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 ي نظريه:خالصه

 ي روشن بیان فرمايید .ي  خود را در قالب چند گزارهي نظريهلطفاً خالصه

، محققین علوم اسالمی و منتق دین، متمرک   «علوم انسانی اسالمی»و « علم دینی»از اوان مطرح شدن مساله : نظريه زمینه

 شدند. « های دیندستگاه معرفتی مولد نظریات علمی مبتنی بر آموزه»بر کشف، ارائه و نقادیِ 

-شناس انه، روشتشناسانه، معرف شناسانه، انسانفعال شدند )مبانی هستی بانیسطح طرح محجم تولیدات در این زمینه، در 

 شناسانه(شناسانه، دینشناسانه، جامعهشناسانه، ارزششناسانه، علم

سبب شده اس ت ت ا منتق دان م دعی « دستگاه معرفتی استنتاجی»صورت یک توقف مباحث در این سطح و عدم ارائه آنها به

« پ ارادایم عل م دین ی هن وز تولی د نش ده اس ت»( ی ا اینک ه 1385)ملکی ان، مط طفی، « نیس ت علم دینی ممک ن»شوند 

 ( 1395)عبدالکریمی، بیژن، 

ص ورت ی ک م دل معرفت ی بندی مبانی ب هتالش رو به جلو برای بسته ششدر رویکرد تاسیسی به علم دینی، در این مدت، 

 صورت گرفت:

پ ارادایم اجته اد دان ش دین ی،  -3االس الم خس روپناه؛ اجتهادی، حجت مدل حکمی -2اهلل رشاد؛ مدل ابتناء، آیت -1

رئالیسم مفهومی خالقانه، دکتر محمدتقی  -5دکتر خسرو باقری؛  تجربی تاسیسی، دیدگاه -4االسالم حسنی؛ حجت

 االسالم حسین بستان، حجتینید یساز هینظر یاسیق ییروش استقرا -۶؛ ایمان

قدم به جلو بب رد فوق را یک زحماتبا استفاده از دو مسیر کرده است تا  سعیاین قلم،  نهادیِنظریه پیش: اين نظريهعناصر 

 :و مبانی تولید علم دینی را در قالب

 ،«منطقي اصل موضوعي )آكسیوماتیک(دستگاه »یک  .1

 ،«صدراييحکمت »مبتنی بر  .2

 ،«معادالت حركت در هستي»و 1«شکل هستي»با تمرک  بر  .3

 ، در فلسفه علم «اهزبان پارادايم»با  .4

قاب ل روی ت و ارزی ابی  ،موض وعهروابط میان اص ولهای رایج علوم انسانی باشد و ارائه کند تا قابل مطالعه تطبیقی با پارادایم

 گردد و روش استنتاج قابل اجرا و اعتبارسنجی باشد.

حلیل محتوای مطالب اندیش مندانی ک ه در بوده است که با ت( social facts) ورزیمسیر اول: مبتنی بر رخدادهای صحنه دانش

ش ناختی، شناختی، انسانشناختی، معرفت، مبانی اندیشه آنها در محورهای هستی2اندحیطه علم دینی قلم زده یا سخن گفته

                                                           
 نظام العالم 1

 ص(شخ 25موسسه و  12، موارد محطوره هستند: )در فضای حوزوی کشورمدعیان مطرح علم دینی  2



 

(4) 

شناختی، .... بررسی شده، و تالش شد تا هسته مرک  ی ارتب ام می ان ای ن محوره ا، ب ه شناختی، دینشناختی، جامعهارزش

« ای بودن هستی، انسان و معرف ت و روشآشکارسازیِ دال مرک یِ شبکه»ن یک دال مرک ی کشف گردد؛ که نتیجه آن عنوا

 گردید.

مسیر دوم: مستقیما مبتنی بر دستگاه فلسفی صدرایی بوده است که تالش شد تا نظریات این دستگاه فلس فی در محوره ای 

و مانند مسیر اول، تالش شد تا هسته مرک ی ارتبام میان این محورها،  3ودگیری یک پارادایم، بررسی شمورد نیاز برای شکل

ای ب ودن هس تی، انس ان و معرف ت و آشکارسازیِ دال مرک  یِ ش بکه»به عنوان یک دال مرک ی کشف گردد؛ که نتیجه آن 

 گردید.« روش

-بس ته الزم و ک افی در زیرس اختتوجه به گذاشته شد تا هم دال بر « ایپارادایم شبکه»نام این دستگاه معرفتی استنتاجی، 

 های تولید دانش باشد و هم دال بر اینکه این بسته معرفتی، مبتنی بر شبکه هستی است.

ی ا  موضوع هر توصیف، تبیین و تفسیرالزم برای  روشو  مبانیدستگاه معرفتی که »چنین است:  ايتعريف پارادايم شبکه

و تغییر در ای ن  معادالت حرکتو ناظر به کشف  کندفراهم میو ارتباطات درونیِ آن هستی  شبکه کلمقیاس  را در ایمساله

 ک ل مقی اس در تحقی ،، مس اله و موضوع ابعاد که است معتبر و موجه هنگامی 5و تجوی ی 4توصیف هر یعنی ،.«شبکه است

 گردد. شناسایی هستی کل در پدیده آن بر حاکم ارتباطی معادالتو  گیرد قرار ترکیب و تحلیل هستی، مورد شبکه

عن وان ی ک گرا، تفس یری، انتق ادی(، و ب هاین بسته پارادایمی، به عنوان یک رقیب برای سه پارادایم رایج علوم انسانی )اثبات

  شود.های علوم انسانی اسالمی، پیشنهاد میدستگاه آکسیوماتیک برای تولید گ اره

 ه است.چنین دستگاهی استنتاجی، در هیچ جا ارائه نشد

ارائ ه ش ده « ایع دل ش بکه»نامه در موضوع نمونه عملیاتی خروجی گرفتن از این دستگاه استنتاجی، در انتهای همین طرح

 است.

                                                                                                                                                                                                 

ق ای میرب اقری شهید صدر، آیت اهلل جوادی، آیت اهلل مطباح ی دی، آقای رشاد، آقای پارسانیا و آقای عابدی شاهرودی و واعظی)هویت معرفتی عل م دین ی(، آ

یرمع  ی )اقتط اد شناس ی اس المی(، آق ای مشناسی اسالمی(، آقای خسروپناه و آقای سوزنچی و حسنی)علوم انسانی اس المی(، آق ای بس تان )جامع ه)روش

زایی )علوم سیاسی اسالمی(، آقای اراکی و آقای منذر حکیم و آق ای اسالمی(، آقای آذربایجانی )روانشناسی اسالمی(، آقای قوامی )مدیریت اسالمی(، آقای لک

عرف ان در تولی د عل وم انس انی اس المی(، آق ای پناه )ظرفی ت های مضاف(، آقای ی دانشیخ جواد فاضل لنکرانی و آقای مبلغی)فقه النظام(، آقای اعرافی )فقه

 عبدالهادی مسعودی و عباس پسندیده )ظرفیت علوم حدیث برای تولید علوم انسانی اسالمی(.

ل وم هنگستان عموسسه امام خمینی قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه آقای رشاد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفترتبلیغات، فر

اهلل اعراف ی، دارالح دیث ق م، اهلل اراکی، موسس ه اش راق و عرف ان آی تسازی آیتاهلل جوادی موسسه فقاهت و نظاماسالمی آقای میرباقری، موسسه اسراء آیت

 .پژوهشگاه صدرا آقای غالمی، موسسه مطالعات راهبردی مشهد

 ارائه شده است.« های حکمت متعالیه در تولید علوم انسانی اسالمی ظرفیت»نمونه مستندات این تحلیل، در مقاله به ضمیمه با نام  3

4 Describe 

5 Prescribe  وNormative 



 

(5) 

 فرمايید.مرقوم دقیق و به صورت كامل را هاي زير پرسشپاسخ  لطفاً

  ي اصلي را كه نظريه، معطوف به حل آن است تبیین فرمايید؟يک( لطفاً مسأله

 

 موضوعی )آکسیوماتیک( برای تولید علم دینی چگونه است؟تگاه منطقی اصلدس

 

 كلمات كلیدي نظريه را به اختصار ذكر و تعريف فرمائید دو(  

های توصیفی و لوازم عقالنیِ آنها که درباره یک موضوع، از من اب  وحی انی )ی ا متط ل ب ه وح ی( مجموعه گ ارهعلم دینی:  -1

 های مرتبط با آن موضوع هستند.انسجام و کفایت الزم برای حل نمونه مسالهاند و دارای استخراج شده

 ها در یک علم را ارائه کرده است.الگوی کالن معرفتی که یک نظام فکری و روش برای تولید نظریه: ۶پارادایم -2

در « شببکه هسبتي»کنند؛ و مقط ود از صورت تعاملی و برآیندی عمل میپیوسته منسجم که بههای بهممجموعهشبکه:  -3

 پذیرد.های مختلف صورت میاینجا، مجموعه تعامالتی است که در کل هستی میان موجودات در ابعاد و الیه

)چه عاملی، چ ه  7ای در شبکه هستی.توصیف علل ارب ، عوارض تسعه و مُقوّمات ستّه حرکت، در هر پدیده: معادالت حركت -4

دهد و این تغییر از چه نقطه شروعی، در چه مراحلی، با چه زمانی در یر میچی ی را از چه صورتی به چه صورت جدیدی تغی

و شرایطی، با چه اج اء و روابطی، و اثرپذیری و اثرگ ذاری و ب ه چ ه ه دفی  چه مکانی، با چه کمیت و کیفیتی، در چه زمینه

  (شود؟انجام می

ای ک ه مولف ه»اینجا عاریه گرفت ه ش ده اس ت ب رای اما در ، است در منظومه گفتمانی 8اصطالحیدال مرک ی : دال مركزي -5

 «را به خود جذب می کند و به آنها معنا و هویت می بخشد.های درونی یک سیستم مولفهنیروی جاذبه آن، دیگر 

یا قواعدی  بعالوه قاعده« اصل»عنوان های پذیرفته شده بهای از گ ارهمجموعه (:9دستگاه اصل موضوعی )آکسیوماتیک -۶

ها وتئورم ها  ومیآگ  هیکل یعنیبودن از نقض:  یشرم عار ای جدید )تئورم( شود.رکیب آنها که منجر به تولید گ ارهبرای ت

 های آکسیوماتیک شرایطی برای صحت انتاج دارند که عبارتست از:دستگاه را نقض نکنند. گریکدیباشند که  دیبا یطور

 استنتاج شده باشد. گرید یها ومیخود از اگ  ومیاگ  کی کهیسته باشند بطورواب گریکدیبه  دیها نبا ومی: آگ  یشرم ناوابستگ

 باشند . یاستنتاج مورد نظر کاف یبرا دیها با ومی: تعداد اگ تیشرم کفا

است وجود داشته باشد ،  ازیاستنتاج مورد ن یاضافه بر آنچه برا ییگفتارها دینبا کیمات وینظام اگ  کی: از  یهودگیشرم ب

 شود. ینم رفتهیپذ کیوماتیآگ  نیاز ا ینداشته باشد بعنوان ج ئ یگفتارها رابطه ا گریکه با د یگفتار اضاف چیبعالوه ه

 

                                                           
۶ Paradigm 

 گردد.برمی« مراتب الوجود»و « حد الوجود»این اصطالحات، با تعریف صدرایی از ماهیت و عوارض ماهوی ارائه شده است که به  7

8 Nodal Point 

9 Axiomatic 



 

(۶) 

 ي تاريخي نظريه را در حد كافي تشريح فرمايید.سه( لطفا پیشینه

مانن د نقی ب  یمعاص ر س بب تولی د فک ر توس ط اف راد« چیستی چرایی و چگونگی علم دینی»پردازی در توجه به ضرورت نظریه

اهلل جوادی آمل ی، جابر العلوانی، مهدی گلشنی، خسرو باقری، عبدالحسین خسروپناه، آیتالعطاس، اسماعیل فاروقی، ضیاءالدین سردار، 

 مهدی میرباقری، حسین بستان، حسین سوزنچی، سیدرضا حسنی، و.... گردید.

ت دریج مطال بِ ارائ ه ؛ و ب هبحث گردیدو مبانی و تطدیقی  ورود به فضای تشخیص چیستی و چرایی، سبب ورود به مبادی تطوری

  شناسی...شکل گرفت.شناسی، روششناسی، معرفتشناسی، انسانهایی مانند مبانی هستیشده در سرفطل

-ایندر گفتگوهای « پارادایم»صورت یک بسته علمی، توسط تامس کوهن، صورت گرفت و اصطالح گذاری و احطاء این مبانی بهنام

 چنینی رایج شد. 

را ب ه « امک ان عل م دین ی»های حاکم بر علوم دنیای م درن، اندیشمندانی که مداف  علم دینی بودند تالش کردند تا با نقد پارادایم

 دید.های آنها مطرح گرگرا، پارادایم تفسیر تفهمی، پارادایم انتقادی با زیرشاخهلذا مباحثی مانند نقد پارادایم اثبات ؛اثبات برسانند

پس از مدتی، ملموس شد که تا روابط میان این مبادی و مبانی و چگونگی استنتاج از آنها برای تولی د گ  اره جدی د، عرض ه نش ود 

ای حل نخواهد شد، لذا تالش برخی از اندیش مندان ب ه س مت های مفهومی باقی خواهد ماند و مسالهسطح مباحث در کلیات و تحلیل

دا کرد. )مدل حکمی اجتهادی آقای خسروپناه، نظریه ابتناء آقای رشاد، پارادایم دانش اجته اد دین ی آق ای تولید مدل معرفتی سوق پی

 حسنی، روش استقرائی قیاسی آقای بستان و رئالیسم مفهومی خالقانه آقای ایمان(

-شناسانه، معرف تشناسانه، انسانستیهای هبودند و در مباحث مقدماتی خود، گ اره« هاپارادایم»ها، یک رتبه بعد از اغلب این مدل

را  ایدالّ مرک یشناسانۀ خود را فهرست کرده بودند تا به مبادی و مبانی اشاره شده باشد. اما هیچکدام شناسانه و ارزششناسانه، روش

-ی ا ب ه عرفی نکردن داست، م ایجاد امتداد معرفتییابی به نقطه شروع و مرک  ثقل برای سازی و دستکه سبب متمرک سازی و منسجم

 اشاره و ضمنی عرضه کردند.

هستند بس ته پ ارادایمی « پارادایم اجتهادی»که هر دو در حقیقت « حکمی اجتهادی»و مدل « پاد»و در حال حاضر، به ج  نظریه 

 اند.ها نرسیدهلهدو نی  هنوز به چگونگی امتدادگیری و کارآیی برای حل مساو نشان برای علم دینی وجود ندارد و ایندارای نام 

 

 چهار( لطفا اصول و اج اء نظریه)امهات مدعا( را به صورت فشرده و در قالب بندی مستقل مرقوم فرمایید.

 

 هستی، اخذ شده باشد، پارادایم موجّه، برای تولید علم دینی است. وارشبکههایش از سازۀ کالنِ : پارادایمی که مولفهمتن نظريه

 از نظریه: كلي توصیف

پیوسته است که تمام موجودات در آن صورت یک نظام ذومراتب و بهمبه« هستی»اساس براهین ذکر شده در حکمت متعالیه، بر

از  با مجاریِ ۀتمام این تعامالت است؛ و تمام هستی یک شبک برآیندارتبام دو طرفه تعاملی با یکدیگر دارند و هر حرکتی در هستی، 

 در حرکت هستند.« سازیوحدت»ت به و از کثرا« سازیکثرت»وحدت به 



 

(7) 

علم و معرفت »، «ایانسان شبکه»توان در این فضا، میو  است« ای بودن هستیخطلت شبکه»، 1۰دالّ مرک یدر این نظریه، 

صورت یک بسته معرفتی زیرساختی که توان حل مساله تعریف کرد و ترکیب آنها را به« ایارزش شبکه»، «ایروش شبکه»، «ایشبکه

 «ایبسته پارادایم شبکه» ←تولید نظریه دارد ارائه کرد  و

، «ایحرکت و رشد شبکه« »ایتاریخ شبکه»، «ایجامعه شبکه»های راهنما تولید کرد مانند: توان نظریهو براساس این بسته، می

، «ایشناسی شبکهروان»، «ایتوسعه شبکه» ،«ایدین شبکه»، «ایعدل شبکه»، «ایح، شبکه»، «ایاهداف و نیازهای شبکه»

 گیری برای آنها تعیین کرد.  های قابل اندازهو ...تعریف کرد و شاخص« ایاقتطاد شبکه»

 ارائه شده است.( جدول پیوست)تفطیل محورهای نظریه، در 

 اشتراكات و افتراقات نظريه با نظريه هاي رقیب  و موجود: .5

عنوان یک دهند و بهها را جهت میای است که نظریهموضوعهش برای ارائه اصولهای رقیب، تالاشتراکات این ایده با نظریه

 کنند. فرانظریه و چتر معرفتی در فضای خود عمل می

 تمای های این نظریه نی  چنین است:

یر های زاست لذا کلیه دیدگاه «معادالت حركت در شبکه هستي»محاسبۀ و مبتنی بر « گراشبکه»این نظریه، یک نظریۀ 

 «گرا، پارادایم تفسیری تفهمی، پارادایم انتقادیپارادایم اثبات»شوند: رقیب این نظریه محسوب می

صورت های معرفتی برای توصیف، تفسیر و تبیین مبادی و مبانی علم دینی و علوم انسانی اسالمی، که بهچنین کلیه تالشو هم

، مانند: نظریه ابتناء، مدل حکمی اجتهادی، پارادایم اندرک ی خود را تعیین نکردهدالّ ماند و یک دستگاه معرفتی استنتاجی عرضه نشده

 دانش اجتهاد دینی، رئالیسم مفهومی خالقانه

 روش شما در دستیابي به نظريه:. 6

 ی د عل ممنط ، تولدغدغه تولید علم دینی و علوم انسانی اسالمی، و نیاز آن به مبانی و روش موجه، سبب توجه ب ه  - مرحله يک

 گردید.

هم راه روش موضوعه منسجم و دارای کفایت الزم، ب هبا اصول دستگاه استنتاجیمنط، تولید علم، نیازمند تعریف یک  - مرحله دو

 استنتاج صحیح بود.

 ح ثسبدی از مباهای استنتاجی، با جای مواجهه با دستگاهدر مباحث فلسفه علم که متکفل ارائه این منط، است، به -مرحله سه

در فض ای عل وم انس انی م درن، شناسی، ...مواجه ب ودیم ک ه شناسی، ارزششناسی، روششناسی، معرفتشناسی، انسانپیرامون هستی

قائلین به عل م دین ی نی   براس اس انسجام درونی و عدم تطاب، با محکمات فلسفه و کالم اسالمی بودند. و در فضای  همگی دارای عدم

 های منطقی ارتبام میان محوره اپُلهای مرتبط با هر یک از محورهای فوق، ارائه شده بود و ای از گ ارهوعهفلسفه و کالم اسالمی مجم

 ای اکتفا شده بود.مفقود بودند یا به اشاره

                                                           
ه ای درون ی ی ک مولف های که نیروی جاذبه آن، دیگ ر مولفه»اما در اینجا عاریه گرفته شده است برای ، است در منظومه گفتمانیاصطالحی رک ی دال م 1۰

 «را به خود جذب می کند و به آنها معنا و هویت می بخشد.سیستم 

 



 

(8) 

توان د س رپُل میان تم ام ای ن محورهاس ت و م ی حلقه وصلمواجهه با این مساله که: چه حقیقتی و چه مفهومی،  – مرحله چهار

 طی با حکمت عملی که در علوم انسانی مورد نیاز است نی  باشد.ارتبا

و نظ ام  ش بکه هس تی»و رسیدن ب ه بح ث و عرفان اسالمی تالش برای یافتن این حلقه وصل در فلسفه صدرایی  – مرحله پنجم

 و ارتبام عوالم با یکدیگر. وحدت رساندنِ کثراتبهو کیفیت  «العالم

رواب ط در »، ...براس اس شناس یشناسی، ارزششناسی، روششناسی، معرفتشناسی، انسانستیهبازتعریف مبانی  – مرحله ششم

 «شبکه هستی

 شکل بگیرد. موضوعیدستگاه منطقی اصلصورتی که یک تجمی  مبانی فوق، به – مرحله هفتم

 گیری تفاهمهدف شکل، به در فلسفه علم رایج هازبان پارادایمارائه تطبیقی این بسته معرفتی، به  – مرحله هشتم

 

 كاركردها و دستاورد نظريه )آثار علمي و كاربردي مترتب بر آن(:. 7

در ابتدای طرح بیان شد که مخالفین علم دینی مدعی هستند هنوز پارادایم علم دینی تولید نشده است، نظری ه پ ارادایم  .1

های تاسیس ی ته ذیبی در و امتیازات دیدگاهکه حائ  همه محتوا مطرح شود  بسته رسمیتواند به عنوان یک ای میشبکه

علم دینی است و با زبان و عیار رایج در فلسفه علم ارائه شده است و دارای یک دال مرک  ی واض ح و دارای ی ک ملفط ل 

 های رایج است.و قابل بررسی تطبیقی با دیگر پارادایماصلی برای تمام ارتباطات 

ک اربردی ک ردن مع ارف و کشف فرآیندهای الزم برای  11«های راهنمانظریه»د تولییابی به چگونگی این نظریه، در دست .2

ه ای ظرفی ت»در مقال ه عنوان ش اهد عین ی، بهتوانایی خوبی دارد که ده نمونه از آن بنیادین )توانایی برای حل مساله(، 

 که به ضمیمه است ارائه شده است.« حکمت متعالیه در تولید علوم انسانی اسالمی

 

 یح اجمالي ادله و شواهد نظريه:توض. 8

پیوسته است که تمام موجودات در آن صورت یک نظام ذومراتب و بهمبه« هستی»براساس براهین ذکر شده در حکمت متعالیه، 

تمام  ؛ و)نظام علّی بدون تجافی و خلل( تمام این تعامالت است برآیندارتبام دو طرفه تعاملی با یکدیگر دارند و هر حرکتی در هستی، 

 اي بودنخصلت شبکه)در حرکت هستند. « سازیوحدت»و از کثرات به « سازیکثرت»از وحدت به  با مجاریِ هستی یک شبکۀ

 (هستي

                                                           
11 Guide Theory شوند.ئل یک علم میگیری مسادهی و شکلنظریاتی که سبب تولید رویکردها و جهت 



 

(9) 

 
سبب شده ، اشتداد وجودیوحدت اتطالی هر پدیده در عین قابلیت و  گیردقوه به فعل صورت میتبدیل مستمر در این شبکه، 

. ها بشوند در عین اینکه تمام این مراتب با هم منسجم هستند ولی نمود و ظهور مختلف دارندابعاد، الیه ها دارای مراتب،است تا پدیده

 (در شبکه هستي هاواقعیتذو ابعاد بودن خصلت )

-الوجودي و عدم تعیُّن در اصلخصلت صِرف. )12است« وجود بینهایت»سوی شبکه هستی با تمام مراتبش، در حرکت به

 شود.ها میارزشگیریِ و شکل« باید نخستین»بینهایت، مطلوبیت ذاتی دارد و منشاء پیدایش و این  (الوجود

علم و آگاهیِ او برقراری اتحاد وجودی با قرار دارد و  ای بودن و ذو مراتب بودنتحت همین خطلت شبکهانسان و مراتب وجودیِ او 

یابی به تا دست گسترش آنها و خصلت قابلیت كشف از واقعیتارد. )است و قابلیت گسترش تا بینهایت را د« معلوم»ای از مرتبه

 اصل آن واقعیت(

ها، حرکت و تغییر هستند و تحت قوانین تبدیل قوه به فعل قرار دارند و دارای علل، مُقوّمات و عوارض هستند، که تعیین گسترش

 (خصلت نیاز به معادله حركت) عداد للتشخُّص.  یوجب االستشود و التمیُّاین علل، مقومات و عوارض، سبب تمیُّ  می

یک حرکت، یک تغییر( هستند و تحت علل، مقومات و عوارض مذکور در فوق تنظیم ها، تعیین چگونگی انجام یک کار )روش

چگونگی در  ای است لذا باید اینتوان به واقعیت دست یافت و چون واقعیت شبکهقرار دارند و فقط با تعریف آنها می)معادله حرکت( 

 (ايخصلت نیاز به روش شبکهمقیاس شبکه هستی محاسبه و تعریف شود. )

توصیف ابعاد وجودی انسان و قوای او، و توصیف و تجوی  در چگونگی تنظیم این قوا که ، های آنو نظریه انسانیعلوم  (1نتیجه 

از  نما خواهند بود کهدر صورتی موجُه و واق حرکت،  معادلهتعریف به هر حرکتی براساس خطلت نیاز یابی به رشد است؛ برای دست

و برخی ابعاد در  ،های غیرمادی در هستیدست علم بشر از مولفهو چون  پیروی کنند. تعریف معادالت حرکت در شبکه هستیروش 

 . تواند ماموریت علوم انسانی را به سرانجام برساندنمیکوتاه است های مادی مولفه

                                                           
 داند.بنابر دیدگاهی که حرکت در مجردات را معقول می 12



 

(1۰) 

احاطه الزم  ،آمده استبرای اتطال به بینهایت )خداوند(  اوبه هدف رشد است و علم ابراز شده خداوند به بشر  کهدین،  (2نتیجه 

ای و برآیندی بودن هر حرکتی در هستی، تا برای تمام عواملی که تاثیر براساس شبکههای موثر در حرکت ا نسان را دارد لکن بر مولفه

، لذا تواند ماموریت هدایتی خود را به سرانجام برساند، تعیین جهت نکند نمیدارند رفتاری انسانگیری ذهنی، روحی و معنادار در جهت

 دین( بودن قلمروحداکثری خطلت ) در علوم انسانی باید راهبری داشته باشد.

-می، یاس کالن هستیمقدر  آنهافهم برای  ایروش شبکهاستفاده از و  ،های دینگ اره به دین و ایشبکه نگرشبا : نهايي نتیجه

 (و علوم انسانی اسالمی را تعیین کرد. )تولید علم دینی یابی به رشدی انسان برای دستهاتوان معادله حرکت

 )تفطیلی از این محورها در ضمیمه ارائه شده است(

 

 مختصات كتاب يا مقاله كه نظريه در آن توضیح داده شده است:. 9

حمید واسطی، انتشارات موسسه مطالع ات راهب ردی عل وم و مع ارف اس الم، مش هد ، عبدال«نگرش سیستمی به دین»کتاب  .1

139۰ 

آوری توسط محمدحسین گلکار، انتشارات موسسه مطالعات راهبردی علوم ، تدوین و جم «اینامه پارادایم شبکهدرس»کتاب  .2

 1395و معارف اسالم، مشهد

نشریه عل وم انس انی اس المی ص درا، عبدالحمید واسطی، ، «اسالمیهای حکمت متعالیه در تولید علوم انسانی ظرفیت»مقاله  .3

 18، شماره 95تابستان 

 (9۶عنوان یک نوآوری پذیرفته شد. )اردیبهشت های بهکه توسط هیات کرسیعبدالحمید واسطی، ، «ایعدل شبکه»مقاله  .4

 

 گران به نظريه)با ذكر نشاني موارد(:ديارجاعات  .10

مجموع ه مق االت مق دم، ، ایمان ک اظمی«انسانی علوم رایج هایپارادایم با تطبیقی رویکردی در ایشبکه پارادایم»مقاله  .1

 21۰تا  179 سوم، شماره یک، از ص ، دوره 139۶  ییپا ،یاسالم یعلوم انسان یالملل نیکنگره ب

کنف رانس  نیپنجم  ، سیدمط طفی حس نی،«های تم دنیها و عرصهای در زیرساختکارکرد مبانی پارادایم شبکه»مقاله  .2

 95ماه  بهشتیارد شرفت؛یپ هیپا یالگو شرفت؛یپ یرانیا یاسالم یالگو

، عبداهلل ص ادقی، رش ته فلس فه اس المی، «گراییای در مقایسه با پارادایم اثباتپارادایم شبکه»با عنوان  نامه دکتریپایان .3

 9۶جامعه المططفی، سال

، س عید وکیل ی، رش ته م دیریت «ختی الگ وی اس المی ایران ی پیش رفتش نامب انی انس ان»نامه دکتری با عنوان پایان .4

 9۶استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع، سال 

 

 

 



 

(11) 

 كلمه به همراه واژگان كلیدي: 100. چکیده نظريه در 11

ه ای توص یفی علم دینی و علوم انسانی اسالمی، نیازمند تعریف یک دستگاه معرفتی استنتاجی است که بتواند با دریافت دادهتولید 

ای تالش ی پ ارادایم ش بکهموجّه تولید کن د.  ا روشب هستندهای مختلف رابطه معنادار میان مولفه گرها را که بیانینی، نظریهاز مناب  د

 گیریِ این دستگاه معرفتی است. موضوعه و روش استنتاجِ الزم برای شکلمند اصولبرای ارائه نظام

ای، شناس ی ش بکهای، انس انشناس ی ش بکههس تی ،ت که از آناس« ای بودن هستیخطلت شبکه»، قلب اين دستگاه معرفتي

ای استخراج شناسی شبکهای و دینشناسی شبکهای، جامعه و تاریخشناسی شبکهای، ارزششناسی شبکهای، روششناسی شبکهمعرفت

در مقی اس ک الن هس تی دله حرکت معاتشخیص و تعیین  ل وم» در در هر کدام از موارد فوق،« ایشبکه»این پسوندِ که اثر شده است 

 .استدر آن حیطه معرفتی « ها و تجوی هادر توصیف

های ورودی به خروجی( را تامین کرده اس ت؛ م ثال ابع اد و ها )تاب  تبدیلمیان مبانی نظری و مدل مفقوده، حلقه «معادله حرکت»

ای اس ت، ی ا تعی ین نس بت می ان راساس دی دگاه ش بکهب« مدل نیازها»مراتب انسان در شبکه هستی و مقطد حرکت او، تولیدکنندۀ 

 است.« ایعدل شبکه»که منجر به رشد در مقیاس شبکه هستی شود، تولیدکننده طوریای بهای و امکانات شبکهنیازهای شبکه

 واژگان كلیدي:

 ایپارادایم شبکه ،معادله حرکت، دستگاه منطقی آکسیوماتیکای، انسان شبکهشبکه هستی، 

 

 :تکمیليکات ن .14

 : هستند ايپارادايم شبکهعناصر های جدول زیر، تبیین گ اره -الف

 مفهوم مركزي اصل موضوعي رديف

 شناسانههستی 1 

پیوس ته، دارای نهایت)خداوند( ب ه کثرت)مخلوق ات(، بهمشبکه وجودی گسترش یافته از وحدت بی

 ومعلولیمراتب تشکیکی و حرکت از قوه به فعل و نظام علت

 دار و فازی است.ن، دارای ساختار و فرآیندهای ثابت ولی طیفجها

کنن ده مع ادالت حرک ت آنه ا و تعیینهای حرکت موجودات ساختارها و قوانین طبیعی، زیرساخت

 هستند.

 شناسانهروش 2 

 واقعی تابع ادی از برای کش ف  ، قابلیتگانه مشاهده تجربی، برهان عقلی، شهود قلبیهای سهروش

 .دارند ای راشبکه

 کند.سازی فرآیند تحقی، کمک میبه بهینههای کمّی، کیفی ترکیب روش

 کند.سازی فرآیند تحقی، کمک میترکیب روش استقرایی و قیاسی به بهینه

 کند.سازی فرآیند تحقی، کمک میای به بهینهرشتهرویکرد میان

دارد بیشترین تقرب را به واقعیت ایجاد  هابرای کشف واقعیت شش مرحله ای کهتحقی، شبکهروش 

 د.کنمی

 شناسانهمعرفت 3 

 فت= باور صادق موجّهمعر

، ح ال قابلی ت تغیی ر دارددر ع ین  ای است و، شبکهواقعیت، قابل دسترسی ذهنی است، ثابت است

 (ایشبکهمرکب و دارای ابعاد و سطوح و مراتب است. )مبناگروی + رئالیسم 

 های بنیادین قابل کشف برای همگان و مشترک میان آنها وجود دارد.واقعیت

http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
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پایه بدیهیات و علم حضوری، براساس ساختار و قانون مش خص ذهن ی، گس ترش  ادراکات انسان بر

 کنند و این گسترش قابل ردیابی است.پیدا می

های بنیادین بدیهی و برهان و محط والت بره انی اعتب ار معرفت ی دارن د و کاش ف از واق   معرفت

 هستند.

 و انسجام درونی است. اییت شبکهمعیار صدق، مطابقت با واقع

 پذیرد.صورت می، ایمبتنی بر روش اعتبارسنجی شبکهها در دستگاه ارزیابی حلیل نظریهت

 شناسانهعلم 4 

 کنند.هایی که توصیف یا تبیین موجّۀ از واقعیت را ارائه میعلم= تک گ اره یا مجموعه گ اره

 یابی به قدرت کنترل آنهاهای محسوس برای دستعلوم تجربی= توصیف و تبیین پدیده

 بینی و کنترل آنهاختلف رفتار انسانی برای دست یابی به پیشعلوم انسانی= توصیف و تبیین ابعاد م

 های هستی و انسانیمند از توصیف و تبیین دین نسبت به پدیدهعلم دینی= گ ارش روشمند و نظام

 در مقیاس شبکه هستی

 علوم انسانی، عینی و ناظر به واق  هستند.

 است.پذیر تولید علم براساس روش تجربه و برهان و شهود انجام

 یابی است.قابل دستای فهم شبکهعلم دینی، متن محور است و براساس روش 

 شناسانهانسان 5 

 نهایت )حیّ متالّه(ها و اتطال به بیانسان = موجود متفکر با قابلیت عبور از محدودیت

 انسان، در شبکه هستی، معنادار است.

 انسان، قدرت حرکت در شبکه هستی را دارد. )اختیار دارد(

د تنظیم ابعاد و سطوح خود با دیگر موجودات در شبکه هستی است. )مقی د برای هر حرکتی، نیازمن

 به ساختار و قوانین است و اختیار محض ندارد.(

 همراه ظرفیت هواپرستی و شرّرسانی.انسان موجودی است با ظرفیت منطقی بودن و خیرطلبی، به

تارهای قاب ل انعط اف هس تی انسان قدرت ایجاد تغییر در امور و حوادث و نتایج را در محدوده ساخ

 دارد.

همین انسان وجدان دارد و حقیقی بودن و خیر بودن برخی امور برای او قابل انکار درونی نیست و به

 تکیه کند.« نسبیّت مطل،»تواند به فضای دلیل نمی

 کند.گیری میانسان براساس محاسبه نف  و ضرر تطمیم

وضرر در کل شبکه هس تی در او نیست و برآیند نف  وضرر فقط منحطر در عالم حسی فردیِاین نف 

 امتداد ابدیت باید محاسبه شود.

 شناسانهجامعه ۶ 

گیری تعامالت حقوقی، م الی، ها یا افراد که منجر به شکلتعدادی از خانوادهزیستی جامعه یعنی هم

 انضباطی و مدیریتی ، فرهنگی و ارزشی شود.

 گیری ساختارهای ارتباطی است.گیری جامعه تابعی از شکلشکل

باش د و جامعه دارای ماهیت مستقل از افرادش نیست اما دارای هویت مستقل منت ع از اف رادش می

همین دلیل ارزش اف وده بر هویت فردی افراد دارد و سبب ایج اد تغییروتح ول در زن دگی اف راد به

باید مانند یک متغیر واقعی رفتار کرد و در کش ف « هویت جمعی»و « جامعه»شود، لذا با متغیر می

 قوانین و قواعد و ساختارهایش کوشید. )قانونمندی جامعه(

اس ت. « اصالت فردِ در ضمن ش بکه هس تی»ت جم ، قاعده اولیه در ارتبام میان اصالت فرد و اصال

ش رطی ک ه اب دیتش، روح ش، مح یط و خواهد اِعمال کن د بهیعنی هر فردی ح، دارد هر چه می

 دیگران ضرر نکنند.

که بقاء جم  متوقف بر از بین رفتن فرد باشد، اصالت در صورتی در تعارض میان اصالت فرد و جم ،

http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
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 با جم  است.

 

 شناسانهتاریخ 7 

تاریخ مانند جامعه دارای ماهیت مستقل از جوام  و افراد نیست اما دارای ماهیت مس تقل منت  ع از 

و این قانونمندی در مقیاس ش بکه هس تی  باشد و برهمین اساس دارای قانونمندی استافرادش می

 معنادار است.

 ب ر مک انی، و زم انی بُعد از فارغ که سانان زندگی ساختار در پایه قوانین وجود=  تاریخ قانونمندی) 

 .(است حاکم انسانی جوام 

 شناسانهآینده 8 

 مانند گذشته براساس قواعد و معادالت حاکم بر ساختار خلقت و انسان، قانونمند است.آینده به

 اند.های او هنوز شناخته نشدهتمام ساختارهای خلقت و انسان و ظرفیت

 ری ی کرد.برنامهدر مقیاس شبکه هستی کشف است و برای آن باید آیندۀ محتمل قابل 

 آیندۀ محتمل قابل تغییر است و برای آن باید روندسازی کرد.

 شناسانهارزش 9 

ها اعتباری هستند ولی صِرفا قرارداد و اعتبار و تواف ، اف راد ب ا یک دیگر نیس تند، بلک ه دارای ارزش

ک ه در ض من ء انت اعشان بر آنها باشند و تمام قواعد و قوانین حاکم بر منشامنشاء انت اع حقیقی می

 نی  حاکم است.شبکه هستی قرار دارند 

کنندۀ ی ک ض رورت ها هستند ب ا ض میمۀ ی ک گ  ارۀ توص یفهای توصیفی که بیانگر دانشگ اره

ها هستند منتهی ای که بیانگر ارزشهای توصیهبنیادین در ساختار خلقت یا ساختار انسان، به گ اره

 شوند.می

ه ای ع ام ی ا بنی ادین و های خاص افراد نباید دخیل باشند. ام ا ارزشف حقای،، ارزشدر مقام کش

های عام براساس مقیاس شبکه هستی و این ارزش ساختاری، بنابه ضرورت ساختاری دخیل هستند

 شوند.تولید می

 شناسانهدین 1۰ 

ای است که دارای منشاء وحیانی است و خطاب ب ه بش ر های توصیفی و توصیهدین، مجموعه گ اره

 ئه شده است.برای زندگی بشر ارا

های او هس تی م ی باش ند و توص یهشبکه های او کاشف از حقای، گراست و توصیفزبان دین، واق 

 دارای منشاء انت اع حقیقی هستند.

 زبان دین چند الیه است و مراتب متعددی از معنای مطاب، با واق  را در بر دارد.

اسیت نشان داده اس ت و نظ ر داده صورت حداکثری، نسبت به تمام شؤون زندگی انسان حسدین به

 است.

 و منطب، با قواعد شبکه هستی. مند استپیوسته و نظامهای بهمیی از عناصر و گ ارهدین، مجموعه

ده د و گراییِ دی ن، ب ه ای ن عناص ر ش کل میتاب  اهداف دین هستند و ه دف ،این عناصر و اج اء

 .کندساختار ارتباطی آنها با یکدیگر را تعیین می

هاست و بر ای ن اس اس، اتحاد مبدء پیدایش دین با مبدء پیدایش هستی، پل ارتباطی دین با واقعیت

 ها است.کردنِ واقعیت های دین، مدلهایی از معادالت واقعی است و برنامههای دین جلوهبرنامه

 کند.بندی میهای خود را اولویتدین، اهداف و برنامه

 محیطیِ خود برنامه دارد.دین، برای تعامل با عناصر 

ه ا و هنجاره ا را در چه ارچوب دارد و آرمان دهی به عناصر محیط یِ خ ود برنام هدین، برای شکل

 بخشد.اهدافِ خود تغییر و تحول می

 .است برخوردار هدف سمت به حرکت برای دین از تضاعف نیروبخشی

 مراد شارع( مند است و رویکرد اکتشافی دارد. )کشففهم دین ممکن و ضابطه

http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
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 بشری و خطاپذیر و قابل اصالح و ارتقاء است. فهم دین،

قابل استناد به دین است. )استناد مش روم ب ه اینک ه مخاط ب بدان د ای ن  نتایج فهم روشمند دین،

 استناد، استناد علمی است )حجیت(، نه استناد واقعیِ وجودی(

 راهکاری ممکن است. های نگرشی، راهبردی وشناخت دین از طری، تحلیل گ اره

های قطعی عقل و تجربه بشری، مورد تایید دین هستند اما دینی نیستند )مُبرِز فع ل تک وینی یافته

 الهی و علم الهی در آنها، وحی نیست.(

 گرا و تکاملی است.قابلیت خود تنظیمی دارد؛ تعادل های دین،برنامه

 یابند.یجی تحق، میهای دین، در فرآیندی پیوسته و مستمر و تدربرنامه

مطالعه کرد. دین دارای شبکۀ عط بی  "پاسخ _محرک"توان از منظرِ های دین را میهویت و برنامه

  دهد.ها واکنش نشان میمنسجم و در تحت مدیریت اهداف است که نسبت به محرک

 های آن بررسی کرد.های دین را باید در عرصۀ اهداف و اولویتگ اره

 خُرده سیستمِ نگرشی، قانونی و فرهنگی تشکیل شده است.سیستم دین از سه 

 عهده دارند.ها را در سیستم اصلی بهها، مسئولیت تقسیم کار و فعالیتاین خُرده سیستم

 تش کیل برآین دبُرداری و نیرو هایمیدان حیاتی، تعادل: مولفۀ سه از سیستمی هر بخش استراتژیک

کن د و ه مجموعۀ سیستم خود را براساس آن متع ادل می، نقطه ثقلی است کتعادل حیاتی .شودمی

می دان  کن د.بخشد و بین نیروهای درونی و بیرونی موازنه برق رار میمحیط درونی خود را ثبات می
دهنده و بازدارنده را فعال ، صافیِ کلیّۀ ارتباطات در راستای تحق، اهداف است که نیروهای سوقنیرو

های سیس تم هس تند. در ای ن گیریِ نیروها و عوامل علّی و محرکار اندازه، اب بُرداریبرآیند کند.می

 شود.تحلیل، سطوح تعامل عوامل با یکدیگر مشخص می

 وضوح وجود دارند:در سیستم دین نی  این سه مولفه به

ه ای یی اس ت ک ه مجموع ۀ گ ارهتعادل حیاتی در دین، طیف اهداف دین است که نقطه ثقلِ فازی

 نماید.ها را ایجاد میها و پاسخهای الزم بین محرکسجم و متعادل کرده و موازنهدین را من

ها و حداکثرهایی است که در موضوعات مختلف توسط دی ن تعی ین های نیرو در دین، حداقلمیدان

دهنده به کلیّ ۀ عنوان صافیِ جهتمرزها و حدودی هستند که به شده است. این حداقل و حداکثرها،

 کنند.داری عمل میها در عرصۀ دینیی در عرصۀ دین و صافیِ فعالیتگ ارهات میانارتباط

کنن د و را بی ان می ها و مع ادالتِ کل یهایی هستند که س طوح و الی هبرآیندبُرداری در دین، گ اره

تفط یل به "فقهاصول"و علمِ  "قواعدفقه"ها توسط علمِ نمایند. این گ ارهرابطۀ بین آنها را تبیین می

 اند.تعریف و توصیف شده

 

ص ورت که در فض ای فلس فه عل م مط رح اس ت را ب ه گانه پارادايميعناصر هشتتوان جدول موضوعه فوق، میبراساس اصول -ب

 تطبیقی ارائه کرد:

 ايشبکه انتقادي تفسیرگرايي گرايياثبات عناصر پارادايم رديف

 ماهیت واقعیت 1

دنیای مادی 

  غیروابسته به

ذهنیت افراد است و 

روابط علّی معلولی 

ثابت دارد و زندگی 

جهانی فارغ از برآیند 

اذهان بشری نداریم و 

مدام توسط اذهان 

و ذهن  شودخل، می

هر کسی جهان 

واقعیت، قواعد 

تولید و تغییر 

ساختارهای 

اجتماعی است که 

باید کشف شوند و 

جهانی فارغ از اذهان 

بشری وجود دارد و 

ساختارهای پایه 

ای دارد ثابت و شبکه

و روابط علی معلولی 



 

(15) 

انسان را مدیریت 

 کند.می

 ها نی  درانسان اوست.

تولید و تغییر آن 

 نقش اصلی را دارند

صورت فازی در آن به

 جاری است.

 ماهیت انسان 1

و  جولذت موجودی

مانند عقالنی که 

اشیاء تحت کنترل 

طبیعی نیروهای 

 است.

جهان که  یموجود

را مدام خل،  خود

کند و تحت تاثیر می

جبر محیطی قرار 

 ندارد.

موجود اجتماعی که 

قدرت تغییر قوانین 

محیطی را دارد و 

 کندسازی میجامعه

ی که در موجود

ساختار و قوانین 

شبکه هستی قرار 

دلیل فازی دارد و به

بودنِ این شبکه، 

تواند تغییراتی می

مثبت یا منفی در 

خود، محیط و جامعه 

 یجاد کند.ا

 ماهیت اجتماع 2
نظم یا الگوهای ثابت 

از پیش موجود که 

 قابل کشف اند

تعریف های سیال 

موقعیت که محطول 

ها تعامل انسان

 هستند

تضاد بسط محطول 

یافته و هدایت شده 

توسط ساختارهای 

 بنیادین پنهان

الگویی که محطول 

ساختار فازی شبکه 

تعامل  و هستی

در این انسانها 

قابل کشف  ساختارِ

 است

 نقش شعور عامیانه 3
کامال متمای  از علم و 

بدون اعتبار مگر بعد 

 از آزمون تجربی

نظریه های قدرتمند 

روزمره که مردم 

عادی آنها را به کار 

و زندگی  می برند

 سازند.خود را می

باورهای نادرستی 

که قدرت و شرایط 

عینی را پنهان می 

 سازند

عرف که دارای 

قوانین معادالت و 

نهفته ولی دقی، 

و قابل  است

 اعتبارسنجی است.

 دلیل انجام تحقیق 4

کشف قوانین طبیعی 

نتیجه امکان  و در

پبش بینی و کنترل 

 پدیده ها

فهم و توصیف کنش 

 اجتماعی معنادار

 تخیالت ذهنیمحو 

و قادر ساختن مردم 

به ایجاد تغییرات 

 رادیکال در جامعه

های با کنش

 اجتماعی

ایجاد یی و گراواق 

تغییر مثبت در 

زندگی جمعی 

کشف  باانسانها 

قوانین حاکم بر 

طبیعت انسان و 

در مقیاس اجتماع 

 شبکه هستی

 تبیین درست 5
ارتبام منطقی با 

قوانین دارد و برپایه 

 واقعیات استوار است

در نظر افراد مورد 

مطالعه صحیح است 

یا حرف دل آنها را 

 می زند

اب ار مورد نیاز برای 

تغییر جهان در 

اختیار مردم قرارمی 

 دهد

ارائه ارتبام منطقی 

تحت  ،با پدیده

 –قوانین طبیعی 

اجتماعی – انسانی

که در مقیاس شبکه 

هستی معنادار 

 هستند.
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 مدرک و شاهد معتبر 6

برپایه مشاهدات 

دقی، و تکرار پذیر 

برای دیگران استوار 

 است

در متن تعامالت 

ها و مستقیم با انسان

 قرار دارد شرایط

ها توسط نظریه

مشخص می شود 

احساسات که از 

اولیه، به عم، 

-تغییرات نفوذ می

 کند

 دارای برهان  برپایه

 یا طبیعی مقدمه

اجتماعی  یا انسانی

که در تعامل با شبکه 

 هستی است.

7 

جايگاه ارزش ها 

 تمايالت

 

 

علم ،فارغ از ارزش 

است و ارزش ها ج  

در انتخاب موضوع 

 ندارند،جایگاهی 

ارزش ها ج ئی 

اساسی از حیات 

اجتماعی اند ارزش 

های هیچ گروهی 

غلط نیستند و فقط 

 متفاوت اند

هر علمی باید از 

موضعی ارزشی آغاز 

شود برخی مواض  

درست و برخی 

 نادرست

 و قوانین  ارزشها تاب 

موجود در  حقای،

شبکه هستی قرار 

 دارند.

 چیستي نظريه 8

نظامی منطقی و 

شکل از قیاسی مت

تعریف ها، آگ یوم 

هاو قوانین به هم 

 پیوسته

توصیف اینکه نظام 

معنایی گروه چگونه 

تداوم و  ایجاد شده 

 می یابد

نقدی که شرایط 

درست را آشکار 

راه رسیدن  ساخته،

به جهان بهتر را به 

مردم نشان می 

 دهد

نظامی منطقی و 

قیاسی متشکل از 

تعریف ها ، آگ یوم 

هاو قوانین به هم 

یوسته چه در مورد پ

پدیده چه در 

 موردساختارها

 

 نتايج، آثار و لوازم پذيرش فرضیه:

منسجم در موضوعات مختلف و علوم واحِد یابی به یک دستگاه علمی و نظام فکری ای، دستبراساس پارادایم شبکه .1

 مختلف، موجّه و ممکن است.

ای، نقطه شروع در تحول علوم انسانی ای موجّه و ممکن است و پارادایم شبکه، در پارادایم شبکهاسالمی انسانی علوم .2

 است. 

 . شودمی تعریف ایشبکه پارادایم بر مبتنیکه اب ار تولید علوم انسانی اسالمی است،  سیستمی اجتهاد .3

 های دین را کشف کرد.(فرآیندهای کالن موجود در گ اره تواننمی سیستمی، اجتهاد دونب)

 :ها()قاعده و قانونِ ترکیب مفاهیم و گ اره : تعیین روش تحلیل و استنتاجتولید دستگاه معرفتي -ج

 و پوزیتیویس م) گراییاثب ات رادایمپ ا در م ثال گیرند؛شکل می تحقی، هایرویکردها، روش و منشاء(پارادایم) فکری براساس مبانی

 و روش تحقی، کمّی اتخ اذ تجربی رویکرد از غیر رویکردی نشود، پذیرفته هاپدیده مادی محسوس ظاهر ج  حقیقتی وقتی( نگتیویسم

وتیکی و روش شود؛ در پارادایم تفسیری )تفهّمی( وقتی حقیقتی ج  دیدگاه فردی افراد وجود ندارد، رویکردی غیر از رویکرد هرمن نمی

شود و در پارادایم انتقادی، وقتی حقیقتی ج  ساختارهای اجتماعی وجود ندارد، رویکرد استقرائی و میدانی نمیهای کیفی اتخاذ تحقی،

 چه روش تحقیقی موجه و معتبر است؟« ایپارادایم شبکه»(؛ براساس 1391شود )ایمان، و روش تحقی، ترکیبی اتخاذ می

http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.aspx
http://old.isin.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.aspx
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-الی ه»است آنگاه برای کشف آثار منجر به تغییر در موجودات )عملکرد تحقی، و هدف تحقیقات(، نیاز به اب ار  ایاگر هستی، شبکه

برداری از ظ اهر است، الیه« بررسی محموالت وجود»از موجودات و کشف روابط موجودات است؛ ماموریت علم فلسفه که علم « برداری

ء آثار ظاهر شده از موجودات است تا نحوه ارتباطی آنها با یکدیگر آشکار شود و بت وان محسوس و غیردقی، در موجودات و نفوذ به منشا

کند و این روش سازی میتوان گفت: فلسفه، برای تحقی، در کالن هستی روشرا در آنها تبیین کرد. براین اساس می« حرکت و تغییر»

 نامید.« ايروش تحقیق شبکه»توان را می

 توان از فلسفه برای روش تحقی، اتخاذ کرد عبارتند از:اب ارهای اصلی که می

 اُسّ المطالب ←اب ار تشخیص کالن 

 ملقُوالت عشر ←اب ار تحلیل ماهیات 

 علل اربعه ←اب ار کشف روابط بین ماهیات 

 مُقوِّمات سِتّه حرکت ←اب ار ترکیب روابط بین ماهیات 

  13توضیح اجمالی:

 دارند عبارتند از:  هعهدرا به 14«وجودشناسانه لیتحل» یتکه مامور یفلسفاصلی  یاب ارها

 «ی؟سوال از چگونگ یی؟بودن؟ سوال از چرا یسوال از واقع یستی؟اُسّ المطالب = سوال از چ» -الف

 یده(، سوال از شکل و صورت و قالب پدی)علت ماد یده(، سوال از جنس پدیآورنده)علت فاعل یدعلل ارب  = سوال از عامل پد» - ب

 15(«یی)علت غا یده(، سوال از هدف تحق، پدیر)علت صو

نس بت ب ه  ی ت، موقع یرینحوه اثرپذ ی،، نحوه اثرگذار یرونی، روابط ب یاج اء درون ، زمان ، مکان ، یفمقوالت عشر = کمّ ، ک» - ج

 1۶«موضوعات، زمینه تحق، موضوع یگرد

                                                           
، ت الیف عبدالحمی د واس طی، نش ر موسس ه مطالع ات «راهنمای تحقی، با اقتباس از نگرش اسالم به عل م و هس تی»بخشی از تفطیل این بحث در کتاب  13

 ارائه شده است. 1391راهبردی علوم و معارف اسالم، 

یابی به مراحل تکوّن موضوع یا مفهوم، از بدیهیات تا رسیدن به مفهوم مورد نظر؛ مبنای اصلی این نح وه تحلی ل ب ر چه ار جودشناسانه یعنی دستتحلیل و 14

 اصل زیر است:

 نفوذ به ذات از طری، آثار، حاالت، صفات، ظهورات و روابط  .1

 « علل ارب »تفاده از مدل ومعلولی میان مفاهیم؛ با استعریف با برقراری رابطۀ علت تولید .2

 « مقومات ستّه حرکت»اب ار « + مقوالت عشر»تعریف با استفاده از اب ار  سازیدقی، .3

 خروجی، پردازش، نقطه شروع، مرک  ثقل، مراحل، نقام بحران، جریان بهینه  ها = تعیین ورودی،تعریف، با استفاده از منط، سیستم کاربردی کردن .4
سواالتی که هنگام توجه به ی ک موض وع مط رح حداقلی از دهد، فهرست م علّت و معلولی در عاللم که ذهن را به سوی چراها سوق میبا توجه به جریان نظا 15

 عبارتند از: باشدمی

 گونه است؟ )سوال از علت اصلی(چرا این .1

 ها و مراحل(      طور شده است؟ )سوال از فعل و انفعاالت، زمینهچگونه این .2

 )سوال از غایت( چه هدف و منظوری؟به  .3

 مشکالت کجاست؟ )سوال از آنچه ندارد و باید داشته باشد یا عواملِ مان ( .4

)ر.ک. نهای ه الحکم ه، عالم ه اس ت.  گردی دهمطرح « مقوالت عشر»پرداخته شده و بحثی به نام  ابعاد ممکن در یک موضوعدر فلسفه و منط، به شناسایی  1۶

 صورت زیر است:، بحث مقوالت عشر(؛ که ملخص بحث به55ص طباطبایی، فطل ششم، 
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ر وخطوص یات نفوذ ما به موضوعات و اشیاء از طری، آثار و خطوصیات آنها است. ذهن قدرت درک مستقیم جوهره اشیاء را ندارد و باید از طری، ادراک آث ا راه

ب ه خ اطر اس تفاده از آث ار آنه ا  هاشوند، ارتبام ما با آنه سبب رف  نیاز ما و حل مشکل میببرد. آثار و کارکردهای اشیاء و موضوعات هستند کآن پی به سرمنشاء 

توان آنها را از بین برد یا تقویت و تشدید کرد یا اثری دیگر را ب ر موض وع ب ار ک رد عط اره بح ث و موضوعات قابل تغییر هستند، می و کارکردهای اشیاء ؛ آثاراست

 اشیاء دارای دله خطوصیت هستند:این است که « مقوالت عشر»

 جوهره و اصل وجود .1

 اندازه و مقدار .2

 چگونگی و کیفیت .3

 اج اء و عناصر داخلی .4

 نسبت آن با دیگر اشیاء و موضوعات .5

 موقعیت زمانی .۶

 موقعیت مکانی .7

 کالن بودن یا خُرد بودن  .8

 اثرپذیری  .9

 .اثرگذاری1۰

 گونه است:های دیگری دارند که فهرست آنها اینهبرخی از این دله جنبه خود الی

 جوهره و اصل وجود .1

 )سرچشمه اصلی وجود شیء)خمیرمایه وجودی 

 آنچه به خمیرمایه اولیّه شکل داده است 

 اندازه و مقدار .2

 ،طول و عرض و عم 

 تعداد 

 چگونگی و کیفیت .3

 تواند باشد(ها)آنچه میقابلیّت 

 خطوصیات ظاهری 

 خطوصیات درونی 

 اج اء و عناصر داخلی 

 موقعیت اج اء نسبت به هم 

 موقعیت اج اء نسبت به خارج از شیء 

  نسبت آن با دیگر اشیاء و موضوعات .1

 ؟یکی هستند یا ضد هم هستند 

 هایی از دومی مرتبط است؟هایی از اولی با بخشبخش 

 و... ساز است یا علت است یا معلول است؟آیا یکی نسبت به دیگری زمینه 

 قعیت زمانیمو .5

  گذشته 

 حال 

 آینده 

 موقعیت مکانی .۶

 ساز بودن، یا زمینهکالن بودن یا خُرد بودن .7
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 17«مقوّمات ستّه حرکت» - د

                                                                                                                                                                                                 

 اثرپذیری )منفی یا مثبت( .8

 اثرگذاری )منفی یا مثبت( .9

 های مطرح شده،سؤال خاصی وجود دارد:معادل هر یک از جنبه

 این موضوع از چه جنسی تشکیل شده است؟ )خمیرمایه آن چیست؟( .1

 هویت و شکل خاص آن چیست؟ .2

 چقدر است؟ .3

 در ظاهر چگونه است؟ .4

 درون آن چه خطوصیاتی دارد؟ .5

 هایی دارد؟چه قابلیّت .۶

 چه اج ائی دارد؟ .7

 اج اء آن چه ارتباطاتی با هم دارند؟ .8

 کنند؟مجموعه اج اء چه هدفی را دنبال می .9

 در میان موضوعات دیگر چیست؟ موقعیت این موضوع وجایگاه آن در هستی و .1۰

 در گذشته چگونه بوده است؟ .11

 االن در چه وضعیّتی قرار دارد؟ .12

 در آینده ممکن است چگونه باشد؟ .13

 در چه مکانی قرار دارد؟ .14

ود و تح ت پوش ش موض وعات آیا یک موضوع کالن و بنیادی است که موضوعات بسیار دیگری را تحت پوشش دارد یا یک موضوع خاص و در مح دوده خ  .15

 دیگر؟

 های بعدی؟پذیرد و چه اثرهایی و چه مقدار؟ و در چه موقعیت و زمان و مکانی و با چه قابلیّتاز چه چی هایی اثر می .1۶

 های بعدی؟گذارد؟ چه اثرهایی و چه مقدار؟ و در چه موقعیت و زمان و مکانی و با چه قابلیّتبر چه چی هایی اثر می .17

متح رک، مح رّک، نقط ه ش روع حرک ت جه ت حرک ت، »کنند که عبارتند از: ای که مقوله حرکت را ایجاد میگانهمات سته حرکت یعنی عوامل ششمقو 17

 «حرکت یانسرعت حرکت، نقطه پا

......................ب ا  ...........ب ه........................در مراح لِعبارتس ت از: حرک تِ در....................از..............تعری ف ک رد ک ه معادلۀ حرک ت توان براساس این عوامل، می

..............................شروع شده و ..............که توسط علتِ ........................در زماِن ..........................در مکان.................................در ارتبام با .............یفیت.....................و کیتکم

 است، و نقطه اوج آن...............................است تا به .......................................برسد؛  یافتهتوسط علتِ.................................ادامه 

 ی؟و جهت  یتو زم ان و مک ان و وض ع یفی تو ک ی تبا چه کم ی؟با عبور از چه مراحل یانی؟ابه چه نقطه پ ی؟از چه نقطه شروع ی،ا: حرکت در چه مادهیعنی

 ای؟یبه چه علت غائ ی؟با چه مرک  ثقل یت؟چه سقف قابل داکثربا ح ای؟یهو علت مبق ی؟توسط چه علت فاعل

اس ت، « حرک ت»و  «یی رتغ»م الزم ب ا بح ث  ی دایش،بح ث پ آن مفهوم از آنجا آغاز شده است، وجود منشاء و یدایشاست که پ یامنشاء یدارا یمفهوم هر

 آن است.« معادلۀ حرکتِ»و  «ییرفرمول تغ»موضوع، کشف  یک یقتبه حق یابیقسمت در دست ینترمهم

 توان در دستورالعمل زیر تجمی  کرد:مجموعه موارد فوق را می

 (باید ارائه شوند. شبکه مسائل آن یدو تول یشناسیک موضوع در مواردی کهتوان به صورت زیر تدوین کرد: )فهرست این فهرست را می

 سازی آن )تبیین وضعیّت موجود(.   تعریف نیاز توجه به موضوع و شفاف1



 

(2۰) 

 نتیجه:

 ایتحقی، شبکه+ روش مرتبط با موضوع مورد نظرپایه  ای + بسته مفاهیمپارادایم شبکه

↓ 

  موضوعهای مرتبط با دستگاه آکسیوماتیک برای تولید گ اره

 ای(ساز شبکه)دستگاه معرفت

و ...را گذاش ت و فرم ول ع دالت توان بسته مفاهیم م رتبط ب ا م ثال آزادی، فرهن گ، س المت، سازی، میدر چنین دستگاه معرفت

 را نتیجه گرفت.محاسبه آنها 

 «ايشبکه محاسبه» معادلهخروجی از دستگاه معرفتی: نمونه 

 مراحل تولید:

 را در نظر بگیر.« شبکه هستی»شکل  .1

                                                                                                                                                                                                 

 .   تعریف اهداف )تعریف وضعیّت مطلوب(2

 تعیین هدف کلّی و اساسی و ضریب اهمیّت آن )اگر حاصل نشود چه تبعاتی دارد؟( -أ

 کنند(ی )اهدافی که بین وضعیّت موجود و مطلوب قرار دارند و برای رسیدن به هدف نهایی زمینه سازی میتعیین اهداف میان -ب

 تعیین زمینۀ اولیّه )شرایط اولیّه برای شروع حرکت به سوی اهداف فوق( -ج

 تعیین اج اء درونی اهداف )تعریف متغیّرهای درونی(  -د

 گیری تعریف شوند(صورت قابل اندازهر کدام چقدر و با چه کیفیتی؟ یعنی باید عناصر فوق به)از هتعیین کمیت و کیفیت عناصر فوق  -ه

 تعیین ضریب اهمیّت هر یک از عناصر فوق -و

 تفکیک بین حداقل الزم )مقداری از هدف که به هیچ وجه قابل صرف نظر نیست و باید حاصل شود( وحداکثر مطلوب -ز

 خواهیم و نباید بشود(نمیتعیین اهداف منفی )آنچه  -ح

 . تعریف ارتباطات )تعریف عناصر مرتبط با وضعیّت موجود و اهداف مطلوب(3

 ها(اند؟ ضریب تأثیر هر کدام در پدید آمدن مشکل چقدر است؟)تشخیص سرچشمهچه چی هایی سبب پیدایش نیاز و مشکل شده -أ

مشکل، چه آثاری را ایجاد کرده است؟ بر چه نقاطی ت أثیر گذاش ته اس ت؟ )تش خیص آث ار و اند؟ این وجود آمده چه مسائلی در اثر این مشکل به-ب

 نتایج(

 توانند مفید باشند؟ ضریب مفید بودن هریک چقدر است؟ )تشخیص امکانات(چه عناصری می -ج

 ک چقدر است؟ )تشخیص موان (توانند مضر باشند و برای رسیدن به اهداف مان  ایجاد کنند؟ ضریب مانعیت هر یچه عناصری می -د

بیرون ی  بررسی فعل و انفعال هریک از متغیّرها با یکدیگر، یعنی کلیه ارتباطات محتملِ عناصر درونی با هم، عناصر بیرونی با هم، عناصر درون ی و -ه

 نسبت به یکدیگر و کمیت و کیفیت اثرگذاری آنها بر یکدیگر مشخص شوند )تشخیص ارتباطات(.

جاری در خلقت که سرمنشاء تک تک این ارتباطات هستند مشخص شده، فعل و انفعال این ق وانین ب ا یک دیگر تعری ف ش ود )تش خیص قوانین  -و

 معادالت و قوانین حاکم بر ارتباطات(.

 توان ایجاد کرد؟ )بهبود امکانات(چه تغییراتی در این ارتباطات می -ز

 )توسعه امکانات( توان ایجاد کرد؟چه ارتباطات جدیدی را می -ح

 تواند داشته باشد؟ )بررسی ه ینۀ تغییر(ایجاد تغییر عناصر و ارتبام آنها یا ایجاد عناصر و ارتباطات جدید چه آثار مثبت و منفی می -م
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ها، با کنندهروابط اصلی موجود در شبکه هستی را استخراج کن. )رابطه انسان با خود، با همنوع، با محیط، با ماوراء، با تقویت .2

 (هاکنندهتضعیف

 ای موجود است در نظر بگیر: شناسانه از بسته پارادایم شبکهعی زیر را که در بسته هستیاصل موضو .3

 است. )خطی و براساس جم  جبری نیست.(« برآیندی»حرکت در شبکه هستی، 

 (1نتیجه )قضیه، تئورم شماره 

 اي عبارتست از:معادله محاسبۀ شبکه

 برآيندگیري از روابط چهارگانه انسان در شبکه هستي

 )با مالحظه تشديد يا تضعیف حركت( 

ƒ (a Λ b Λ c Λ d)  Λ ( φ V – φ) حركت در شبکه هستي = 

 

 «ايمطلوبیت شبکه» معادلهخروجی از دستگاه معرفتی: دیگر برای نمونه 

 مراحل تولید:

 ای را در نظر بگیر.مدل امکانات شبکه ای،مدل نیازهای شبکه .1

 یم پایه در نظر بگیر.را از بسته مفاه« رشد»مفهوم  .2

 را از بسته مفاهیم پایه در نظر بگیر. )مالحظه اتطال به بینهایت(« خیر ذاتی»مفهوم  .3

 استنتاج کن.« خیر»و مفهوم « نیاز»را از ترکیب مفهوم « مطلوبیت»مفهوم  .4

 ترکیب کن.« مطلوبیت»را در نظر بگیر و با مفهوم  ایمعادله محاسبه شبکهتئورم  .5

 ای ترکیب کن.نیازها و امکانات شبکهنتیجه را با مدل .۶

 (2نتیجه: )قضیه، تئورم شماره 

 ای عبارتست از:معادله مطلوبیت شبکه

 برآيندگیري از نیازهاي انسان در شبکه هستي، و منابع رفع نیاز در شبکه هستي، 

 طوري كه برآيند، موجب رشد با میل به بینهايت شود.به

 

ƒ ( N Λ A) Λ (a Λ b Λ c Λ d)  Λ ( →∞) مطلوبیت در شبکه هستي = 

 

 95ارائه شد و موف، ب ه کس ب رتب ه ن وآوری ب ا امتی از « ایعدل شبکه»پردازی ها، در کرسی نظریهنمونه تفطیلی از این خروجی

 گردید.

 

 

 

 نیاز توانايي
بردارهبباي روابببط 

 چهارگانه

بردارهبباي روابببط 

 چهارگانه

 به شرط تشديد يا تضعیف
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 اي..........جدول تحلیل نظريۀ..........پارادايم شبکه

 پردازي(يه)بازتعريف طرحنامه، براساس قواعد نظر

 نظريه: سازه

 محتواي نظريه  نظريه سازه رديف

1.  

 متن نظريه
کننده فرضیه )عبارات اصلی بیان

 اصلی(و تطویر کلی از نظریه
 

 

 

 

 

 

 

 وار هستي، اخذ شده باشد هايش از سازۀ كالنِ شبکهپارادايمي كه مولفه

 پارادايم موجّه، براي تولید علم ديني است.

 

 ه:تصوير كلي از نظري

-صورت یک نظام ذومراتب و بهمبه« هستی»براساس براهین ذکر شده در حکمت متعالیه، 

پیوسته است که تمام موجودات در آن ارتبام دو طرفه تعاملی با یکدیگر دارند و هر حرکتی در 

 تمام این تعامالت است.  برآیندهستی، 

ارزش »، «ایروش شبکه»، «یاعلم و معرفت شبکه»، «ایانسان شبکه»توان در این فضا، می

صورت یک بسته معرفتی زیرساختی که توان حل مساله و تعریف کرد و ترکیب آنها را به« ایشبکه

 «ایبسته پارادایم شبکه» ←تولید نظریه دارد ارائه کرد 

تاریخ »، «ایجامعه شبکه»های راهنما تولید کرد مانند: توان نظریهو براساس این بسته، می

-عدل شبکه»، «ایح، شبکه»، «ایاهداف و نیازهای شبکه»، «ایحرکت و رشد شبکه« »ایشبکه

اقتطاد »، «ایشناسی شبکهروان»، «ایتوسعه شبکه« »ایدین شبکه« »ایدین شبکه»، «ای

 گیری برای آنها تعیین کرد.  های قابل اندازهو ...تعریف کرد و شاخص« ایشبکه

 

2.  
 مساله اصلي نظريه

ای نظریه به حل چه مساله)صاحب

 اهتمام ویژه دارد؟(

 

صورت یک دستگاه منطقی )بهپارادايمي كه مولّد علم ديني باشد چگونه است؟ 

 آکسیوماتیک(

3.  
 مسائل فرعي نظريه

گویی نظریه به دنبال پاسخ)صاحب

 به چه مسائلی است؟(

 

 (Axiom)ان اصول موضوعه عنوهای زیر از حکمت متعالیه، و اخذ آنها بهسوال استخراج پاسخ .1

 سنگ اول در بنای معرفت چیست؟ 

 عملگر اول در گسترش آگاهی چیست؟ 

  هستی چه شکلی است؟ 

  انسان چه شکلی است و موقعیت او در هستی چیست؟ و چه تاثیر و تاثری با

 آن دارد؟



 

(23) 

  واقعیت چیست؟ 

 شوند؟ها چگونه کشف یا ساخته میواقعیت 

 شوند؟میها چگونه اعتبارسنجی این کشف 

 عملکرد انسان در تولید واقعیت چیست؟ 

 ها در تولید واقعیت چیست؟عملکرد جمعی انسان 

 شوند؟این عملکردها چگونه اعتبارسنجی می 

 ها و عملکردهای انسان چگونه قابل تغییر هستند؟واقعیت 

  شکل نیازهای انسان چگونه است؟ 

 آیا هدف نهایی برای هستی و انسان وجود دارد؟ 

 اه برای رسیدن به آن وجود دارد؟آیا ر 

 معادله کالن حرکت انسان در هستی چیست؟ 

 موضوعه از حکمت متعالیه، برای انتاج یک گ اره جدیداستخراج روش ترکیب این اصول .2

 های الزم و کافی(شود؟ )با تاکید بر زیرساختیک نظریه چیست و چگونه تولید می .3

 د؟ شویک نظریه دینی چیست و چگونه تولید می .4

 کند؟بندی پیدا میشود؟ و طبقهیک دستگاه علمی و یک رشته از علم، چگونه تولید می .5

 ها در علومموضوعۀ فوق و روش فوق، برای تولید نظریهاثبات ل وم و کفایت اصول .6

 های مطرح در علومجدول تطبیقی این بستۀ پارادایمی با دیگر پارادایم .7

8.  
 بستر معرفتي نظريه

ظریه از چه ن)نظریه و صاحب

 اند؟(نظریات یا افکاری اشراب شده

 حکمت متعالیه

 در تعریف نوع و( العالم نظام)هستی شبکه به یعنی تاثیر مبانی حکمت متعالیه در نوع دیدگاه)

 صِرف» بحث های فلسفی،دستگاه فلسفی با دیگر دستگاه تمای  این مرک ی بنیادی؛ )نقطه مفاهیم

های وجودشناسانه تالش برای جم  میان برهان است که براساس تحلیل آن برهانیِ  لوازم و «الوجود

 کرده است(.اسالم عقلی، شهود قلبی و وحی الهی در 

های وجودشناسانه = تعیین نقطه مختطات یک موجود در کل شبکه هستی )نظام تحلیل

 العالم(

9.  
چهارچوب معرفتي 

  حاكم بر نظريه
 )دال مرک ی حاکم بر نظریه؟(

 

 هستي هشکل شبک

صورت برآیندی )جم  بُرداری(، برای تحق، ها که بهمرتبط از سیستممجموعه بهم« = شبکه»

 هدفی فعالیت دارند. )شبکه، یک ابلرسیستم است(



 

(24) 

 
 

1۰.  

چهارچوب روشي 

 حاكم بر نظريه
هایی برای تعریف، توصیف، )روش

 تفسیر و تبیین؟(

 

 هاي منطق ارسطوييروش تحقیق مبتني بر پايه

است که با اب ارهای تحلیل و ترکیب متخذ از  تحلیل مفهومیای و میدانی نیست، بلکه بخانهکتا

-کار رفته در مباحث، کشف و صورتبه منشاء انت اع حقیقیِ مفاهیمفلسفه، صورت پذیرفته است تا 

 بندی )مدل( شوند. 

 

11.  
 پیشینه نظريه 

)چه نظریاتی قبال در این عرصه 

 عرضه شده است؟(

 

سبب تولید فکر « چیستی چرایی و چگونگی علم دینی»پردازی در ه ضرورت نظریهتوجه ب

توسط افراد معاصری مانند نقیب العطاس، اسماعیل فاروقی، ضیاءالدین سردار، جابر العلوانی، مهدی 

اهلل جوادی آملی، مهدی میرباقری، حسین گلشنی، خسرو باقری، عبدالحسین خسروپناه، آیت

 چی، سیدرضا حسنی، و.... گردید.بستان، حسین سوزن

ورود به فضای تشخیص چیستی و چرایی، سبب ورود به مبادی تطوری و تطدیقی و مبانی 

-شناسی، انسانهایی مانند مبانی هستیتدریج مطالِب ارائه شده در سرفطلبحث گردید؛ و به

 شناسی...شکل گرفت. شناسی، روششناسی، معرفت

صورت یک بسته علمی، توسط تامس کوهن، صورت گرفت و نی بهگذاری و احطاء این مبانام

 چنینی رایج شد. در گفتگوهای این« پارادایم»اصطالح 

های حاکم بر علوم دنیای اندیشمندانی که مداف  علم دینی بودند تالش کردند تا با نقد پارادایم

گرا، پارادایم پارادایم اثبات را به اثبات برسانند؛ لذا مباحثی مانند نقد« امکان علم دینی»مدرن، 
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 های آنها مطرح گردید.تفسیر تفهمی، پارادایم انتقادی با زیرشاخه

پس از مدتی، ملموس شد که تا روابط میان این مبادی و مبانی و چگونگی استنتاج از آنها برای 

اند و های مفهومی باقی خواهد متولید گ اره جدید، عرضه نشود سطح مباحث در کلیات و تحلیل

ای حل نخواهد شد، لذا تالش برخی از اندیشمندان به سمت تولید مدل معرفتی سوق پیدا مساله

کرد. )مدل حکمی اجتهادی آقای خسروپناه، نظریه ابتناء آقای رشاد، پارادایم دانش اجتهاد دینی 

 آقای حسنی، روش استقرائی قیاسی آقای بستان و رئالیسم مفهومی خالقانه آقای ایمان(

های بودند و در مباحث مقدماتی خود، گ اره« هاپارادایم»ها، یک رتبه بعد از اغلب این مدل

شناسانۀ خود را فهرست کرده شناسانه و ارزششناسانه، روششناسانه، معرفتشناسانه، انسانهستی

رک سازی و ای را که سبب متمبودند تا به مبادی و مبانی اشاره شده باشد. اما هیچکدام دالّ مرک ی

یابی به نقطه شروع و مرک  ثقل برای ایجاد امتداد معرفتی است، معرفی سازی و دستمنسجم

 اشاره و ضمنی عرضه کردند.نکردند یا به

پارادایم »که هر دو در حقیقت « حکمی اجتهادی»و مدل « پاد»و در حال حاضر، به ج  نظریه 

دو نی  هنوز ان برای علم دینی وجود ندارد و اینهستند بسته پارادایمی دارای نام و نش« اجتهادی

 اند.ها نرسیدهبه چگونگی امتدادگیری و کارآیی برای حل مساله

12.  

 رقباء نظريه
)افکار و نظریاتی که همگرا با این 

نظریه نیستند یا مخالف محسوب 

 شوند(می

 

 «بکه هستيمعادالت حركت در ش»و مبتنی بر ترکیب « گراشبکه»این نظریه، یک نظریۀ 

 شوند: های زیر رقیب این نظریه محسوب میاست لذا کلیه دیدگاه

 «گرا، پارادایم تفسیری تفهمی، پارادایم انتقادیپارادایم اثبات»

های معرفتی برای توصیف، تفسیر و تبیین مبادی و مبانی علم دینی و چنین کلیه تالشو هم

اند و دالّ مرک ی رفتی استنتاجی عرضه نشدهصورت یک دستگاه مععلوم انسانی اسالمی، که به

اند، مانند: نظریه ابتناء، مدل حکمی اجتهادی، پارادایم دانش اجتهاد دینی، خود را تعیین نکرده

 رئالیسم مفهومی خالقانه

 

13.  

تعاريف موجود در 

 نظريه
)چه تعاریفی در نظریه ذکر شده 

 است؟(

 

کند؛ ها را تولید می؛ نظام فکری که نظریهها = الگوی معرفتی حاکم بر نظریه پارادايم .1

شود ها در مورد هستی، انسان، آگاهی و روش حاصل میبرآیندی که از مجموعۀ فرانظریه

هایی متفاوت از قبل دهی نظریهکند که بیشترین اثر را در شکلو یک گرانیگاه پیدا می

 شود.دارد و به نام آن گرانیگاه مشهور می

با روابطی که میان موجودات برقرار است. « عاللم وجود»به کل  اشاره شبکه هستي = .2

 )رویکرد فلسفی نظام العالم(



 

(2۶) 

بررسی یک پدیده در موقعیتی که با کل عاللم وجود ارتبام  مقیاس شبکه هستي = .2

 برقرار کرده است.

 .خودبنیاد و مستقل ثابت وجود=  وجودي( امر يک عنوان حق )به .3

 ور صادق موجهکشف ح،؛ بامعرفت و آگاهي =  .4

چگونگی تحلیل و ترکیب حقای، )یا اعتباریات مبتنی بر حقای،( برای کشف یا روش =  .5

 تولید حقیقت یا اعتبار جدید

 برای پدیده هر که توانمندی=  ها(پديده میان ارتباطي امر يک عنوان )به حق .۶

 این اگر و. دارد الزم هستی در خود جایگاه در گرفتن قرار و خود کمال به رسیدن

 عنوان به که اوست ح، یعنی شودمی تولید «شایستگی» مفهوم داشت، را توانمندی

 .گیرد قرار نیاز رف  منب 

( = خودبنیاد مطلوب) ذاتی و خیر؛ هدف به رسیدن برای عامل، یک مثبت تاثیر=  خیر .7

 وجودِ  بودن، الوجود صِرف الزمۀ = )بینهایت. باشد نامحدود و بینهایت هدف، که وقتی

 تعیّن( ونبد

 رف  منب  با وجودی اتحاد) خود در چی ی داشتن سویبه کشش و تمایل احساس=  نیاز .8

 ( نیاز

 مناب  رف  نیازامکانات =  .9

 بینهایت وجود=  مطل، چی ؛ و کمال یک وجودی ظرفیت تمام رسیدنفعلیت به=  كمال .10

 به اتطال=  دتسعا ←نهایت( )با میل به بی پایدار و جام  لذت به یابیدست=  سعادت .11

 بینهایت وجود

 و قدرت علم، سویبه حرکت و ایاراده و ادراکی هایمحدودیت از مستمر خروج=  رشد .12

  بینهایت حیات

 یک تحق، برای مختلف متغیرهای بین رابطه جهت و کیفیت کمیت، تعیین=  معادله .13

  اثر

 تعیین با دیگر متغیر چند یا یک از متغیر چند یا یک تبعیت نحوه سازیدقی،=  تابع .14

 آنها میان ارتباطی بُعد و جهت و کیفیت و کمیت

 و زمان و جهت و کیفیت و کمیت تعیین=  هستي شبکه در انسان حركت معادالت .15

 سوی به حرکت آنها برآیند که طوریبه هستی شبکه در انسان ارتباطات در... و مکان

 .شود نظر مورد هدف

کننده و ایجاد شرایطی که عوامل یک تضعیف عدم تاثیرپذیری از متغیرهای=  پايداري .16

سیستم بتوانند بدون اختالل به ایجاد اثر مورد نظر بپردازند. )بقاء در محور عامل، اج اء، 

 روابط، مناب ، هدف، زمان، مکان، کمیت، کیفیت، اثرگذاری(

اما در اینجا عاریه ، است در منظومه گفتمانیاصطالحی دال مرک ی دالّ مركزي =  .17

های درونی یک سیستم مولفهای که نیروی جاذبه آن، دیگر مولفه»ه شده است برای گرفت

 «را به خود جذب می کند و به آنها معنا و هویت می بخشد.
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14.  

هاي موجود توصیف

  در نظريه

قیود و شرایط هر یک از موضوع و )

 محمول و نسبت(

 خذ شده باشد وار هستی، اهایش از سازۀ کالنِ شبکهپارادایمی که مولفه

 پارادایم موجّه، برای تولید علم دینی است.

شبکه هستی، برآیند روابط طیفی میان عوالم و نیروهای مثبت و منفی در آنهاست و هر  .1

 حرکتی در آن، نیازمند تنظیم پایدار خود با کل این روابط است.

شود میشود با میل به بینهایت مرتبط پایداری، در مقیاس شبکه هستی محاسبه می .2

 (ابدیتها و )برقراری ارتبام میان پدیده

روابط چهارگانه اصلی در شبکه هستی)رابطه با خود )جسم، فکر، روح(، محیط )جاندار و  .3

نسلی(، عوالم الملل، بینوطن، بینجماد(، همنوع )خانواده، فامیل، همسایه، همشهری، هم

ب و وزن دارند و برآیندی هستند. فوقانی )عوامل موثر در قبض و بسط امور در دنیا(( ضری

 شود.()وزن آنها براساس می ان تاثیر در رشد پایدار )اتطال به ابدیت مطلوب( محاسبه می

15.  

روابط موجود در 

 نظريه
)چه روابطی بین متغیرهای  

 مختلف در نظریه آمده است؟(

 سطح یک روابط: )روابط میان محورها(

 دهد.قرار می ای بودن هستی، انسان را در شبکهشبکه .1

 دهد.ای بودن انسان، مقیاس بررسی جسم و ذهن و روح او را در شبکه قرار میشبکه .2

 ای است.ای، مولود انسان شبکهشناسی شبکهای، روششناسی شبکهمعرفت .3

 شود.این نسبت در مقیاس روابط چهارگانه در کل شبکه هستی سنجیده می .4

ها در مقیاس شبکه هستی و دیگر پدیده این سنجش، سبب تولید معادالت حرکت انسان .5

 شود.می

 سطح دو روابط: )روابط درون محورها(

ای )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتطادی، ...(، در هرم نیاز هر فرد یا جم  و در هر حوزه .1

شود. )تعیین علل ارب  آن نیاز، تعیین می یابیمختطاتنیازها در مقیاس شبکه هستی، 

آن نیاز، که مجموعا وزن و ضریب اهمیت آن را  19ز، مقومات ستۀآن نیا 18عوارض تسعه

 نشان خواهد داد(

 یابیمختطاتهر منب  و امکاناتی، در نقشه مناب  و امکانات در مقیاس شبکه هستی،  .2

آن، که مجموعا  21آن، مقومات ستۀ 2۰شود. )تعیین علل ارب  آن، تعیین عوارض تسعهمی

 هد داد(وزن و ضریب اهمیت آن را نشان خوا

ای )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتطادی، ...(، در شبکه هدف مورد نظر در هر حوزه .3

 داده شده و ترتیب علّی یافته(بندی شده و وزنشود. )اولویتیابی میاهداف مختطات

شود. یابی میمختطات اهدافای براساس شبکه رشد حداقلی و حداکثری در هر حوزه .4

 شد حداقلی و حداکثری(های تحق، ر)تعیین شاخص

براساس روابط چهارگانه در شبکه هستی، متغیرهای نیاز، مناب ، اهداف، رشد، در تمام  .5

های متناسب با هر موضوعی، روابط چهارگانه نیاز به ورودی دارند. )تشکیل ماتریس داده

                                                           
 زمان، مکان، کمیت، کیفیت، اج اء، روابط، زمینه، می ان اثرگذاری و اثرپذیری 18

 ل تحق،، سرعت تحق،، نقطه پایاننقشه شروع، مرک  ثقل، جهت حرکت، مراح 19

 زمان، مکان، کمیت، کیفیت، اج اء، روابط، زمینه، می ان اثرگذاری و اثرپذیری 2۰

 نقشه شروع، مرک  ثقل، جهت حرکت، مراحل تحق،، سرعت تحق،، نقطه پایان 21
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 برای ورود به متغیرهای فرمول مورد نظر( 

ماعی، فرهنگی، اقتطادی، ...(، در شبکه ای )سیاسی، اجتهدف مورد نظر در هر حوزه .۶

 داده شده و ترتیب علّی یافته(بندی شده و وزنشود. )اولویتیابی میاهداف مختطات

یابی یابی شده، برای اثرگذاری در رف  نیازِ مختطاتسازیِ منب  مختطاتتعیین و فعال .7

ای از سیاست، هیابی شده گردد)در هر حوزکه سبب حطول رشدِ مختطات طوریشده، به

را « معادالت پایه علوم انسانی اسالمی»اجتماع، فرهنگ، اقتطاد،..به حسب خودش(، 

 کند.تولید می

)این گونه معادله، رشد محور است، در هرم نیازها و امکانات و اهداف معنادار است و قابل 

 محاسبه فرمولی است.(

1۶.  

هاي موجود در تبیین

 نظريه
ظریه ذکر هایی در ن)چه استدالل 

 شده است؟(

 

ای هستی شبکه → P’1=هستی است ح، و امکانات، ذوابعاد و ذومراتب و در مقیاس شبکه

 1P=است

 2P=ای استشبکه انسان → P’2=هستی است ، در مقیاس شبکهنیازهامعرفت و آگاهی، 

 حرکت در شبکه هستی، برآیندی → P’3=هستی است ، در مقیاس شبکهروش تحقی، و رشد

 3P=است

  4P=)ح، موجودات است( ، مطلوب استرشد 

 2P +1P =دسترسی به امکانات سبب برطرف شدن نیازها است 

 است اعطاء ح،دسترسی به امکانات و رف  نیازهایی که سبب رشد در مقیاس شبکه هستی شود 

  3P =شوداعطاء ح،، سبب تعادل در امور انسانی می

 

17.  

تفسیرهاي موجود 

 در نظريه
و روابط پنهانی در  )چه اج اء 

 نظریه، آشکارسازی شده است؟(

 

  نقام ارتباطی وحدت )یکپارچگی هستی با اتطال به بینهایت(، با کثرات 

  قرار گرفتن انسان و نیازهای او، طبیعت و امکانات آن، اهداف و رشد انسان، در مقیاس

 شبکه هستی

 وق(برآیندی بودن این متغیرها )ضرورت تشکیل ماتریس متغیرهای ف 

 وجود مراتب و سطوحی برای تحق، حرکت مثبت در هستی 

 

18.  

هاي استفاده توجیه

  شده در نظريه
کاررفته ها و شواهد صدق به)مثال

 در نظریه(

 

مانند فلسفه اخالق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست،  های مضاففلسفههای موجود در در تحلیل

قی عادالنه، نظام سیاسی عادالنه، چنین گیری یک نظام اخالقی عادالنه، نظام حقوبرای شکل

شوند و هر مکتبی براساس دال مرک یِ خودش، این متغیرها متغیرهایی با روابط میان آنها دیده می
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 را تعریف کرده است.

 لوازم منطقي نظريه  .19
 های الت امی نظریه()داللت

 

ر هر حوزه از نیاز، منب  رف  نیاز، هدف مورد نظر، رشد مورد نظر د مطداقبا تعیین  .1

توان براساس محاسبه ریاضی، صدق یا کذب یک نظریه در علوم انسانی را موضوعات، می

 تعیین کرد.

 در نی  را انسان زندگی با مرتبط و کلیه موجودات زیستمحیط ندارد، انسان به انحطار .2

 .گیردبرمی

بیش از  نباید و ببرد بهره اش،نیازهای ضروری اندازۀباید به حداقل چی ی هر» شاخصِ .3

 .بردارد در را «شود خواسته او از توانش

 توسعه نی  «کمال و رشد سوی به حرکت»شاخص  به و نشده محدود فوق شاخص به .4

 .است یافته

 .است کرده ارائه را «واستعدادها قوا درآمدن فعلیتبه» شاخص .5

  .است داده تمای  منفی و مثبت قوای کاذب، و صادق نیازهای میان .۶

دهد. )یعنی چی ی خیر است را مالک قرار می« خیر»بر « ح،»ست و تقدم ا محورح، .7

 مدار باشد.(که ح،

 .است نموده را ارائه جم  حقوق و فرد حقوق رعایت میان توازن ضرورت .8

 دهد.پذیرد و معیار آزمون قرار میرا می 22های حقیقیاحساس .9

 دهد.ی محاسبه قرار میپذیرد و آن را یکی از معیارهاقواعد و قوانین طبیعت را می .1۰

 دهد.کند و آن را یکی از معیارهای محاسبه قرار میبه آثار عملی موضوعات توجه می .11

 دهد.کند و آن را یکی از معیارهای محاسبه قرار میها توجه میبه نتایج نهایی موقعیت .12

به محاسبات عقالنی در تشخیص عدالت توجه دارد و آن را یکی از معیارهای محاسبه  .13

 دهد.ار میقر

 پذیرد.کند و معادالت حرکت تعیین شده از طرف او را میبه اراده برتر از انسان توجه می .14

دانش، قدرت، ثروت، من لت و »به کلیه مناب  و امکاناتِ در اختیار بشر توجه دارد، مانند  .15

 «روابط،......

 23کند.ها را تبیین میها و ت احمنحوه عملکرد در تعارض .1۶

 

2۰.  
 فتي نظريهنتايج معر

)چه تاثیری در چه فضای علمی 

 کند؟(ایجاد می

 

های حکمت عملی است، و علومی که شناسی زیرساخت کلیه حوزهاز آنجایی که هستی

ای بودنِ هستی و انسان و های رفتاری هستند، لذا شبکهدنبال تعادلدارند به های رفتاریخروجی

ای، ای، اخالق شبکهای، حقوق شبکهاست شبکهمعرفت و روش، سبب ایجاد رویکردهایی مانند سی

 ای شود.ای، نظریات اقتطادی شبکهشناسانه شبکهای، نظریات جامعهتوسعه و پیشرفت شبکه

                                                           
 احساس حقیقی = احساس نوعیِ دارای منشاء انت اع واقعی )نه احساس شخطی و ذهنی( 22

 ، کفایت الزم را دارد.فقه و فلسفه حقوقهای موجود در دانش اصولفضا، مدل موجود در دانش فقه و حقوق، و تبییندر این  23



 

(3۰) 

21.  

 روش گسترش نظريه
نظریه، اشاره به شیوه )آیا صاحب

تکمیل و بازسازی نظریه کرده 

 است؟(

 

ای، مدل امکانات ازهای شبکهکاربردی شدن این نظریه نیازمند توصیف تفطیلی مدل نی

ای ای + تعیین وزن برای متغیرهای دخیل در معادله حرکت شبکهای، مدل رشد شبکهشبکه

 است.

 

22.  
 روش ابطال نظريه
-)چه بشود این نظریه باطل می

 شود؟(

 

اگر کسی اثبات کند که هستی، یک شبکه برآیندی از نیروهای موجودات نیست، این نظریه  .1

 شودباطل می

از تمام ارتباطات او با متغیرهای  برآیندیر کسی اثبات کند که حرکت انسان در هستی، اگ .2

 شودموجود در هستی نیست، این نظریه باطل می

ارتباطی ندارد این نظریه باطل  رشد انساناگر کسی ثابت کند که معادالت حرکت انسان با  .3

 شود.می

صورت شبکه مرتبط با هم قابل شد، بهاگر کسی ثابت کند که نیازها، امکانات، اهداف و ر .4

 شود.تعریف و محاسبه نیستند، این نظریه باطل می

توان هرم نیازها، امکانات، اهداف و رشد، را اگر کسی ثابت کند که با هیچ روش تحقیقی نمی .5

های مختلف از توان در حیطهشناختی( تعیین کرد یا نمیصورت موجّه)دارای اعتبار روشبه

توان طادی، نیازها، امکانات، اهداف مرتبط با آن حیطه را، تشخیص داد، یا نمیموضوعات، م

 بیطرفانه عمل کرد، این نظریه کارآیی عملی نخواهد داشت.

23.  

كفايت و »آزمون 

 نظريه« قابلیت انتاج
)بررسی قدرت تفسیر، تبیین و 

 شواهد( تولیدتوجیه و 

 

 «:عدل»مثال و تطبیق بر روي 

 نه است؟عادال xآيا قانون 

و « فعل»صورت منب  و امکاناتی برای رف  نیازی است)چه به سازیال امِ فعالپاسخ: هر قانونی، 

توان گفت ای اگر موارد زیر در آن رعایت شده بود میبراساس عدل شبکه (،«ترک»صورت چه به

 عادالنه است:

 زهای دیگر محاسبه صادق بودن آن نیاز، گستره و عم، آن و ضریب اهمیت آن نسبت به نیا

 شده باشد.

 دار برای رف  نیاز صورت گرفته باشد. )در مقیاس شبکه فحص جام  نسبت به مناب  قابلیت

 هستی(

 .واقعی بودن آن امکان، ضریب تاثیر آن در رف  نیاز مورد نظر، محاسبه شده باشد 

 .امکان دسترسی الزم به آن منب  محاسبه شده باشد 

  سازی آن منب ، بر دیگر موجودات محاسبه شده باشد.فعالنوع تاثیر و ضریب تاثیر 

 سازی آن منب ، بر قوانین قبلی محاسبه شده باشدنوع تاثیر و ضریب تاثیر فعال 

 ِمورد نظر محاسبه شده باشد، می ان ماندگاری و پایداری قانون 

 

ینِ آن قانون، در الزم در رشد مخاطب حداقلنظر برای : اگر نیاز مورد نظر، غیرقابل صرفنتیجه
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حوزه مورد نظر )ج ایی، مدنی )خانواده، تجاری، ....(، اساسی، مطوبات دولت، ...( است، و اگر منب  

سازی آن آن نیاز، قابلیت واقعی برای رف  نیاز را دارد و امکان دسترسی و فعال دیده شده برای رف 

سازی آن، تاثیر ود دارد و ال ام به فعالمنب  دربازه زمانِی وجود آن نیاز، برای مخاطبین قانون وج

معنادار منفی بر ح، دیگر موجودات )در روابط چهارگانه در شبکه هستی( و تاثیر معنادار منفی بر 

 عادالنه است. xدیگر قوانین ندارد، آنگاه قانونِ 

 ای(شبکه پارادایم)براساس  «عدالت» فرآیند محاسبه و تحق،

: جدول نیازها و جدول امکانات مرتبط با موضوع مورد نظر ها(مرحله یک )تعیین ورودی .1

 را تهیه کن. مرتبط با موضوعو جدول اهداف 

مرحله دو )تعیین خروجی= هدف(: تعیین کن که دقیقا در اثر رف  نیاز مورد نظر، چه  .2

اثری باید ایجاد شود؟ )با ذکر عوارض تسعه یعنی تعیین زمان )متی(، مکان)این(، 

یت)کیف(، اج اء درونی)وض (، روابط بیرونی)اضافه(، زمینۀ الزم)جده(، کمیت)کم(، کیف

 نحوه اثرگذاری)فعل(، نحوه اثرپذیری)انفعال((

 مرحله سه )تعیین پردازش(:  .3

)یا صدقِ ضریب اهمیت  24صادق یا کاذب بودن نیاز مورد نظر را بررسی کن. .أ

 آن نیاز را در این موضوع و این موقعیت(

ر را با نیازهای دیگر بررسی کن و وزن بده. )اثرگذاری یا روابط نیاز مورد نظ .ب

 اثرپذیری از یکدیگر و می ان آن(

 در این موقعیتکلیه مناب  و امکاناتی که احتمال دارد بتوانند این نیاز را  .ج

 برطرف کنند تشخیص بده.

منب  و امکانات بهینه را از بین احتماالت فوق تشخیص بده. )ضریب تاثیر فعال  .د

 باید محاسبه شود( دراز مدتها بر دیگر موجودات در شدن آن

 سازی منب  و امکانات فوق را تشخیص بده.کیفیت فعال .ه

 سازی منب  مورد نظر را فراهم کن.زمینۀ الزم برای فعال .و

شده با نیاز مورد نظر را فراهم زمینه الزم برای برقراری ارتبام میان منب  فعال .ز

 نش الزم، یا رف  موان (کن. )اعم از ارائه اطالعات و دا

عدالت  ←فرد یا جم ِ مورد نظر را متوجه قرار گرفتن در موقعیت فوق کن  .ح

 25ای.ورزیده
 

                                                           
گونه محرک خاصی از بیرون به افراد یعنی هیچ« پایه»است؛ وضعیت « پایه»های تشخیص صادق یا کاذب بودن نیاز، مشاهده و استقراء وضعیت یکی از راه 24

است، به این حالت « انطاف»و دال مرک ی آن که « رال »راد در یک وضعیت با اصالت طبیعیِ خود قرار گیرند. )بخشی از نظریۀ عدالت قراردادیِ وارد نشود و اف

 (2۶1ی، صموسسه امام خمین ،هاي عدالتنقدوبررسي نظريه گوید. )ر.ک. واعظی احمد،می« orginal positiinوض  اصیل یا »پایه اشاره دارد که به آن 

از متفکران حوزه عدالت، در فرآیند تحق، عدالت چنین گفته است: رعایت ح، در تخطیص من اب ، ممانع ت از س وء اس تفاده از ق درت و آزادی، « دیاس» 25

 (1۰4، صنظريه جامع عدالترعایت ح، در اختالفات و منازعات، رعایت ح، در تغییرات. )ر.ک. جهانیان ناصر ، 
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 تمايز اين ايده با ديگر نظريات عدالت:

 در هیچیک از نظریات عدالت:

 مشخص نیست.« نقشه نیازها، مناب ، اهداف، رشد» ماتریسضرورت تشکیل  .1

 هداف و رشد، کل شبکه هستی نیست.تشخیص نیازها، مناب ، ا مقیاس .2

 برای محاسبه و مقداردهی در متغیرها برای تحق، عدالت ارائه نشده است. فرمولی .3

 قدم برای تحق، عدالت ذکر نشده است.بهقدم فرآیند .4

های خاص، نیازمند عنوان یک نظریه راهنما( بر مطادی، در حوزهتطبی، این عام فوقانی )به

به آن حوزه است مانند نظریه مربوم به فلسفه مجازات در حقوق ج ایی،  تولید نظریه خاص مربوم

کننده در اقتطاد، نظریه مربوم به فلسفه حکومت در سیاست. که این نظریه مربوم به رفتار مطرف

ای شناسانه، در هر حوزهشناسانه یا ارزشهای وجودشناسانه یا معرفتنظریاتِ مبتنی بر تحلیل

 نیاز، امکانات، اهداف و مراحل رشد است. تعیین کنندۀ مطداق

های اسالم، هرم نیازها، امکانات و مناب ، اهداف، مراحل رشد، از دی ن در عدالت مبتنی بر آموزه

 شود )قبض و بسط نیازها، امکانات، اهداف و مراحل رشد(شود یا با دین اعتبارسنجی میگرفته می

ی، فرهنگی، ..( مط ادی، خ اص مرب وم ب ه آن و در هر حوزه خاص )سیاسی، اجتماعی، اقتطاد

شود. )تعیین مطداق، تعی ین وزن و ض ریب حوزه نی  از دین گرفته شده یا با دین اعتبارسنجی می

 اهمیت، تعیین مراحل، تعیین روابط(
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