  را خـود  خـاص  روش
 عارفـان  درواقـع  .گـردد  مـی  

 حقیقـت،  بـه  نیل راه که دارند
 کلمـه  اصـلی  معنـاي  بـه  توانـد 

 اتاصـطالح  و علوم واسطۀ
 برداشـتن  موجـب  سـلوك  و

 در شـهود  و کشف بودن محور
 نظـر  در عقلـی  و فکـري  ریاضـت 

 تمکـین  بـی  و چـوبی  عارفـان 
 عقلی اصول و مبادي هب تنها
 ابـزار  اگـر  .دهـد  مـی  قرار استدالل
 و تصـفیه  و مجاهـده  و دل 
  ).1381 پناه، خسرو و 

 یعنـی  کننـد؛  مـی  اسـتفاده  تحلیلـی 
 انهتأسـف م .دیـن  حـوزه  در تحلیـل 
 باشـد،  فیلسـوفان  اکثریت یا

 و موضـوعات  در نـه  تحلیلی
 اي کننده تعریف ضمیمۀ  هیچ

 و تعـابیر  تحلیـل  .باشـد  آن 
 بحـث  از پـیش  معنـاداري  ي
 روش ایـن  در هـا  دغدغـه  تـرین 

 دینـی  ضـد  و متـافیزیکی  ضـد 
 مـالزم  گـري  الادري یـا  لحـاد 

 سـختی  به که است تحلیلی 

  عرفانی روش .4-6
روش و رویکرد ها پدیده و دین پیدایش علل بیان در عارفان

 تبیـین  عرفـانی  اهداف با دین وجود ضرورت آن در که
دارند اشتراك اصل این در اختالفات، تمام وجود با اسالمی

توانـد  مـی  آنچـه  .اسـت  قلبی شهود بلکه عقل، نه و نقل نه
واسطۀ بدون و حضوري علم با که است همان باشد، »حقیقی«

و سـیر  و نفـس  تزکیـۀ  .اسـت  آمـده  دسـت  بـه  متعارف
محور .هستند حقیقت فهم از مانع که شود می ییها حجاب

ریاضـت  به نسبت عملی ریاضت ترجیح سبب روش، این
عارفـان  نگاه در ناستداللیا پاي که جایی تا است، شده عارفان
تنها خود استدالالت در فلسفه اگر بنابراین، ؛شود می معرفی
استدالل مایۀ را کشفی اصول و مبادي عرفان کند، می تکیه
 عـارف،  کار ابزار است، عقلی استدالل و منطق وففیلس

 84 :1386 خسروپناه، و محمدي( است باطن در حرکت

  تحلیلی فلسفی روش .5-6
تحلیلـی  روش از دخـو  يهـا  بررسـی  در فیلسوفان برخی

تحلیـل  فلسـفۀ  يهـا  روش و ها رهیافت اصول، کاربست
یا همگان اتفاق مورد که تحلیلی فلسفۀ از واحدي تعریف
تحلیلی فلسفۀ وحدت برخی، نظر به که جایی تا .ندارد وجود
هیچ چون است، آن تاریخی جریان در بلکه وش،ر و مسائل
 حـل مرا تمام در تحلیلی نهضت معرفت که ندارد وجود
يهـا  مـالك  در بحـث  ،تر ساده عناصر به پیچیده هاي نظام

تـرین  مهم از زبان کارکردهاي از پرسش و کذب و صدق
ضـد  يهـا  روش تحلیلـی  فلسـفۀ  قلمرو در چند هر .است

لحـاد  بـا  را فلسـفه  این نباید اما است، یافته ظهور شاخصی
 فیلسوفان از جمعی وجود مدعا این روشن گواه .دانست



 سر فلسفی يها پژوهش که نیستند
 یـا  تضـعیف  بـه  تحلیلی فلسفی

 حـوزة  در دین کدام باورهاي
ـ   اعمـال  باشـد،  داشـته  یعقالی
 و مبانی کدام از که داشت نظر

 از بسـیاري  .گیـریم  مـی  کمـک 
   ).77-89 :1382 مهر، سعیدي

 محفـوظ  سـنت  و کتـاب  بـه 
 و قواعـد  بـه  و دارد فلسـفی 

 کامل بنديپای دلیل به روش 
 دنبـال  بـه  نیز را ییها آسیب 

 ناصـحیح  ویـل تأ موجب فلسفه،
 فلسـفۀ  مبنـاي  بر روش این 

 متفـاوت  و متمـایز  گرایـی  عقـل 

 تأسـیس  خراسان در اصفهانی
 مبـانی  و اصـول  اما است، نشده

 تنهـا  نـه  فکـري،  جریـان  ایـن 
 میـان  تبـاین  مـوارد  غالـب  

 فلسفی مبانی کارگیري به گروه،
 روش، ایـن  .دکنـ  مـی  دور شـریعت 

 و کــرده معرفــی خــود هــدف
 تفکیـک،  مکتب درواقع .داند

 بـا  جمـع  قابـل  کـه  داند می 

نیستند معتقد و کنند می جانبداري دینی اصول و مبانی از
فلسفی روش اینکه در همچنین .آورد می بر انکار و الحاد از

باورهاي اینکه هب دارد بستگی انجامد، می دینی باورهاي تقویت
ـ  غیـر  خصـلت  دین يها آموزه اگر .گیرد قرار پژوهش عقالی

نظر در باید البته .انجامد می تضعیف به تحلیلی يها روش
کمـک  دینی يها گزاره در داوري براي تحلیلی فلسفۀ اصول
سعیدي( ندارند مشترك عقل با چندانی همخوانی اصول این

  فلسفی کالمی روش .6- 6
بـه  بنـدي پای دینی، يها روش سایر مانند یزن روش این در

فلسـفی  صـبغۀ  آنهـا  حل و مباحث به خروج و ورود اما .است
 این .گردد می اداستن ـ یونان فلسفۀ حتی ـ فلسفی اصول

 مطلوب، آثار و برکات تمام کنار در مشا فلسفۀ اصول به
فلسفه، این نشدة اثبات اصول بر تأکید جملهاز است، داشته

 ازآنجاکه درواقع .است شده کریم قرآن آیات از بسیاري
عقـل  روش از اسـت،  اسـتوار  آن النیـت عق الگوي و مشا
  ).95-96 :1386 خسروپناه، و محمدي( گردد می

 تفکیکی روش .7-6

اصفهانی میرزامهدي توسط هجري چهاردهم قرن در روش این
نشده برده تفکیک از نامی ایشان کلمات در گرچه .گردید
ایـن  اعتقاد به .دهد می تشکیل را مکتب این يها پایه ایشان
 در بلکـه  ،نیسـت  ممکن عرفان و وحی عقل، میان جمع
گروه، این منظر از بنابراین، ؛است آشکار نیز هاآن ايه آموزه

شـریعت  اصـلی  مقصـود  از را مـا  دین، فهم در عرفانی و
هــدف را آســمانی معــارف و وحیــانی علــم فهمــی خــالص
داند می هدف این از شدن دور موجب را تأویلی يها فلسفه
 بشري اصطالحات و مفاهیم با آمیخته را عرفان و فلسفه
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   ).161و151

 یا و شهود و عقل یا نقل و عقل
 کـه  اسـت  آن روش ایـن  فرض

 یـک  در و دهکر تأیید را دیگري
 گرایـان  عقل و شهود و عقل 

 در اي سـابقه  ل،نق و عقل دانستن
 مکتـب  در چراکـه  دارد، قرار

 ؛انـد  شده گرفته کار به استادانه
 یـین تب کـه  اسـت  منسـجم  دسـتگاه 
 بسیاري پایان همچنین و کالمی

 و محمـدي ( آینـد  مـی  شمار 

 بـه  وصـول  در اي گونـه  بـه  
 وجـود  با و امروزه اما .گیرند

 مطـرح  اسـالمی  معـارف  و علـوم 
 بر فلسفی، تفکر در متعالیه ت

 يهـا  روش کـارگیري  به امکان
ــالمی ــاد اس ــابراین، ؛دارد اعتق  بن
 نظریـۀ  بـا  را آن و دانست تکثرگرا
   .کرد 

 روابـط  فرانظـري  مفـاهیم  به
 الملـل  بـین  روابـط  اسـالمی  
 روابـط  والرسـک  ماهیت به 

 روابـط  اسـالمی  نظریـۀ  یـک 

151-152 :1375 حکیمی،( یستن وحیانی الهی بینی جهان

   ترکیبی روش .6- 8
عقل آن در که شود می گفته رویکردي به ترکیبی رویکرد
فرض پیش .شوند می گرفته کار به هم با شهود و نقل عقل،
دیگري شوند، اعمال درستی به اگر ها شرو  این از کدام هر

 دانستن معتبر با اشراق شیخ گرچه .رسند می هم به نقطه
دانستن حجت با او پیروان و مفید شیخ چون شیعه اعتدالی

قرار قله بر بین این در مالصدرا مقام اما دارند، رویکرد این
استادانه طرزي به وحی و عرفا معتبر شهود فلسفی، براهین او

دسـتگاه  یـک  بلکه التقاطی، منظا یک نه او نظام رو، ازاین
کالمی معضالت از بسیاري شدن حل عرفا، مدعاي برهانی

شمار به آن مبارك دستاوردهاي از کالم و فلسفه اختالفات از
  ).98 :1386 خسروپناه،
 فـوق  رویکردهـاي  و هـا  روش مجموعه از یکهر
گیرند می قرار استفاده مورد اسالمی شناسی  روش در شناخت

علـوم  در کـه  مختلفـی  و متعـدد  رویکردهاي و ها روش
تحکم غلبۀ به عنایت با ترکیبی یا لفیقیت روش ،هستند
امکان به که رویکردي .است حاکم اسالمی مطالعات عرصۀ

ــی، ــی، عقل ــهودي نقل ــفی و ش ــات در فلس ــالمی مطالع اس
تکثرگرا اي شیوه و روش توان می را اسالمی شناسی روش
کرد مقایسه و دانست برابر الملل بین روابط بر حاکم برد میان

  گیري نتیجه
به نسبت اسالم دیدگاه بیان با تا شد تالش نوشتار این در
 نظریـۀ  یک فرانظري هاي ویژگی و ها شاخصه الملل، بین

 توجه با راستا، این در .گیرد قرار ارزیابی و بررسی مورد
یـک  خصـوص  در نکتـه  اولـین  غربی، نگرش در الملل بین



 ؛اسـت  اسالمی معارف و فرهنگ
 و معنـوي  ابعـاد  بـه  وجـود، 
 هـم  و گـرا  واقـع  هم اسالمی

 اسـالم  شناسـی،  روش و شناسی
 کنـد،  نمـی  تکیه تجربی صرف
 و وحیـانی  شـناخت  بـه  تجربـی 
 حـوزة  در اسـالمی  هـاي  دیـدگاه 

 بیشـترین  توانـد  می اسالمی پرداز
 در )عقل و اجماع سنت، قرآن،
  .باشد داشته الملل
 انتقـادي  فراروایـت  یک توان

 معـارف  و تـاریخ  ایـدئولوژي، 
 معنـاي  بـه  مزبـور  شرایط مجموعۀ
 سـایر  يها دیدگاه و ها مؤلفه 

 از برخـی  در توانـد  مـی  اسـالمی 
 .نمایـد  اسـتفاده  آنها از اند، کرده
 بـا  مفاهیم و ها مؤلفه این که 
.  

فرهنگ در موجود هاي ویژگی از آن برخورداري الملل، بین
وجـود،  مادي ابعاد بر افزون اسالمی، شناسی هستی در رو، ازاین
اسالمی شناسی هستی چراکه گردد، می توجه نیز وجود یروحان

شناسی معرفت شامل فرانظري، دیگر ابعاد در .جوهرگراست
صرف شناخت و معرفت به گرا اثبات يها دیدگاه مانند تنها نه

تجربـی  شـناخت  بر افزون اسالمی شناسی  شناخت در بلکه
دیـدگاه  اعظـم  بخـش  ازآنجاکه .گردد می استناد نیز اشراقی
پرداز نظریه یک ،است یافته تبلور آن هنجاري و فرهنگی
قرآن،( اسالم منابع در موجود اسالمی فرهنگ از را استفاده
الملل بین  روابط از یاسالم رویکرد کی به دهی شکل جهت
توان می را الملل بین روابط اسالمی ریۀنظ اساس این بر

ایـدئولوژي،  فرهنگ، پایۀ بر که دانست الملل بین روابط عرصۀ در
مجموعۀ که، داشت توجه باید البته .است شده بنا اسالمی
 از تواند نمی الملل بین  روابط از اسالمی نظریۀ یک اینکه

اسـالمی  نظریـۀ  بلکـه  .نیسـت  نماید، استفاده غربی نظریات
کرده مطرح غربی نظریات که هایی چهارچوب یا ها مؤلفه

 است ممکن صورتی در امر این که داشت توجه باید اما
.باشند نداشته قرار تعارض و تضاد در اسالمی هاي مؤلفه
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  .9 شمارة
 هایدیجمشـ  غالمرضا :مترجم ،یی

 موضوعی، نظري، هاي چهارچوب
  .)ع( صادق امام 

 ،فرهنـگ  راهبـرد  فصـلنامۀ  ،»دینـی 

 ،41 دورة ،سیاست فصلنامۀ ،»لیبرال

 :تهـران  ،سیاسـی  اندیشـۀ  بـر  تأکید

  .رازهیش :تهران ،ي

 :مترجم متعارض، تفسیرهاي و مفاهیم

  .اسالمی
  .24 شمارة ،قبسات مجلۀ
  .40شمارة ،صدرا خردنامۀ ،
 اسالم ،»فرانظري رویکرد :الملل بین
  .)ع( صادق امام دانشگاه :تهران

 روابـط  فصلنامۀ ،»الملل بین روابط

 پژوهشنامۀ ،»الملل بین روابط اسالمی

  

  کتابنامه
  .فوالدوند اهللا عزت :مفسر و مترجم ،کریم قرآن
  .دشتی محمد :مصحح و مترجم ،البالغه نهج
شمارة ،حافظ مجلۀ ،»شناخت ابزارهاي و ها راه« .)1383( اشرف امین،

ییگرا اسالم ظهور و يروپامدارا :نیادیبن هراس ).1379( دیسع ،یباب
  .تهران دانشگاه :تهران ،يعنبر یموس و
چهارچوب( الملل بین  روابط و  اسالم بر دیباچه .)1389( حسین پوراحمدي،

 دانشگاه :تهران پوراحمدي، حسین اهتمام به ،)تحلیلی
دینـی  علـم  بازخوانی و مدرن علم بازسازي« .)1387( حمید پارسانیا،

  .3 شمارة
لیبرال فردگرایی نظریۀ انتقادي بازاندیشی« .)1390( محمد توحیدفام،

  .1 ةشمار
تأکید با تبیین شناسی روش و مبانی .)1387( محمدحسین جمشیدي،

  ).ع( صادق امام دانشگاه
ياراحمدی تورج :مترجم ،یاجتماع تیهو ).1381( چاردیر نز،کیجن

   .اسرا :قم ،شناسی دین .)1380( عبداهللا آملی، جوادي
مفاهیم الملل؛ بین  روابط در زبرنظریه و نظریه .)1388( فرد چرنوف،

  .نی :تهران طیب، علیرضا
اسالمی فرهنگ :تهران ،تفکیک مکتب .)1375( محمدرضا حکیمی،

مجلۀ ،»دین از بشر انتظار و عارفان« .)1381( عبدالحسین خسروپناه،
،»اسالمی فلسفۀ در شناخت مسئلۀ« .)1384( محمد سید اي، خامنه

بین  روابط هاي نظریه و اسالم« .)a1389( جالل فیروزآبادي، دهقانی
تهران پوراحمدي، حسین اهتمام به ،الملل بین  روابط و

روابط اسالمی نظریۀ فرانظري مبانی« .)b1389(ــــــــــــــــــــــ
  .6 ةشمار ،خارجی

اسالمی نظریۀ چیستی و چگونگی« .)c1389( ــــــــــــــــــــــ
  .2 ةشمار ،سیاسی علوم



 مکتـب  از هـایی  درس ،»اسـالمی 

  .1 ةشمار ،اسالم
 ةشـمار  ،دینی اندیشۀ فصلنامۀ ،»کانت

  .27 ةشمار ،قبسات مجلۀ ،»
  .اسالمی انتشارات

 امـام  دانشگاه پژوهشی فصلنامۀ ،»

 هـاي  نـوآوري  فصـلنامۀ  ،»تحقیق 

  .21 ةشمار ،راهبرد
-62 شمارة عابدي، محسن :مترجم

 کـالم  و فلسـفه  مجلۀ ،»اشراقی شناسی

 :مترجم ،دوم جلد ،تیهو قدرت 

  .ی
  .سمت :تهران

 :قم ،یطباطبای حسینمحمد ،5 ج 

 ،»محـوري  انسـان  یـا  خـدامحوري 

 پـی  لـوئیس  اثـر  ،شـناخت  نظریـۀ 
  .)ع( صادق
 فصـلنامۀ  ،»پژوهـی  دین هاي جریان

اسـالمی  فلسـفۀ  در غیرتجربـی  عقلـی  شناخت« .)a1361( جعفر سبحانی،
  .9 ةشمار ،اسالم

اسالم مکتب از هایی درس ،»شناخت ابزار« .)b1361(ـــــــــــــ
کانت معرفتی ساختار بر شهود بر تحلیلی« .)1390( مجتبی سپاهی،

39.  
»تحلیلی پژوهی دین و تحلیلی فلسفۀ« .)1382( محمد مهر، سعیدي

انتشارات دفتر :تهران ،اسالم در شیعه .)1378( سیدمحمدحسین طباطبایی،
»اسالمی فلسفۀ در شناسی معرفت جایگاه« .)1377( بیوك علیزاده،

  .8 ةشمار ،)ع( صادق
 روش شناسی اسالم مبانی به درآمدي« .)1386( جمیله الهدي، علم

  .21 ةشمار ،آموزشی
راهبرد مجلۀ ،»خارجی سیاست در گرایی سازنده« .)1380( علی فالحی،
مترجم ،فرهنگ ،»خدا شناخت و وجود« .)1386( نعمان هانی فرحات،

61.  
شناسی معرفت در شهود مراتب بررسی« .)1390( طاهره زاده، کمالی

  .1 ةشمار ،اسالمی
 فرهنگ؛ و جامعه اقتصاد، :اطالعات عصر ).1380( مانوئل استلز،ک

  .نو طرح :تهران ان،یچاوش حسن
ین :تهران ،تیهو فرهنگ، شدن یجهان ).1381( احمد ،يمحمد گل

تهران ،الملل بین  روابط هاي نظریه در تحول .)1386( حمیرا مشیرزاده،
  .صدرا :تهران ،شناخت مسئلۀ .)1368( مرتضی مطهري،

  .صدرا :تهران ،باطل و حق .)1373( ــــــــــــــ
 ،رئالیسم روش و فلسفه اصول بر دیباچه .)1350( ــــــــــــــ

  .دارالعلم
  .صدرا :تهران ،فطرت .)a1376( ــــــــــــــ
  .صدرا :تهران ،اول جلد ،تاریخ فلسفۀ .)b1376( ــــــــــــــ
  .صدرا :تهران ،الهی عدل .)1370( ــــــــــــــ
  .صدرا :تهران ،اسالمی علوم با آشنایی .)1371( ــــــــــــــ

خـدامحوري  پرتـو  در بشـر   حقـوق  به نگاهی« .)1386( محمدهادي معرفت،
  .31و30 ةشمار ،حوزه و پژوهش فصلنامۀ

نظریـۀ  بر اي مقدمه :شناسی معرفت بر دیباچه .)1387( .رضا محمدزاده،
صادق امام دانشگاه :تهران محمدزاده، رضا :مترجم پویمن،

جریان شناسی روش« .)1386( عبدالحسین خسروپناه، عبداهللا؛ محمدي،
  .3 و2 ةشمار ،حوزه و پژوهش
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