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چكیده
در تللةریخ اندیشلله ،بللهعمللوان دانشل تخصصل کلله بللة ةکتل تللةریخ تبةرشللمةخت تکللوین اندیشللههللة
سللروکةر دارد ،ن لل عزیمللت عاللم انسللةن
احتمللةع

للدرن اسللت و سللشد «روشللمگر » اوج عاللم انسللةن -

للدرن تا ل شللد و درنهةیللت« ،حة تللهشمةس ل » ،اک ل عاللوم احتمللةع  ،بلله قللوي اگوسللت

کمت ،بلهعملوان یلراددار همل آننله عالم احتملةت ل نلة یم و ل دانلیم ،ت بیلت شلد اسلت .از ایلن
حیللث ،آنچلله کلله ا للروز بللهعمللوان یللراد نللیم هللزار ا از خللةنوادۀ بللزرس ترفت ل فکللر عاللوم
انسللةن  -احتمللةع

للدرن در حة تللهشمةس ل

ل بیمللیم ،حصللوي طبیت ل ی ل

تللةریخ غرب ل

للدرن از

و تئوریلل

اسللت.

اندیشللهورز فاسللف  ،فرهمگلل و احتمللةع کللة الً مسللجم و م لل و تللدی
چیللز کلله در حهللةنهللة غیرغربلل  ،بللهویللد حهللةن رقیلل
«س لمّت ترفت ل ع یللدت » پرپیشللیمه ،بللة قللد ت ی ل
بمللد احتمللةع فرهمگلل

غللر  ،حهللةن اسللالم ،بللهعمللوان یلل

ونللیم هللزار ا شللکن تللةریخ

تمللةیز و شللکن

تفللةوت بلله خللود دیللد و گرفتلله اسللت .از مرللر فاسللفه عاللوم انسللةن

واحهلله عال لله طبةطبللةی اسللت درایللن وضللآ حللن تی للن اسللت .ةکلله حةضللر نیللز روایللت ایللن
واحهلله اسللت .داسللتةن عاّة لله طبةطبللةئ نی لز ،بللهعمللوان سللرحا آخللرین فیاسللوفةن س لمّت
عصللر شللبه للدرن حهللةن اسللالم و «خللرد حهللةن ش لیت » -یتم ل حهللةن ی ل

سللامةن در

اقای لت فرهمگ ل

پرشللور از تللةرو للذهب  ،کال لل  ،فاسللف و دانشلل اسللت کلله از توابللآ حهللةن اسللال
اسللت -و نیللز از مرللر تملل  ،در قةکلل

للذهب
کللالن

همللین سللئا حة تللهشللمةخت و از مرللر ز یمللها  ،در ب للن

هملین بةفتللةر تللةریخ سلمّت دیمل  ،قةبللنروایلت اسللت .ایلن ةکلله ،داسللتةن واحهلله و چللةک

نمةیمللدۀ

Email: nejati. hosseini@gmail. com
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س لمّت فاسللف اسللال

و دان ل هللة اسللال

و تللةرو ش لیت بللة فاسللف عام ل و عاللم انسللةن

اسلت .و هلمچملین روایتل اسللت از ا کلةن و ظرفیلتهلة بلةک وۀ یل
به ی

للدرن

فاسلف سلمّت بلرا شللکندادن

شبهفاسف عام انسةن از نوت د ةت آن از سو عاّة ه طبةطبةئ .

واژگان کلیدی :عاّة ه طبةطبةئ  ،شبهفاسف عام انسةن  ،تةرو شیت .
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 .1مسئلۀ بحث
در تللةریخ اندیشلله« ،رنسللةند» رسللد هللة  15و  16للیالد و بللهعمللوان دان ل

تخصص ل

کلله بللة ةکتل تللةریخ تبةرشللمةخت تکللوین اندیشللههللة سللروکةردارد 1،ن ل عزیمت عاللم
لللدرن اسلللت و سلللشد «روشلللمگر » رسلللد هلللة  17و 18و اوج عالللم انسلللةن

انسلللةن
احتملللةع

لللدرن رتلللةریخ ،حغرافیلللة ،اقتصلللةد ،سیةسلللت ،ح لللوا ،انسلللةنشمةسلل  ،روان

شمةسلل احتمللةع  ،حمتیللتشمةسلل و تا لل شللد و درنهةیللت« ،حة تللهشمةسلل » ،اکلل
عاوم احتمةع که بله قلوي اگوسلت کملت ،یلراددار همل آننله عالم احتملةت ل نلة یم
دانیم ت بیت شد است.

و

عاللم انسللةن

2

للدرن ،آنگونلله کلله فاسللف عاللم و فاسللف عاللوم انسللةن راو آن اسللت 3،یللة

بلله قللوي ویکللو ،فرهیخت ل رنسةنس ل 4،نللووم سللةیمزیة ) 5)NOVUM SCIENZIAبلله دنبللةي
کشل

و شللمةخت نسللبت انسللةن للدرن و حهللةن للدرن و فرهمللال للدرن و تللةریخ للدرن

و حة ته درن بلود .6پلر واضل بلود کله دیگلر وقلت رفلتن سلمّت و سلمّتگرایل یلة ا لر
پیشلة درن فرارسلید بلود و ایللن شلة ن هملله تتا لةت و ضللمةیم ا لر سلمّت از دانل هللة
انسةن سمّت گرفته تة فاسفه و اتهیةت سیح و کالم کایسةی
در چمللین کللةرزار فرهمگ ل ایللن عاللم انسللةن احتمللةع

شد.

للدرن خصو لةً «حة تللهشمةس ل »،

بلهعمللوان ن ل ارشمیدسل ایللن عاللوم بللود کله بللةر تمللةم سللئوکیتهلة گللذردادن دانل هللة
انسللةن س لمّت بللهسللمت عاللوم انسللةن احتمللةع

للدرن را ت بللن شللد بللود 7 .درایللن یللةن،

فیاسللوفةن شللمةخت و فیاسللوفةن سیةسللت ،ح للوا ،اخللالا و نیللز فیاسللوفةن احتمللةع بودنللد
کلله پللی

و بللی

از دانشللممدان بتللد عاللوم احتمللةع وظیفلل للدیریت ایللن پللروژ را

برعهللد داشللتمد 8و درح ی للت ،ایمللةن بودنللد کلله بللة ش لمّ فاسللف و دان ل

انسللةن حللة آ و

نللة خللود توانسللتمد را را بللرا پللدران بمیللةنگللذار عاللوم احتمللةع و درنهةیللت ،اکل ایللن
عاوم یتم حة تهشمةس بةز کممد.9
بمللةبراین آننلله کلله ا للروز بللهعمللوان یللراد نللیمهللزار ا از خللةنوادۀ بللزرس ترفت ل
فکر عالوم انسلةن احتملةع
تللةریخ غربلل

لدرن در حة تلهشمةسل

ل بیملیم ،حصلوي طبیتل یل

للدرن از اندیشللهورز فاسللف و فرهمگلل احتمللةع کللة الً مسللجم و
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و تئوریلل

م لل و تللدی

اسللت .چیللز کلله در حهللةنهللة غیرغربلل خصو للةً

حهةن رقیل

غلر  ،حهلةن اسلالم ،بلهعملوان یل

قللد ت یلل

ونللیم هللزار ا شللکن تللةریخ

"سلمّت ترفتل ع یلدت " پرپیشلیمه بلة
تمللةیز و شللکنبمللد احتمللةع فرهمگلل

تفةوت به خود دید وگرفتهاست.10
داسللتةن عاّة لله طبةطبللةی نیللز ،بللهعمللوان سللرحا ه آخللرین فیاسللوفةن سللمّت
درعصللر شللبه للدرن حهللةن اسللالم و "خللرد حهللةن شللیت "  ،حهللةن یل

سللامةن

اقایللت فرهمگل

للذهب پرشللور از تللةرو للذهب کال ل فاسللف دانش ل کلله از توابللآ حهللةن اسللال
کللالن اسللت ،نیللز از مرللر تمل در فر للت همللین سللئا حة تللهشللمةخت و از مرللر ز یملله
ا در ب ن همین بةفتةر تةریخ سمّت دیم قةبن روایت است.11

 .2ایدۀ بحث
ا للة از ایللن روسللت کلله ایللن سللئاه در ایللن نوشللتةر ختصللر لیللن عمللوان ی ل
چللةک

دان ل

واحهلله-

س لمّت بللة عاللم للدرن برشللمرد شللد تللة از مةقشللةت و مةزعللةت و کةسللت

هللة آن دو نللوت ارزیللةب گرایلل و سللمج گللر

وحللود رواداشللتهشللد دربللةرۀ عاّة لله

طبةطبللةی  -اعللم از تحایللن اعت للةد انت للةد  -دور شللود؛ کللذا لل تللوان گفللت روایللت
گللر  ،تللة حتللوا و هللدو ایللن نوشللتةر للد ةت و للوحز و جمللن ارزیللةب و سللمج
تصللور نشللود ،بللی تللر بلله ایللن خللةطر کلله نگللة هللة دیگللران کلله آنهللة را بللهعمللد در ایللن
نوشللتةر بللهطللرز «پدیدارشللمةخت و فمو موکوژی ل

» بلله حةکللت «تتایللق» درآورد ام؛ یتم ل

از لکرشللةن للرونرللر نمللود ام تللة بتللوانم «روایللت دسللت اوّي» خللود را از «داسللتةن عاّة لله
طبةطبللةی » -آنگونلله کلله از سللئاه فهللم نمللود ام -عرضلله کللمم 12،بلله ایللن سللئاه در للورد
نمون ل ت لرّو للورد روایللت للة ،عاّة لله طبةطبللةی و فاسللف دان ل
آن را نمةیمللدگ

س لمّت اسللال

کلله و

ل کللرد ،یللة واحهلله فللرض شللد اسللت .کللذا از آن تحایللن اعت للةد بلله

عمن آ د و یة چلةک

تا ل شلد اسلت و بلهتبلآ ،بلة تحایلن انت لةد روبلهرو شلد اسلت و

نیللز بةیللد حتمللةً عمللوان کللرد کلله ایللن نللوت روایللتگللر نملل توانللد بلل اعتمللة بلله روش
هر موتی

 ،یتم

تمةکةو قصد لک

رعاّة ه طبةطبةی و ،ح ق شود.

13
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پللد ایللدۀ اکحللةق نوشللتةر للة ایللن اسللت کلله -همللةنگونلله کلله پللی تللر اشللةر شللد،
بللرا روایللتگللر داسللتةن عاّة لله طبةطبللةی  ،ایللن بللزرس فیاسللوو سللمّت شللیت ،
در نسبت بلة دانل

14

اسلال  ،فاسلفه و تلةرو دیمل سلمّت و عالم انسلةن  ،یلة بله عبلةرت

بهتللر ،فاسللف عاللوم انسللةن

للدرن ،بهتللرین روش ایللن اسللت کلله از دو وضللآ ،روایت ل

تمةشمةخت از این دو وک هم بهدست دهیم:
 )1واحه ترفت عاّة ه طبةطبةئ بة فاسف عاوم انسةن
 )2همز ةن چةک

درن؛

ع یدت بة آن.
لدّ ةت بللرا بحللثهللة

فصّللن

درادا لله ،نللةگزیر و ختصللر ،درح لدّ فللراهمسللةز

بتللد  -کلله وضللوت نوشتةریشللةن سللت ن اسللت -و نیللز درحلدّ گللذاردن کللدهة

ةکتلله

ایللن نللوت روایللتگللر

تمةشللمةخت از سللئا للورد نرللر تللالش شللد داد هللةی

سللئاه و ایللدۀ نوشللتةر ،آن هللم للرفةً بللة خللوان

للرتبو بللة

و اسللتمبة از مللدرحةت بمللةی تللرین

للتن فاسللف و عاللوم انسللةن عاّة لله طبةطبللةی  ،یتمل «ا للوي فاسللف رئةکیسللم» 15،عللالو بللر
دیگللر تللون فاسللف

هللم عاّة لله طبةطبللةی  « ،يک ِّحَِددَ»ُ« ،هظيددک ِّحَِددَ» و تتای للةت

بر « ِّحَِکَ ِِّتعظِّ کَ د ََ الَدفظرََ الر عدکََ ِّع ت دکَ» و نیلز تفسلیر گلرانسلمال از قلرآن بله
نةم «اکمیزان» ارائه شلود؛ کله بله قلوي یل
بیشتر ی

تن نزدی

پدوهشلگر ایرانل فاسلف عالوم انسلةن

به رهیةفت حة تهشمةس

تة لر

درن است تة فاسف سمّت .16

و ا للة تللذکر هللم ایللنکلله ،همللةنگونلله کلله گفتلله شللد ،درحهللت رعةیللت قواعللد
فمو موکوژیل

ایللن نوشللتةر کلله بلله تمللة بللهتتایللق درآوردن پللی فللرضهللة و فللرضهللة و

نرریللههللة

وحللود و برداشللتهللة و تتللةبیر دیگللران دربللةرۀ پدیللدۀ للورد بررسلل

پدیدارشللمةخت بللهحهللت رسللیدن بلله فهملل نللة و ا للین از لات و ةهیللت آن پدیللد
اسللت ،پهرپیداسللت کلله نوشللتةرهة دیگللران ،بللة وحللود اهمیللت آنهللة در عاّة لله طبةطبللةئ
پدوه و نیلز ربلت آنهلة در آرشلیو لرور ادبیلةت ایلن سلئاه ،در ایلنبلةر بملة نوشلتةر
حةضر نبود و رور نیز نخواهمد شد.

17
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 .3دادههای بحث
 .1 -3مواجهه
ا للوي فاسللف رئةکیسللم عاّة لله طبةطبللةی  18خللود از حیللث للتنشللمةخت حللةو خللوسللیرهةی
نللو و بللدیآ اسللت  -اکبتلله در یللةس و تللراز فاسللفهورز عاللوم انسللةن در حهللةن اسللالم،
بهوید در زیسلتحهلةن درّسل گلر حلوز هلة عامیل شلیت کله بلة ایلن شلمةخت دانل
هة فاسف نلو ،لینوس و آشلمة نبلود انلد .همنملین ازسلو یل
سمّت » بلرا یل

واحهل م ل و تمةسل بلة «عالوم انسلةن

«فیاسلوو ،تالم و لکل
لدرن» آن هلم از زاویل دیلد

«فاسفهشمةخت» .آننه که ةحصن آن «فاسف عاوم انسةن » است.
ازایللن مرللر کلله بسلل بللرا

سللئاهکللةو

للة سللود مد و کللةربرد اسللت ،کةویللدن

سللةختةر للتن و للةتت چهللةرد گةنلله و نیللز م للق روشل ایللن کتللة راهگشللة فهللم نحللوۀ
واحه ل فاسللف عاّة لله طبةطبللةی بللة عاللوم انسللةن
است به سةختةر لتن ،یتمل عملوانهلة
ب لیّن سللوگیرهة

تم ل و قصللد لک ل

للدرن اسللت .بللرا شللروت بحللث کللةف

لةتت آن ،نگلة کملیم ،چلون عملوانهلة هلر لتن
بللرا بیللةن ایللد هللة و فللةهیم و خللوسللیر م ل

پیشبرد بحثهة هستمد؛ ا ة عمةوین ةتت تن بهترتی ارائه به این شر اند:
اک  .ةتت اوي تلة پلمجم کله بیلةنکمملدۀ بلةن هسلت شلمةخت و شلمةختشمةسل انلد و
شللة ن «فاسللفه چیسللت ،رئللةکیزم و ایللدئةکیزم ،عاللم و ادرام ،ارزش تاو للةت ،پیللدای
ک رت و ادراکةت»؛
 .ةکلل ششللم« ،اعتبةریللةت» ،کلله قالل

للتن و بمللةی تللرین بخلل

بحللث از فاسللف

عاوم انسةن است.
ج .للةتت هفللتم تللة سللیزدهم کلله ادا ل ا ّهللةت بحللث از بللةن هسللت شللمةخت  ،عاللت
شمةخت پدیلد هلة ،کلةنیزم طبیتلت ،تکلوین آرلةر طبیتل بشلر و حهلةنشمةسل طبیتل
شللبه للدرن و کیهللةنشمةسلل فاسللف پیشللة درنانللد ،شللة ن «واقتیللت و هسللت اشللیة،
ضللرورت و ا کللةن ،عاللت و تاللوي ،قللوّ و فتللن ،قللدم و حللدود ،وحللدت و ک للرت،
ةهیت حوهر و عرض»؛
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د .و درنهةیللت ،ةک ل «خللدا حهللةن و حهللةن» کلله بسللو اتهیللةت توحیللد اسللال و پیونللد
آن به فاسف اسال

اسلت .احتملةتً حهلت یلةدآور ایلن نکتل هلم کله فاسلف اسلال

بلدون

پیوند بة اتهیةت توحید اسال و ریشههة حکمت قرآن کة ن نخواهد بود.
ا للة م للق روشلل

واحهلل عاّة لله طبةطبللةی در للتن ا للوي فاسللفه رئةکیسللم نیللز

ازحیللث پللداگوژ آ للوزش فاسللف  ،یتملل اسللاو تتاللیم و تربیللت اکگو مللد و سللب
مللد عام ل فاسللف آ للوختم اسللت؛ در ایللنحللة ،همللةنگونلله کلله خللواهیم دیللد ،م للق
عاّة لله طبةطبللةی بللرا پللی بللرد بةحللث فاسللف عاللوم انسللةن نةخودآگللة لهللن را بلله
سللمت «کوگللو سلل راط » ،م للق اسللتدتي فاسللف و سللب

بحللث و رویلل دیللةکوس

سللةز سل را  ،بللزرسفیاسللوو رد ل حللوزۀ عمللو  ،بللة آتمل هللة در دوکللتشللهر کلله
بة طر

سلئاه و پرسل

و پةسلخ و ن لد پةسلخهلة و سلمّتز نةتملةم بحلث هملرا بلود19،و تلة

انللداز ا « م للق گفللتوگللو هةبر ةس ل » 20،یتم ل سللب

نوشللتةر گفتللةر

کلله هةبر للةس ،فیاسللوو حة تللهشللمةس گفللتوگللوی برحسللت تة للر ،درپللی
است،

بةح للها
گرفتلله

برد.

ا للة پیرنللال م للق عاّة لله طبةطبللةی بللرا
عالوم انسلةن کله درتل

تل

واحهلل تمةسلل

و درخللور شللین فاسللف

لةتت چهلةرد گةنله «ا لوي فاسلف رئةکیسلم» کلموبللی

بهکةرگرفته شد  ،به این قرار است:
اک  .ابتدا « د ها » طر
 .سشد « سئا » بحث ای ة

شود.
شود.

ج .پد از آن« ،پرس »هةی حوي سئا بحث طر
د .آنگللة «اشللکةتت» ترتّل

بللر سللئاه و پرسل

گردد.
طللر

ل شللوند ،آنگونلله کلله مکللن

اسللت بلله لهللن مت للدان و خةکفللةن بحللث برسللد؛ کلله عمللدتةً از مرللر گفتمللةن فاسللف
تةفیزیست شلخ

عاّة له اگلر بمگلریم کله مل نرلر خلود عاّة له طبةطبلةی نیلز هسلت

و نیللز وفللق تتهللد «قصللد لک ل » کلله عاّة لله طبةطبللةی آن را بلله دوش ل کشللد ،همةنللة
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ایدئةکیسللتهللة و ةتریةکیسللتهللة و دیةککتیسمیسللتهللة کمونیسللت حزب ل هسللتمد کلله از
بیخوبن بة گفتمةن فاسف رئةکیسم عاّة ه بر سر ِهر نیستمد.
هل  .بةز این اشکةتت «وارس و ن د وارزیةب »

شوند.

و .سلللشد چملللد «نکتللله یلللة تلللذکر» درخصلللوص اشلللکةتت احتملللةک واردۀ خةکفلللةن و
مت دان و تةندان این بحثهة رئةکیست و پةسخ آنهة گفته

شود.

ز .پد از آن ،بة تالشهة نهةی عاّة ه طبةطبةی « ،پةسخهة درست» فصنبمد

شوند.

 .و درنهةیت ،نیلز بلة «تزهلة فاسلف » عاّة له طبةطبلةی کله خال ل بحلثانلد و بله قلوي
للتن ،داد هللة ت بیللتشللدۀ حة للن از بحللثانللد ،خةتمل بحللث اعللالم ل شللود تللة بتللوان
بحث دیگر را شروت کرد.
همللةنگونلله کلله الحرلله ل شللود بللة توحلله بلله خللوسللیر بحللثهللة فاسللف عاّة لله
طبةطبللةی در «ا للوي فاسللف رئةکیسللم» کلله در ایللنحللة م للق روشلل و فرایمللد آن،
یتمل ل

رحالللها بلللودن» واحهلللهدادن خةطبلللةن لللتن کللله درح ی لللت بلللة توحللله بللله

تبةرشمةسل شللکنگیللر

للتن درحللوزۀ عامیّل قللم در دهل  1330شمسل بللهعمللوان یل

«درسگفتةرنة لل فاسللفه» عمللدتةً «طاّللة دیللن حللوزۀ عامیلله» بللود انللد ،بللة یلل

فاسللف

عاللوم انسللةن رئةکسللیت اسللت؛ اکبتلله در سلمّت فاسللف للدرن اسللال  ،اکبتلله بللة فللرض ایللن
کلله بللهکللةربردن چمللین عمللوان بللرا فاسللفهورز رئةکیسللت عاّة لله طبةطبللةی روا و حللةیز
بةشد که عاّة ه طبةطبةی کةراکتر آوانگةرد آن است.
 .1-1-3مواجهه با فلسفۀ علم
وفللق ایللن فاسللفهورز ابتللدا بةیللد بلله تزهللة فاسللف عام ل و عاللمشمةس ل فاسللف عاّة لله
طبةطبلةی بلله للورت عللةمّ آن اشللةر ا

ختصللر کللرد کلله را را بللرا گللةم بتللد

لکل

بلهسللمت لورتبمللد تزهللة فاسلف عاللوم انسلةن همللوار ل کملد .ابتللدا بةیلد بلله چمللد
فللروض بمیللةن در فاسللفهشمةس ل عاّة لله طبةطبللةی اشللةر نمللود کلله بللةد عاللمشمةس ل
فاسف ایشةن است ،ازحماه این فروضةت قةبنتوحهاند:
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اکل ل  .فاسلللفه ،بحلللث برهلللةن دربلللةرۀ ح ی لللت و واقتیلللت و عالللن تکلللوین ا لللور و
چیزهةسللت؛ حهللةن را بةیللد بلله وحللودات ح ی ل و واقت ل و اعتبللةر و پمللدار ت سللیم
نمللود؛ فاسللفه را نیللز بةیللد بلله فاسللف رئللةکیزم ،تةفیزیسللم ،ایللدئةکیزم و ةتریللةکیزم ت سللیم
نمود (ا وي فاسف رئةکیسم ،ةک اوي).
 .عاللم نیللز بةیللد بلله عاللم حصللوک و ح للور  ،تصللور و تصللدی
ت سللیم شللود؛ عاللم ح للور بللرا

رد للةن نة تخصلل

و حزئ ل و کا ل

اسللت و عاللم حصللوک از آن

تخصصةن است (همةن ،ةکههة سوم و پمجم).
ا للة نمونللها از اهللمّ تزهللة فاسللف عاملل عاّة لله طبةطبللةی را ،بللهعمللوان یلل
فیاسللوو س لمّت در حهللةن اسللالم ،کلله بللهنللوع  ،شللبیه تزهللة
توان به ورت زیر رت

عام درن است،

بمللةی

تتللةرو در فاسللف

نمود:

ج .فاسللف رئللةکیزم تت للد بلله وحللود واقتیللت و حهللةن خللةرج از لهللن ةسللت (همللةن،
ةک دوم.)38 :
د .حواس ة ن

هم در ادرام حهةن خةرج دارند (همةن ،ةک سوم 49 :و .)51

هل  .حواس ة درعینحةي هم مبآ شمةختاند و هم خ ة (همةن).
و .خ ةهللة لهم ل و شللمةخت
نسب است؛ کذا خ ة

للة نسللب انللد و نلله اللق ،همللةنطللور کلله عللدم خ للة نیللز

اق و وا

اق متف است (همةن).

عاّة له طبةطبلةی همنملین از مرلر عالمشمةسل فاسلف بله پیونلد عالم و فاسلفه و یل
ا ن هم اشةر
طرز

کملد تلة بتوانلد ضلرورت بهلر ملد

تتة لن ایلن دو را بلهخلوب و بله

ستدي ت بیت کمد:

اک  .کةوشهة عاوم توق

به فاسفه است و برعکد.

 .استوارشدن کةوشهة عاوم به فاسفه نیةز مد است.
ج .فاسللفه نیللز از دي عاللوم سللئاههللة خللود را اسللتمبة و اسللتخراج و انتللزات لل کمللد
(همةن ،ةک اوي.)28 :
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بللراین بمللة ،عاّة لله طبةطبللةی چمللد ق للی اسللتراتدی
ل کمللد کلله هرچمللد اکبتلله از دیربللةز و پللی

طللر

بللة رنللال و بللو فاسللف عاللم را

از ز للةن عاّة لله نیللز حللز اکفبللة عاللم

شمةس ل فاسللف بللود اسللت و تللةزگ نللدارد ،ا للة بللرا لهللن س لمّت حللوز هللة عامیّ ل
دیم آنز ةن و اینز ةن هلمچملةن نلو اسلت؛ بلهویلد ایلنکله بیلةن آنهلة از لهلن و زبلةن
فیاسلوو سلمّت  ،کله حصلوي تربیلت دانشلگة هلة

ی

وک ل فرزنللد ی ل

لدرن و پیشلرفت غربل نیسلت،

حللوزۀ عامیّ ل دیم ل س لمّت نةآشللمة و نة للینوس بللة فاسللفه و عاللم للدرن

اسللت ،بس ل پللرحالوت ،ابللداع  ،ابتکللةر و ان الب ل اسللت ،بللهویللد ایللنکلله شللةرحةن
فاسللف س لمّت  -اسللال

حللوزو نیللز ،نلله پللی

و نلله پللد از او ،بلله چمللین رویکللرد در

عاللمشمةس ل فاسللف دسللت نیةفتمللد .21ایللن درحللةک اسللت کلله ط ل پللم سللدۀ گذشللته
للیالد تللةکمون «فالسللف شللمةخت» درغللر بلله کللرات بللر ایللن بمیللةنهللة عاللمشمةس ل
فاسف

درن تمرکز بود اند.

22

هرچمللد برخ ل از پدوهشللگران فاسللفه و دان ل
بلله بللةن

ترفللتشمةسلل در کتللة

اسللال

تللالش نمللود انللد ضللمن ابتمللة

للدس قللرآن 23و هللمچمللین کللةوشهللة فاسللف

سلللامین 24شلللمةختشمةسللل هلللة اندیشلللممدان سلللامةن کالسلللی

 25و تة لللر 26را

بللةزخوان کممللد؛ و م للق شللمةختشمةسلل خللةصّ اندیشللممدان سللامةن ،در ةیسلله بللة
سللیح آنهللة را ت بیللت کممللد ،ا للة بللة ایللن وحللود ،همللةنگونلله کلله

م لق همتةیللةن غربل

خللواهیم دیللد ،هللمچمللةن ایللن واضللآ روششللمةخت و شللمةختشمةسلل اندیشللممدان
سللامةن کالسللی

و للدرن تفللةوت از واحهللها اسللت کلله عاّة لله طبةطبللةی بللة ةهیللت

فاسف عامشمةس فاسف داشتهاست.
ا ة این ق ةیة عالمشمةسل فاسلف
حللز ن للة ارشمیدسل
پدوه

لر شلد از سلو عاّة له طبةطبلةی کله هملوز هلم

بحللث فاسللف عاللم للدرنانللد ،للرفةً دربللةرۀ روشهللة اسللتدتي و

«است رای و قیةس » و نیلز «فرضلیه» اسلت و نله ایلد هلة نلوتر در ایلنبلةر  .بلهعملوان

نمونلله ،عاّة لله طبةطبللةی

تیسللفةنه دربللةرۀ «روش فرضلل اسللتمتةح » ،کلله تافیللق ایللن دو

است 27،و نیز « م ق استدتي به قصد بهترین تبیین»28چیز نم دانسته است.
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 .1-1-1-3بقای علم به فرضیههاست.
اکلل  .فللرض فرضللیه در عاللم بللرا اسللتمتةج عاملل و دانةشللدن بلله سللةئن و نرریللههللة
نیست و برا تبلدینشلدن جهلوي بله تالوم هلم نیسلت ،باکله بلرا تشلخی

خلوسلیر

سللاوم عامل و گللمنشللدن در را اسللت؛ چللون اسللتمتةج سللةئن رهللین بللرا ایللن سللئاه
و تجربلله و سللةیر عاللن توکیللد نرریلله اسللت؛ فرضللیههللة ةنمللد «پرگللةر»انللد حهللت ترسللیم
خوسیرهة درست ترسیم دایر (همةن ،ةکه پمجم.)100 :
 .فرضیههة نیز دوگونهاند:
« فرضللیههللةی کلله پیللدای
فرضللی پسللین یل

تللةز  ،آنهللة را کهملله و بةطللن و تکللذی

نملل کمللد؛ بللن

مرللر را نشللةن ل دهللد کلله پهمللةورتر از مرللر ا اسللت کلله فرضللی

کهملله نشللةن لل دهللد  ...و نیللز فرضللیههللةی کلله بللة رو کةرآ للدن تللیخر ،ت للدّم را
نةبود سشرد و بةطن

شود ،ةنمد فرضی حرکت افالم و ( »...همةن.)101 :

 یللةن ق للیه و فهللوم نیللز یل

رفللت و برگشللت «اسللت رای و قیةسل » وحللود اسللت؛

«یتمل قلوّۀ درکلله ل توانللد از ق للیه سللیر نمللود بلله فهللوم برسللد و بللهطللور قه للر از
فرد به ق یه مته شود» (همةن.)89 :
اکمللون بةیللد ببیملیم بللة ابتمللة بلله ایللن تزهللة فاسللف عامل و عاللمشمةسل فاسللف کلله از
للتن ا للوي فاسللف رئةکیسللم عاّة لله طبةطبللةی خللوان

شللد ،چلله بهللر ا نصللی فاسللف

عاللم انسللةن شللد اسللت .در چمللد نکتل زیللر بللرآنیم للرفةً کایللت شللکا

واحهل عاّة لله

طبةطبةی بة این نوت فاسفه در حدّ اشةر روایت شود.
 .2-1-3مواجهه با فلسفۀ علوم انسانی
دراین خصوص،
اک  .عام انسلةن

توان چمد نکت هم از آرا عاّة ه طبةطبةی را خوان

کرد:

تفلةوت اسلت از عالم طبیتل  ،بله ایلن حهلت کله عالم دوم «ف لو ل

تواند خوسیر ةدّ را تشخی

دهد» (ا وي فاسف رئةکیسم ،ةک پمجم.)100 :
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 .عاللم انسللةن بلله تجربل زیسللت للدرم و عللةکم وابسللته اسللت ،چللون «آننلله کلله انسللةن
دانلد بلة عالم ح لور  ،ح لور هیلت تالوم نلزد علةکم ،حة لن ل گلردد و آنچله
کلله دانشللممدان ربخوانیللد :در عاللم طبیت ل و بللة تللالش عام ل بللهدسللت ل آورنللد از را
عام حصوک  ،وحود لهم

تاوم نزد عةکم ،حة ن

ج .عاللم انسللةن حتللةج تتریلل

گردد» (همةن.)82 :

و تحدیللد پدیللد و فهللوم اسللت ،بللرخالو عاللم حسلل و

تجربلل کلله در آن «دانشللممد حسلل بللی تللر بلله آز للةی

حسلل

حسللوس و شللةهد سللروکةر دارد .کللذا نیللةز زیللةد بلله تتریل

لل پللردازد و چللون بللة

پیللدا نمل کمللد ،ةنمللد زنللدگ

روزان ل للة در اسللتفةد از ةدّیللةت کلله از همللةن را حس ل تللی ین ل گللردد  ...ا للة کمجکللةو
هة ریةضلیةت ح لوق و نیلز در فاسلفه و م لق چلون بلة آز لةی
کللذا تللة وضللوعةت را تحدیللد و تتریلل
خ ةهة

و شلةهد سلروکةر نلدارد،

نکمللد ،گرفتللةر غاللو و اشللتبة خواهللد بللود ،ةنمللد

ةدّ گرایةن که ایمجة ف و به حد و شةهد اکتفة کممد ( »...همةن.)97:

د .یةفتللههللة عاللم انسللةن کلله وضللوت آنهللة احتمللةت اسللت تللةبآ حللیو واقت ل انللد و از
آن تللیریر ل پذیرنللد ،بلله ایللن للورت کلله «برخل از افکللةر و تاو للةت و ادراکللةت کلله
للةبق خللةرح آنهللة احللزا احتمللةع اسللت کلله خود للةن بللهوحللود ل آوریللم تللةبآ
تغییرات احتمةع هستمد ( »...همةن.)110 :
هل  .ا ة یةفتههة عالم انسلةن کله وضلوت آنهلة احتملةت نیسلت ،تلةبآ حلیو واقتل هلم
نیسللتمد و از آن تللیریر نملل پذیرنللد ... « :ادراکللةت کلله للةبق آنهللة خللةرج از ظللرو
احتمةت اسلت و بودونبلود لة در آنهلة للرر نیسلت بله اخلتالو حلیو زنلدگ و تربیلت
و تا ین اختالو پیدا نم کممد» (همةنحة).
بللة ایللن بللةن  ،کایّللت نرریلله شللةیآ و تللروو عاّة لله طبةطبللةی  ،در ةکل ششللم -ا للوي
فاسللف رئةکیسللم ،یتملل نرریلل اعتبةریللةت و بللهتبللآ آن ،عاللوم انسللةن اعتبللةر شللکن لل
گیللرد کلله بللر آن اسللت نشللةن دهللد انسللةن دارا احسةسللةت و ادرام و عللواطف اسللت
کلله بللرا رفللآ نیةزهللةی
سود

از آنهللة بللرا سللةختن واقتیللتهللة و ح للةیق خللةص احسةسللةت

حوید و ایلنهلة اعتبلةر انلد و سلةخت لهلن لة .بله ایلن تملة کله لة از طریلق آنهلة
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بةیللدهة و نبةیللدهة زنللدگیمةن را ت لیّن ل کمللیم و ایللنهللة نم ل توانمللد ح ی ل بةشللمد؛ ا للة
بلللرا زنلللدگ پیشلللةاحتمةع و اعتبةریلللةت لللالزم آن :وحلللو  ،حسلللن و قلللب ا لللور،
انتخللة اخلل

و اسللهن یللة سللب

تللر و آسللةنتللر ،اسللتخدام و احتمللةت ،تةبتللت عاللم ،و

زنللدگ پسللةاحتمةع واعتبةریللةت للالزم آن :ا للن ةککیللت ،ا للن سللخن گفللتن ،ا للن
ریةست و رئوسیت ،ا ن زبةنشمةس
ازآنحةکه بهقلدر کلةف

لررند و هم.

حتلوا ایلن ةکله توسلو دانل پدوهلةن بلو

و شمةخته شد است ،کلذا در ایلنحلة چلون ال

بحلث شلد

نلوی بله آن ادبیلةت نمل تلوان افلزود،

م لةً نیللةز هللم بلله بحللث از آنهللة نیسللت .ف للو بةیللد بلله سلله وضللوت هللم در ایللنحللة
اشةر نملود کله بلرا فهلم کة لنتلر فاسلفه عالوم انسلةن از مرلر عاّة له طبةطبلةی حلةئز
اهمیتاند ( ةک ششم:)142 :
و .عاللوم انسللةن اعتبللةر انللد ،ازآنحیللثکلله ةیل تکمیللن کردارهللة انسللةن و نیللز رابللو
یةن انسةن و اعمةي و افتةي او هستمد .کذا بة عاوم ح ی

تفةوتاند.

ز .هللر ا للر در احتمللةت و زنللدگ انسللةن کلله بتللوان بللر آن یللة بلله آن ضللةب
متس

«بةیللد» را

نمود ،ا ر اعتبةر و وضوت عاوم انسةن اعتبةر است.

 .اعتبةریللةت پیشللةاحتمةع تللةبت هسللتمد از ت للیةت حللیو فکللر طبیتلل حغرافیللةی و
فرهمگ و خاقوخو و پیش آد یةن و نیز شر هة و ذاه و اعت ةدیةت آنةن.

 .2-3چالش
هر واحهها بلة چلةک هلةی خلةص هملرا اسلت ،بلهویلد ز لةن کله ایلن واحهله از سلمخ
بیمللةفرهمگ بةشللد ،آن هللم از نللوت واحه ل ا للر س لمّت بللة ا للر للدرن .از ایللن حیللث ،واحه ل
عاّة لله طبةطبللةی بللة عاللمشمةسل فاسللف ز ةنلله و ز یمل دیگللر رغللر

سللیح و کلله از نرللر

فرهمال ،لذهب  ،فاسلف و کال ل بلة ز یمله و ز ةنل خلود رشلرا اسلال و بسل
است ،اگر نگوییم تلة انلداز ا

ت لةد ،نیلز خلةک از چلةک

تفلةوت

نیسلت .دسلتکلم خوانشل کله

از ا للوي فاسللفه رئةکیسللم ل تللوان داشللت نشللةن از وحللود چمللد چللةک

عام ل  ،فاسللف و
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دهد کله ةحصلن واحهل عاّة له طبةطبلةی بلة عالمشمةسل فاسلف غلر اسلت.

اتهیةت

ل شلوند بله ایلن ا یلد کله سلرانجةم بتلوان ،در پدوهشل

اینهلة اکملون در حلدّ اشلةر طلر

ست ن و از سر فر ت ،به ن د و وارس آنهة پرداخت.
اک  .چةک
 .چةک
ج .چةک

ف رتگرای عاّة ه طبةطبةی بة طبیتتگرای فاسف غرب ؛
فاسفهگرای اتهیةت عاّة ه طبةطبةی بة فاسفهگرای عام غرب ؛
اعتبةرگرای تئوری

عاّة ه طبةطبةی بة اعتبةرگرای آ شیری

غرب .

نتیجه
همللةنطللور کلله گفتلله شللد ،سللئا ایللن نوشللتةر در کایللت خللود ،هرچمللد سللوژۀ للورد
ةکتلل آن« ،عاّة لله طبةطبللةئ » بللود ،سللئاها اسللت تمللدن  ،کلله گریبللةنگیللر هللر
پدوهمللدۀ «تللةریخ و فاسللف عاللوم انسللةن احتمللةع » للدرن اسللت ،بللهویللد بللرا پدوهمللدۀ
غیرغربلل از نللوت حهللةن اسللال
انسللةن اسللال

آن کلله بللة یرارلل تللةریخ  -فرهمگلل از دانلل هللة

سللمّت  ،از فاسللفه و کللالم تللة تللةریخ و ادبیللةت و ف لله و عرفللةن ،واحلله

اسللت .سللئا ترفتلل ع یللدت ایللن سللمخ پدوهمللدگةن تللةریخ و فاسللف عاللوم انسللةن
احتمللةع ایللن اسللت کلله آنللةن نملل توانمللد هللم حللدّ نوستةکدیکشللةن بلله ایللن یللراد
تللةریخ  -فرهمگلل ع یللدت شللةن را رهللة کممللد؛ و هللم نملل توانمللد آن را در صللةو
رقللةبت بللة عاللوم انسللةن احتمللةع

للدرن -چشللمبسللته و بللدون ارزیللةب انت للةد و بللدون

پیرایشللگر هللة ا للالح تزم -حهللت انت للةي ایللن دانل هللة سلمّت
و ان بةا آنهة بة فاسفه و عاوم انسةن احتمةع

بلله دوران للدرن

درن بشذیرند.

از ایللن مرللر ،تللالش درخللور تحسللین عاّة لله طبةطبللةی هللم در سللوی واحهلله و هللم
چللةک

قةبللنسللمج

و ارزیللةب اسللت .دسللتکللم عاّة لله طبةطبللةی در ا للوي فاسللف

رئللةکیزم داسللتةن واحهلله و چللةک

نمةیمللدۀ سلمّت فاسللف اسللال

تللةرو شللیت بللة فاسللف عاملل و عاللم انسللةن

و دانل هللة اسللال

و

للدرن را شللکن لل دهللد و هللمچمللین

فر للت و للوقتیت فللراهم لل کمللد تللة بتللوان روایتلل از ا کللةن و ظرفیللتهللة بللةک وۀ
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شلبهفاسلف عالم انسلةن از نلوت لد ةت آن

از سو عاّة ه طبةطبةی به دست داد.
ایللن غمیمللت تئوریلل

ارزنللد ا اسللت بللرا

یللراد فاسللفه و عاللوم انسللةن در ایللران

اسال  ،بهخصلوص از ایلن حیلث کله نله فاسلف اسلال
شللبه للدرن دانشللگةه

سلمّت حلوزو یلة فاسلف اسلال

تة للر و کمللون  ،چمللدان کلله شةیسللته و بةیسللته بللود  ،نتوانسللتهانللد بللة

وحود حجم ادبیلةت ترحملهشلد در فاسلف عالم و فاسلف عالوم انسلةن  ،یلراد بلهحلة ةنلد
در ز یمل شللبهفاسللف عاللم انسللةن ایجةدشللد از سللو عاّة لله طبةطبللةی را گللة
اکبته و تیسفةنه در ةب

فراتللر ببرنللد.

حهةن اسالم نیز این وضآ چمدان بهتر از ایران نیست.

بللهنرللر ل رسللد بللرا بهبللود ایللن وضللتیت فاسللف و توسللت وقتیللت فاسللف عاللوم
انسللةن احتمللةع در حةفللن حللوزو و دانشللگةه ایللران کمللون و حت ل حهللةن اسللالم،
شةیسللته اسللت یللرادهللة فرهمگلل

للرتبو از نللوت شللبهفاسللف عاللم انسللةن عاّة لله

طبةطبةی بلهعملوان سلرآغةزهةی بلرا ترسلیم خلوسلیرهةی حهلت توسلت فاسلف عالوم
انسللةن  -احتمللةع

للدرن در ایللران و حهللةن اسللالم بمللة قللرار گیللرد .همنمللین تللالش

شللود تللة بللة سللمج

و ارزیللةب و تحایللن انت للةد رو نلله تحایللن اعت للةد -کلله آفللت

هرگونلله عاللمورز و دیللنورز در تمللدن ایرانلل  -اسللال

بللود و هسللت و خواهللد

بلللودو ایلللن یلللرادهلللة فاسلللف  ،ترفتلل  ،عاملل و ع یلللدت نسلللخههلللة حدیلللدتر،
روزآ للدتر و کةرآ للدتر از آن بللرا رقةبللت ترفتلل اسللتةندارد در حهللةن فاسللفه(هللة )
عاللوم انسللةن احتمللةع

للدرن ،پسللت للدرن ،کِیللت للدرن ( للدرن تللیخر) و حت ل نسللخ

فممیست از فاسف عام فراهم شود.
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پینوشت
 .1برا نمونها از ادبیةت «تةریخ اندیشه» ر .م؛
* کوفلةن بلو ر ،فلرانکاین .)1397( .جریةانهةا هةةزر

آرللةر بللزرس در تللةریخ اندیش ل غرب ل از سللد هللة

در تةاریی اندیشةه غرهةی :گزیللد

یةنلله تللة ا للروز .تللرحم :حسللین بشللیریه.

تهران :چةپخ .
* Becker ,Howard and Barrens, Harry Elmer - with the assistance of
Emile Benoit-Smullyn and Others ,in three volumes, with and
introductory notes by Merel Curti (1938) SOCIAL THOUGHT FROM
LOR TO SCIENCE :a history and interpretation of men’s ideas about
life with his fellows to times when change and progress deeply concern
him, Dover Publication Inc. , New York. USA.

 .2برا نمونها از تةریخنگةر فرهمگ «تیریر روشنگر بر تکوین عام احتمةع » ر .م؛
* همیاتون ،پیتر .)1386( .رو شنگر وتکوین علم اجتماعی مدرن .ترحم :حمد نبو .
تهران :آگه.
 .3در ورد «فاسفه(هة ) عاوم انسةن احتمةع

درن» و نیز «فاسفه(هة ) عام» ر .م؛

*Gerard Delanty & Piet Strydom (Eds) (2003). philosophies of social science:
the classical and contemporary reading Open University press, USA .
*Jenifer Mc Erlean (2000). philosophies of science: from foundations
to contemporary issues, Wadsworth, USA.
* Gordon, Scott (1995). the history and philosophy of social science,
Routledge, UK .

 .4برا ی

تف سیر حة ته شمةخت درخ شةن از «تیریر حیة بةتی ستة ویکو فرهیخته ایتةکیةی

رنسةنس بر عام انسةن احتمةع

درن» ر .م؛

* ورنرح  ،کةنمن« )1389( .هاهز ،تونی  ،ویکو :سةةرچشةةمهها جامدهشةةناسةةی»؛ در:
ایرویمال ام زیتایمال و همکةران ( )1389آینده هنیانگذاران جامده شنا سی .غالمعبةس
توسا و همکةران .تهران :قو د.

.21-50

 .5نگة شود به رسةک ارزند زیر در «تةریخ اندیشه و فاسفه عاوم انسةن

درن»:

* فروند ،ژوکین .)1372( .نظریهها مرهوط هه علوم ان سانی .ترحم :حمدعا کةردان.
تهران :رکز نشر دانشگةه .
 .6در ورد «تکوین تةریخ ا ر درن» ر .م؛
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* چةیادز ،پیتر )1386( .مدرنیسم .ترحم :رضة رضةی  .تهران ،ةه .
 .7بللرا نمونلله «تللةریخنگللةر عاللوم احتمللةع

للدرن» بلله للورت تحایا ل در آرللةر زیللر

قةبن الحره است:
* ژیللرو ،کاللود .)1384( .تةةاریی جامدةةهشناسةةی .گیتلل خرسللمد .تهللران :لسسلل
پدوهش نگة تة ر.
* کیوتلللةر ،ژان فرانسلللوا .)1394( .پدیةةةدهشناسةةةی .تلللرحم :عبلللداککریم رشلللیدیةن.
تهران :ن .
* تکمللةن ،یشللن .)1394( .تةةاریی اندیشةةههةةا جامدةةهشناسةةی :از پةرسللونز تللة
اندیشممدان تة ر .ترحم :عبداکحسین نی

گهر( .ج  1و  .)2تهران :هر د.

 .8داسلتةن فیاسلوفةن کله « لدیریت پلروژ گلذردادن دانل هلة سلمّت بله عالوم انسلةن
احتملةع

لدرن» را برعهلد داشلتمد درایلن سلهگةنله ارزنلد و حلذا از «تلةریخ اندیشله

در فاسفه و عاوم انسةن » آ د است:
* هیللوز ،همللر اسللتوارت .)1386( .آگةةاهی و جامدةةه :جهةةتگیةةر نةةو در اندیشةةه

اجتمةةاعی اروپةةایی سةةالهةةا  1890تةةا  .1930تللرحم :عللزتاهلل قوتدونللد( .ج .)1
تهران :شرکت انتشةرات عام و فرهمگ .
* لللللللللللللللللللللل  .)1386( .راه فروهسةةته :اندیشةةة اجتمةةاعی در فرانسةةه در سةةالهةةا

درمانةةةدگی از  1930تةةةا  . 1960تلللرحم :علللزتاهلل فوتدونلللد( .ج  .)2تهلللران :شلللرکت
انتشةرات عام و فرهمگ .
* هیلللوز ،هملللر اسلللتوارت .)1386( .هجةةةرت اندیشةةةه اجتمةةةاعی.1930 - 1965 :
ترحم :عزتاهلل فوتدوند( .ج  .)3تهران :طر نو.
 .9بللرا شللمةخت «تیریرپللذیر دانشللممدان عاللوم احتمللةع
انسةن

للدرن از فیاسللوفةن عاللوم

درن» ر .م؛

* برونوفسللک  ،ج و للةزکی  ،بللروس .)1393( .سةةنّت روشةةنفکةةر در غةةرب :از

لئوناردو تا هگل .کیال سةزگةر .تهران :آگة .
* کللةکمیکیوس ،آککللد .)1383( .درآمةةد تةةاریخی هةةر نظریةةه اجتمةةاعی .تللرحم:
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اکبر تصوم بیگ  .تهران :آگه.
 .10بخش ل از ایللن روایللت بلله للورت تللةریخ آن در ادبیللةت «تللةریخ آ للوزش و عاللم در
تمدن اسال » آ د است ،برا نمونه ر .م؛
* نصللر ،س لید حس لین .)1391( .علةةم و تمةةدن در اسةةالم .تللرحم :احمللد آرام .تهللران:
شرکت انتشةرات عام و فرهمگ .
* شللاب  ،احمللد .)1387( .تةةاریی آمةةوزش در اسةةالم .تللرحم :حمدحس لین سللةکت.
تهران :نگة تة ر.
* احمد ،میراکدین .)1384( .نهاد آموزش اسالمی .حمدحسین سةکت .تهران :نگة تة ر.
* غمیمه ،عبداکرحیم .)1388( .تاریی دانشگاهها هزر

اسالمی .ترحم :نوراهلل کسةی .

تهران :دانشگة تهران.
* چیتسللةزیةن ،ا یرحسللین .)1388( .آموزش عالی درگ سترۀ تاریی و تمدن ا سالمی.
تهران :پدوهشکد

ةکتةت فرهمگ و احتمةع (وزارت عاوم ،تح ی ةت و فمةور ).

 .11در ورد روش شمة س و ةهیت و اهمیت و تیریر «روش روایت در پدوه هة ان سةن
احتمةع » ر .م؛
* بد  ،دیوید .ام .)1388( .تحلیل روایت و پی شاروایت :روشها روایی در تحقیقات

اجتماعی .ترحم :ح سن حدر گیاوای  .تهران :دفتر ةکتةت و تو ست ر سةنههة (وزارت
فرهمال و ارشةد اسال ).
 .12در ورد نمونههةی ارزند از ترف «روش پدیدارشمةس » ر .م؛
* هوسللري ،اد وند .)1386( .ایده پدیدهشةةناسةةی .ترحم :عبداککریم رشللیدیةن .تهران:
شرکت انتشةرات عام و فرهمگ .
* هوسري ،اد وند .)1386( .تأمالت دکارتی .ترحم :عبداککریم رشیدیةن :تهران :ن .
* کیوتةر ،ژان فرانسوا .)1394( .پدیدهشناسی .ترحم :عبداککریم رشیدیةن ،تهران :ن .
* سةکةکوفسک  ،رابرت .)1388( .درآمد هر پدیدارشناسی .ترحم :حمدرضة قربةن .
تهران :گةم نو.
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 ،دنیللن تللة د .)1387( .رکوپللونت  ،فاسللفه و تمللة .تللرحم :حمدرضللة

ابواک ةسم  .تهران :رکز.
 .13در ورد نمونههةی ارزند از ترف «روش هر موتی

» ر .م؛

* پللةکمر ،رینللةرد .ا  .)1389( .علةةم هرمنوتیةةك .تللرحم :حمللد سللتید حمللةی کةشللةن .
تهران :هر د.
* کوزنزهللو  ،دیویللد .)1385( .حلقةةه انتقةةاد  -هرمنوتیةةك ،تةةاریی ،ادهیةةات و

فلسفه .ترحم :راد فرهةدپور .تهران :انتشةرات روشمگران و ةکتةت زنةن.
و دیگلللران .)1377( .هرمنوتیةةةك مةةةدرن -گزینةةةه جسةةةتارها.

* نینللله ،فلللردری
ترحمةن :بةب

احمد  ،هران هةحر و حمد نبو  .تهران :رکز.

*ژان گروندن ( .)1395هرمنوتیك ،حمدرضة ابواک ةسم  ،تهران ،نشر ةه .
 .14عبللةرت کلله هللةنر کللوربن اسللالمپللدو فرانسللو
شللیت و فللرد کلله از نزدی ل

تة للر ،شللةر فاسللفه اسللال

و

بللة عاّة لله تةشللرت فاسللف داشللته اسللت ،در للورد او بلله

کةر برد است ر .م؛
* هللةنر کللوربن .تللةریخ فاسللفه اسللال ( للتن کة للن) .تللرحم :سللید حللواد طبةطبللةی ( .تهللران:
دوم (از ابنرشد تة ز ةن حةضر ،فصن سوم (اندیشه شیت ) .ص .495

کویر .)1387 ،بخ

 .15طبةطبللةی  ،حمدحسللین .)1387( .اصةةول فلسةةفه رئالیسةةم .بلله کوش ل

سللیدهةد

خسروشةه  .بوستةن کتة (کتة هة عاّة ه طبةطبةی .)12 /
 .16عبللداککریم سللروش .درسهللةی در فاسللفه عاللماتحتمللةت( .تهللران :نلل .)1379 ،
.140 ،130 ،117 ،101
 .17در للورد نمونللههللةی از یل
نسبتةً تة انداز ا

کتللة شمةسل فشللرد از «عاّة لله طبةطبللةی پدوهل » کلله

رتبو بة سئا این نوشتةر

توانمد کحةد شوند ،ر .م؛

* یرنصلللیر  ،سلللید رو اهلل و ابواکف لللن سلللةحد (« .)1396اعتباریةةةات و علةةةوم

انسانی از منظر علّامه طباطبایی» .قبسةت .سةي .22

.5-28

* کالنتلر  ،عبداکحسلین .)1386( .مدنةا و عقالنیةت در آرا

پیتر وینچ .قم :کتة

علّامةه طباطبةایی و

طه.

* نللوروز  ،رضللة عال و میللر عةبللد  .)1391( .انةةواا علةةم از منظرعلّامةةه طباطبةةایی و
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پیامةةدها آن در قلمةةرو اهةةدا و محتةةوا هرنامةةههةةا درسةةی .دو فصللامة
.165 -188
تربیت اسال  .سةي  .7شمةرۀ  .14بهةر و تةبستةن.
* عایللزاد  ،بیللوم« .)1385( .علّامةةه طباطبةةایی فیلسةةوفی نوصةةدرایی» .فصللامة ه
پدوهش دانشگة ا ةم ةدا (ت) .شمةرۀ .29

.23 -38

* حتفللر  ،فةطملله« .)1394( .ثیةةر مبةةانی انسةةانشناسةةی اسةةالمی علّامةةه طباطبةةایی و

علّامةةه مصةةبا هةةر علةةوم انسةةانی» .فصللامة ه عام ل  -تخصص ل فرهمللال و پللدوه .
شمةر  20و  .21ز ستةن  93و بهةر  .94وید فاسفه و کالم.

.75-94

* حسللیننیللة ،حسللن( .ب ل تللة) .حةیگللة نرریلله ادراکللةت اعتبللةر در عاللوم اسللال

بللة

نگة به آرةر عاّة ه طبةطبةی  .قةبن دسترس در سةیت (.)www. tebyan. net
*حسللم  ،سیدحمیدرضللة و هللةد

وسللو « .)1395( .نظریةةه اعتباریةةات هةةه مثاهةةه

فرانظریةةه اجتمةةاعی نةةزد علّامةةه طباطبةةایی و محقةة عراقةةی» .فصللامة ه عام ل -
پدوهش حکمت اسال  .سةي سوم .شمةر دوم.

.101-135

* کنوییللةن ،حسللین و عبداکحسللین کالنتللر « .)1390( .علةةوم اجتمةةاعی قاعةةده
مةةةدار اسةةةت یةةةا قةةةانونمةةةدارزهاز وانی آرا علّامةةةه سیدمحمدحسةةةین

طباطبةةایی» .دو فصللامة ه عاملل  -پدوهشلل نرریللههللة احتمللةع

تفکللران سللامةن.

سةي  .1شمةر  ،1پةییز و ز ستةن.1-27 ،
* ترخللةن ،قةسللم« .)1396( .فهةةرت و فهریةةات از نگةةاه علّامةةه طباطبةةایی و هرآینةةد

آن در علةةوم انسةةانی» .فصللامة ه ةکتللةت ترفت ل در دانشللگة اسللال  .شللمةر پیللةی
 .70سةي  .21شمةر  .1بهةر.

.81-104

* رحیملل خللوزوق  ،احسللةن و هللد سللشهر « .)1397( .تبیةةین هسةةتی و چیسةةتی

آنةةان از منظةةر اندیشةةههةةا علّامةةه طباطبةةایی» .دو فصللامة ه عاملل  -پدوهشلل
حکمت درای  .سةي  .6شمةر  .2بهةر و تةبستةن.

.87-105

* نیکوییللةن ،آرزو و همکللةران« .)1396( .نظریةةه مدنةةا ،مهالدةةه تهبیقةةی پیةةرح و

علّامةةه طباطبةةایی» .دو فصللامة ه عاملل پدوهشلل اسللالم و عاللوم احتمللةع  .سللةي ،9
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.29 -51

 .18در سرتةسللر ایللن نوشللتةر ایللن ویراسللت از کتللة عاّة لله طبةطبللةئ (ر ) بمللة ارحللةت
و بحث ة است:
*طبةطبللةی  ،حمدحسللین .)1387( .اصةةول فلسةةفه رئالیسةةم .بلله کوش ل

سللید هللةد

خسروشةه  .بوستةن کتة (کتة هة عاّة ه طبةطبةی .)12 /
 .19در ورد «کوگو س راط » ر .م؛
* سللید حمللود نجللةت حسللیم (« .)1386منه ة روشةةی در فلسةةفه سیاسةةی سةةقراط
تةةاریخی :لوگةةو گفتگةةویی و پروهلماتیةةك تردیةةد .رهیافةةتهةةا سیاسةةی و

هةةینالمللةةی» .فصللامة ه دانشللگة شللهید بهشللت  .دانشللکد عاللوم اقتصللةد و سیةسلل .
.155-173

شمةر  ،9بهةر.

 .20در ورد « م ق گفتگوی هةبر ةس » ر .م؛
* مللوچهر  ،عبللةس و سللید حمللود نجللةت حسللیم  .)1385( .درآمةةد هةةر شةةهروند

گفتگةةویی هاهرماسةةی .نة لله عاللوم احتمللةع (فصللامة ه دانشللگة تهللران ،دانشللکد عاللوم
احتملللةع ) .شلللمةر  .29ز سلللتةن .ل ل

 1-29ر ةکللله برگرفتللله از رسلللةکه دکتلللرا فاسلللفه

سیةس ل نگةرنللد در گللرو عاللوم سیةس ل دانشللگة تربیللت للدرس سللةي  ،1384بلله راهممللةی
دکتر عبةس موچهر و شةور دکتر حةتم قةدر و دکتر حسین بشیریهو.
 .21بللرا نمونللها از طللرز توحلله بلله عاللمشمةسلل فاسللف در نللزد دو شللةر
فاسللفه س لمّت اسللال
غةی

هللم در

تة للر و تللیخر کلله بةحللث عاللمشمةسلل فاسللف در نللزد آنللةن

است ر .م؛

* نصللر  ،عبللداهلل .)1379( .نظریةةه شةةنا ت در فلسةةفه اسةةالمی :تقریةةرات اسةةتاد

دکتر مهد حائر یزد  .لسس فرهمگ دان
* هر  ،رت
 .22بللرا یلل

و اندیش تة ر.

 .)1390( .کلیات علوم اسالمی :منه  ،فلسفه .تهران :درا.
نمونلله ارزنللد از شللمةختشمةسلل فاسللف فیاسللوفةن للدرن کالسللی

ت دم و تیخر و تة ر ر .م؛
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* سللجوی

 ،پیتللر .)1388( .مةةرور هةةر فلسةةفه اروپةةایی :از دکةةارت تةةا دریةةدا.

ترحم :حمدرضة آخوندزاد  .تهران :ن .
* هللة این ،دیویللد و .)1374( .تةةاریی مدرفةةتشناسةةی .تللرحم :شللةپور اعتمللةد .تهللران:
پدوهشگة عاوم انسةن و ةکتةت فرهمگ .
 .23ر .م؛ فتللةک  ،حمللد ت ل  .)1394( .مدرفةةتشناسةةی در قةةرآن .قللم :پدوهشللگة
حوز و دانشگة .
 .24ر .م؛ سلللة

اکمشلللةر ،عاللل 1984( .م 1404 /ا) .قردددظه َ ِّ حددد َةرددد َقفَددد َُ

الَ َّ یتشظتَ ِِّره َ ِّعتِ َ َ ِّعظٌَِّ الَ ق  .بیروت َ :ر ِّرهَک ِّع َ.
 .25ر .م؛ بکللةر ،ع مللةن .)1389( .طبقةةههنةةد علةةوم از نظةةر حکمةةا مسةةلمان.
بة د له سیدحسلین نصلر و حلواد قةسلم  .شلهد :آسلتةن قلدس رضلو  ،بمیلةد پلدوه
هة اسال .
 .26ر .م؛ ایمللةن ،حمللدت

و احمللد کالتلله سللةدات  .)1392( .روششناسةةی علةةوم

انسانی در نزد اندیشمندان مسلمان .قم :پدوهشگة حوز و دانشگة .
 .27بللرا آگللةه از روش فرض ل اسللتمتةح و م للق اسللتدتي بلله قصللد بهتللرین تبیللین
و الحرةت عامشمةس فاسف

ترتّ

بر« م ق است را و قیةس» ر .م؛

* همشللن ،کللةري .)1369( .فلسةةفة علةةوم طبیدةةی .تللرحم :حسللین تصللو

همللدان .

تهران :رکز نشر دانشگةه .
* سللروش ،عبللداککریم .)1372( .علةةمشناسةةی فلسةةفی :گفتارهةةایی در فلسةةفه علةةوم

تجرهی (انتخاب و ترجمه) .تهران :لسس

ةکتةت و تح ی ةت فرهمگ (پدوهشگة ).

*آکللن .و .چللةکمرز ( .)1374چیسةةتی علةةم :درآمةةد هرمکاتةة

علةةمشناسةةی

فلسفی .ترحم :ستید زیبةکالم .تهران :شرکت انتشةرات عام و فرهمگ .
 .28برا آگةه از « م ق استدتي» به قصد بهترین تبیین ر .م؛
* اوکةشة ،سمیرا .)1387( .فلسفة علم .هو ن پمةهمد  .تهران :فرهمال تة ر.
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منابع و مآخذ
 احمللد ،میراکللدین .)1384( .نهةةاد آمةةوزش اسةةالمی .حمدحس لین سللةکت .تهللران:
نگة تة ر .
 اوکةشة ،سمیر .)1387( .فلسفة علم .هو ن پمةهمد  .تهران :فرهمال تة ر.
 ایمللةن ،حمللدت

و کالتلله سللةدات  ،احمللد .)1392( .روششناسةةی علةةوم انسةةانی

در نزد اندیشمندان مسلمان .قم :پدوهشگة حوز و دانشگة .
 برونوفسلللک  ،ج و لللةزکی ،

( .)1393سةةةنّت روشةةةنفکةةةر در غةةةرب :از

کئونةردو تة هگن .کیال سةزگةر .تهران :آگة .
 بللد  ،دیویللد .ام .)1388( .تحلیةةل روایةةت و پیشةةاروایت :روشهةةا روایةةی در

تحقیقةةات اجتمةةاعی .حسللن حللدر گیاللوای  .تهللران :دفتللر ةکتللةت و توسللت رسللةنه
هة (وزارت فرهمال و ارشةد اسال ).
 بکللةر ،ع مللةن .)1389( .طبقةةههنةةد علةةوم از نظةةر حکمةةا مسةةلمان .هةةا مقدمةةة

سیدحسین نصر .حواد قةسم  .شهد :آستةن قدس رضو  ،بمیةد پدوه هة اسال .
 پللةکمر ،رینللةرد .اي .)1389( .علةةم هرمنوتیةةك .حمللد سللتید حمللةی کةشللةن .
تهران :هر د.
 پریموزیل ل

 ،دنیلللن تلللة د .)1387( .مرلوپةةةونتی ،فلسةةةفه و مدنةةةا .حمدرضلللة

ابواک ةسم  .تهران :نشر رکز.
 ترخلللةن ،قةسلللم« .)1396( .فهةةةرت و فهریةةةات از نگةةةاه علّامةةةه طباطبةةةایی و

هرآینةةد آن در علةةوم انسةةانی» .فصللامة
شمةرۀ پیةی  ،70سةي  ،21شمةرۀ  ،1بهةر،

ةکتللةت ترفتلل در دانشللگة اسللال .
.81-104

 حتفر  ،فةطمله« .)1394( .تةأثیر مبةانی انسةانشناسةی اسةالمی علّامةه طباطبةایی و

علّامه مصبا هةر علةوم انسةانی» .فصلامة عامل  -تخصصل فرهملال و پلدوه  .شلمةرۀ
 20و  .21ز ستةن  93و بهةر  .94ویدۀ فاسفه و کالم.

.75-94
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 چللةکمرز ،آکللن .و .)1374( .چیسةةتی علةةم :درآمةةد هةةر مکاتةة

علةةمشناسةةی

فلسفی .ترحم :ستید زیبة کالم .تهران :شرکت انتشةرات عام و فرهمگ .
 چةیادز ،پیتر .)1386( .مدرنیسم .رضة رضةی  .تهران :ةه .
 چیللتسللةزیةن ،ا یرحسللین .)1388( .آمةةوزش عةةالی در گسةةترۀ تةةاریی و تمةةدن

اسةةالمی .تهللران :پدوهشللکدۀ ةکتللةت فرهمگ ل و احتمللةع (وزارت عاللوم ،تح ی للةت
و فمةور ).
 حسللم  ،سللید حمیدرضللة و وسللو  ،هللةد « .)1395( .نظریةةة اعتباریةةات هةةهمثاهةةه

فرانظریةةة اجتمةةاعی نةةزد علّامةةه طباطبةةایی و محقةة عراقةةی» .فصللامة عاملل
پدوهش حکمت اسال  .سةي سوم ،شمةرۀ دوم،

101ل .135

 حسیننیة ،حسلن (بل تلة) .جایگةاه نظریةه ادراکةات اعتبةار در علةوم اسةالمی

ها نگاه هه آثار علّامه طباطبایی .قةبن دسترس در(.)www. tebyan. net
 دورتیلله ،ژان فرانسللوا .)1390( .علةةوم انسةةانی :گسةةترۀ شةةنا تهةةا .ترحمللةن:
رت

کتب و همکةران .تهران :ن .

 رحیمللل خلللوزوق  ،احسلللةن و سلللشهر  ،هلللد « .)1397( .تبیةةةین هسةةةتی و

چیسةةتی آنةةان از منظةةر اندیشةةههةةا علّامةةه طباطبةةایی» .دو فصللامة عاملل -
پدوهش حکمت درای  .سةي  .6شمةرۀ  .2بهةر و تةبستةن.

.87-105

 زیتایملللال ،ایرویملللال ام و همکلللةران .)1389( .آینةةةدۀ هنیةةةانگةةةذاران جامدةةةه

شناسی .غالم عباح توسلی و همکاران .تهران :قو د.
 ژیللرو ،کاللود .)1384( .تةةاریی جامدةةهشناسةةی .گیتلل خرسللمد .تهللران :لسسلل
پدوهش نگة تة ر.
 سةکةکوفسللللک  ،رابللللرت .)1388( .درآمةةةةد هةةةةر پدیدارشناسةةةةی .تللللرحم:
حمدرضة قربةن  .تهران :گةم نو.
 سللجوی

 ،پیتللر .)1388( .مةةرور هةةر فلسةةفة اروپةةایی :از دکةةارت تةةا دریةةدا.

ترحم :حمدرضة آخوندزاد  .تهران :ن .
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 سروش ،عبداککریم .)1379( .درحهایی در فلسفه علم االجتماا .تهران :ن .
 للللللللللللللللللل  .)1372( .علةةمشناسةةی فلسةةفی :گفتارهةةایی در فلسةةفة علةةوم

تجرهی(انتخةةةاب و ترجمةةةه) .تهلللران :لسسللل

ةکتلللةت و تح ی لللةت فرهمگللل

(پدوهشگة ).
 شللاب  ،احمللد .)1387( .تةةاریی آمةةوزش در اسةةالم .حمدحس لین سللةکت .تهللران:
نگة تة ر.
 طبةطبللةئ  ،حمدحسللین .)1387( .اصةةول فلسةةفة رئالیسةةم .بلله کوش ل

سللیدهةد

خسروشةه  .بوستةن کتة (کتة هة عاّة ه طبةطبةئ .)12 /
 عایللزاد  ،بیللوم« .)1385( .علّامةةه طباطبةةائی فیلسةةوفی نوصةةدرایی» .فصللامة
پدوهش دانشگة ا ةم ةدا (ت) .شمةرۀ.29

.23-38

 غمیملله ،عبللداکرحیم .)1388( .تةةاریی دانشةةگاههةةا هةةزر

اسةةالمی .تللرحم:

نوراهلل کسةی  .تهران :دانشگة تهران.
 فرونللد ،ژوکللین .)1372( .نظریةةههةةا مرهةةوط هةةه علةةوم انسةةانی .حمللدعا
کةردان .تهران :رکز نشر دانشگةه .
 فتللةک  ،حمللدت  .)1394( .مدرفةةتشناسةةی در قةةرآن .قللم :پدوهشللگة حللوز و
دانشگة .
 کللةکمیکیوس ،آککللد .)1383( .درآمةةد تةةاریخی هةةر نظریةةة اجتمةةاعی .اکبللر
تصومبیگ  .تهران :آگه.
 کنوییللةن ،حسللین و کالنتللر  ،عبداکحسللین« .)1390( .علةةوم اجتمةةاعی قاعةةده
مةةةدار اسةةةت یةةةا قةةةانونمةةةدارز هةةةاز وانی آرا علّامةةةه سیدمحمدحسةةةین

طباطبةةایی» .دو فصللامة عاملل  -پدوهشلل نرریللههللة احتمللةع

تفکللران سللامةن.

سةي  ،1شمةرۀ  .1پةییز و ز ستةن.1-27 .
 کالنتللر  ،عبداکحسللین .)1386( .مدنةةا و عقالنیةةت در آرا علّامةةه طباطبةةائی و

پیتر وینچ .قم :کتة

طه.
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 کللوربن ،هللةنر  .)1387( .تةةاریی فلسةةفة اسةةالمی (مةةتن کامةةل) .سللید حللواد
طبةطبةی  .تهران :کویر.
 گروندن ،ژان .)1395( .هرمنوتیك .حمدرضة ابواک ةسم  .تهران :ةه .
 تکمللةن ،یشللن .)1394( .تةةاریی اندیشةةههةةا جامدةةهشناسةةی :از پارسةةونز تةةا

اندیشمندان مداصر .ترحم :عبداکحسین نی

گهر( .ج  1و  .)2تهران :هر د.

 کوفللةن بللو ر ،فللرانکاین .)1397( .جریةةانهةةا هةةزر
گزیةةدۀ آثةةار هةةزر

در تةةاریی اندیشةةة غرهةةی:

در تةةاریی اندیشةةة غرهةةی از سةةدههةةا

میانةةه تةةا امةةروز.

ترحم :حسین بشیریه .تهران :چةپخ .
 کیوتةر ،ژان فرانسوا .)1394( .پدیدهشناسی .ترحم :عبداککریم رشیدیةن .تهران :ن .


هر  ،رت

 .)1390( .کلیات علوم اسالمی :منه  ،فلسفه .تهران :درا.

 ملللوچهر  ،عبلللةس و نجلللةت حسلللیم  ،سلللید حملللود« .)1385( .درآمةةةد هةةةر

شةةهروند گفتگةةویی هةةاهر ماسةةی» .نة لل عاللوم احتمللةع (فصللامة دانشللگة تهللران.
دانشکدۀ عاوم احتمةع ) .شمةرۀ  .29ز ستةن.

.1-29

 یرنصلللیر  ،سلللید رو اهلل و سلللةحد  ،ابواکف لللن« .)1396( .اعتباریةةةات و علةةةوم

انسانی از منظر علّامه طباطبایی» .قبسةت .سةي  .22تةبستةن .1396

.5-28

 نجللةت حسللیم  ،سللید حمللود« .)1386( .منهةة روشةةی در فلسةةفة سیاسةةی

سةةقراط تةةاریخی :لوگةةو گفتگةةویی و پروهلماتیةةك تردیةةد» .رهیةفللتهللة
سیةسلل و بللیناکماالل  .شللمةرۀ  ،9بهللةر .لل

( .155-173فصللامة دانشللگة شلللهید

بهشت  .دانشکدۀ عاوم اقتصةد و سیةس ).
 نصللر ،سیدحس لین .)1391( .علةةم و تمةةدن در اسةةالم .تللرحم :احمللد آرام .تهللران:
شرکت انتشةرات عام و فرهمگ .
 نصللر  ،عبللداهلل .)1379( .نظریةةة شةةنا ت در فلسةةفة اسةةالمی :تقریةةرات اسةةتاد

دکتر مهد حائر یزد  .لسس فرهمگ دان

و اندیش تة ر.
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 نلللوروز  ،رضلللةعا و عةبلللد  ،میلللر « .)1391( .انةةةواا علةةةم از منظةةةر علّامةةةه
طباطبةةایی و پیامةةدها آن در قلمةةرو اهةةدا و محتةةوا هرنامةةههةةا درسةةی».

دو فصامة تربیت اسال  .سةي  .7شمةرۀ  .14بهةر و تةبستةن،
 نینلله ،فللردری
ترحمةن :بةب

.18 -165

و دیگللران .)1377( .هرمنوتیةةك مةةدرن -گزینةةه جسةةتارها.

احمد  ،هران هةحر و حمد نبو  .تهران :رکز.

 نیکوییللةن ،آرزو و دیگللران .)1396( .نظریةةة مدنةةا ،مهالدةةة تهبیقةةی پیةةرح و

علّامةةه طباطبةةایی .دو فصةةلنامة علمةةی -پدوهشةةی اسةةالم و علةةوم اجتمةةاعی .سللةي
 .9شمةرۀ  .18پةییز و ز ستةن.

.29-51

 هللة این ،دیویللد .)1374( .تةةاریی مدرفةةتشناسةةی .تللرحم :شللةپور اعتمللةد .تهللران:
پدوهشگة عاوم انسةن و ةکتةت فرهمگ .
 همشللن ،کللةري .)1369( .فلسةةفة علةةوم طبیدةةی .حسللین تصللو

همللدان  .تهللران:

رکز نشر دانشگةه .
 همیاتللون ،پیتللر .)1386( .روشةةنگر و تکةةوین علةةم اجتمةةاعی مةةدرن .حمللد
نبو  .تهران :آگه.
 هوسللري ،اد ونللد .)1386( .ایةةدۀ پدیةةدهشناسةةی .عبللداککریم رشللیدیةن .تهللران:
شرکت انتشةرات عام و فرهمگ .
 لللللللللللللل  .)1386( .تأمالت دکارتی .عبداککریم رشیدیةن .تهران :ن .
 هللو  ،دیویللد کللوزنز .)1385( .حلقةةة انتقةةاد  -هرمنوتیةةك ،تةةاریی ،ادهیةةات و

فلسفه .ترحم :راد فرهةدپور .تهران :انتشةرات روشمگران و ةکتةت زنةن.
 هیللوز ،همللر اسللتوارت .)1386( .هجةةةرت اندیشةةة اجتمةةةاعی.1965 -1930 :

ترحم :عزتاهلل فوتدوند( .ج  .)3تهران :طر نو.
 لللللللللللللللللللللل  .)1386( .آگةةاهی و جامدةةه :جهةةتگیةةر نةةو در اندیشةةة

اجتمةةاعی اروپةةایی سةةالهةةا  1890تةةا  .1930تللرحم :عللزتاهلل فوتدونللد( .ج .)1
تهران :شرکت انتشةرات عام و فرهمگ .
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 اندیشةةةة اجتمةةةاعی در فرانسةةةه در: راه فروهسةةةته.)1386( .  للللللللللللللللللللللل

.)2  (ج. علللزتاهلل فوتدونلللد: تلللرحم.1960  تةةةا1930 سةةةالهةةةا درمانةةةدگی از
.  شرکت انتشةرات عام و فرهمگ:تهران
عنةةد مفکةةر االسةةالم

 منةةاهج البح ة.). ا1404 /م1984( .  اکمشللةر عا ل،  سللة
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