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چکیده
شناسـی علـم دینـی و بـا     روشۀویژه در زمیناین مقاله با هدف پیشبرد ادبیات بحث علم دینی، به

هـاي  پردازد که بر استفاده از ظرفیـت گیري از روش تحلیل عقلی به معرفی روشی تلفیقی میبهره
در جهـت افـزایش   یتمـاع هاي علـوم اج و روش) روش تخصصی فهم و تفسیر متون دینی(اجتهاد 

اي مرحلـه ق، ارائه روشی ششین تحقیاۀجینت. پردازي استوار استتعامل میان آنها در مقام نظریه
است که دو راهبرد استقرائی و قیاسی را به طـور طـولی   یسازي دینی در علوم اجتماعبراي نظریه

ـ پرسـش تحق ن یتدو: این روش عبارتند ازۀگانمراحل شش. کندبا هم ترکیب می بـر  يق، مـرور ی
ق در متــون دینــی، یــهــاي مــرتبط بــا مســئله تحقات بحــث، جســتجو و اســتخراج گــزارهیــادب

ـ ی، ساخت الگوهاي نظري انتزاعيپردازگزاره نکـه تطبیـق   یبـا توجـه بـه ا   . یانضـمام یو تجرب
ز شـدن کـه ا  هاي مشخص در انتقال بهتر آنها تأثیر بسـزایی دارد، مسـئله عرفـی    مباحث بر مثال
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بیان مسئله
در سازی دینی در علوم اجتماعی، بحثی نسبتًا بدیع و ناشناخته بحث و بررسی در مورد روش نظریه

مطالعات موسوم بـه ۀاین بحث از نظر جایگاه معرفتی به حوز. های علمی و دانشگاهی استمحیط
هایی اسـتوار اسـت کـه فرضشناسی اسالمی تعلق دارد و بر پیشعلم دینی و به طور خاص جامعه

یزاعـو انتینگرش فلسفۀگیرند، اما به سبب سیطرعمدتًا در آن حوزه مورد بررسی و مداّقه قرار می
نظران ایــن حــوزه بــر مبــانی و گذشــته و تمرکــز صــاحبۀدر چنــد دهــینــیبــر مطالعــات علــم د

یلیژه مسئله امکان یا عدم امکان علم دینی و عـدم توجـه تفصـیوهای کلی این بحث، بهفرضپیش
از ِق برآمدهیتحقیهاای که به ارائه روشن بحث، به گونهیآنها در ایشناختآنان به استلزامات روش

ۀنـیدر زمیتوجهشـرفت قابـلیشان به طور مشـخص بینجامـد، شـاهد پیاۀو اصول موضوعیمبان
؛ رجبـی، ۱۳۷۷جـوادی آملـی، : ک.بـرای نمونـه، ر(م یامباحث مربوط به روش علم دینـی نبـوده

؛ علیپـور و ۱۳۸۸؛ سـوزنچی، ۱۳۸۵اران، کـو همی؛ حسن۱۳۸۲؛ باقری، ۱۳۸۰ان، ی؛ امز۱۳۷۸
علم دینی در شـرایط ۀاین در حالی است که به بار نشستن اندیش). ۱۳۹۱سانیا، ؛ پار۱۳۸۹حسنی، 

ق آن بستگی دارد و تـا زمـانی کـه ایـن یمند روش تحقدقیق و نظامیکنونی بیش از هر چیز به معرف
مزبور حتی موافقت نسبی اجتماع اهل علـم ۀاتفاق رخ ندهد، نباید چنین انتظاری داشت که اندیش

.سب کندکرا 
. آن وجود نـداردۀقابل ذکری دربارۀپردازد که پیشینای میرو به مسئلهپیشۀبر این اساس، مقال

مـورد نظـر، ِی نـیعلـم دیالگویستیچۀهدف مقاله آن است که پس از ارائه توضیحی فشرده دربار
طالب از آنجا که تطبیق م. ای برای ساخت نظریه دینی در علوم اجتماعی بیان کندروشی چندمرحله

کـه از مسـائل بسـیار 1شدنهای مشخص در انتقال بهتر آنها تأثیر بسزایی دارد، مسئله عرفیبر مثال
.  شناسی دین است، برای نمونه انتخاب شده استجامعهۀمهم در حوز

سازی دینی در علوم اجتماعینظریهیمفروضات فلسف
نـی یاجتمـاعی بـر الگـویی از علـم دروش پیشنهادی این مقاله برای ساخت نظریه دینـی در علـوم 

و ) ۱۳۹۰بسـتان، (ینـیعلـم دیبـه سـویگـامتـاب کآن در دو یلیاستوار اسـت کـه شـرح تفصـ
تـوان یدر اینجـا بـه طـور کوتـاه م. آمده است) ۱۳۹۲بستان، (سازی دینی در علوم اجتماعینظریه

و یشــناختهستی، یشــناختمعرفتیاز مبــانیامزبــور، متشــکل از مجموعــهیگفــت کــه الگــو
: ن قرارندین آنها از ایتره مهمکاست یشناختانسان

1. secularization
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در باب زبان دین کـه یشناختاریدگاهیانه در باب قلمرو دین و دیگراشمولیدگاهید بر دکیتأ
1سازد؛ورود دین به قلمروهای علم را فراهم میۀزمین

؛2ر و قابل استناد در علممعتبِی ن در کنار عقل و تجربه، به عنوان منبع معرفتیرش دیپذ
علـم کـه بـه موجـب آن، علـم یو فراتجربـین دو سطح تجربیبیقراردادیمرزبندیکجاد یا

یـا  ) یفلسف(یمعتبِر  عقلیهامورد از یکی از روشی، به اقتضایدر سطح فراتجربینیاجتماعی د
یکند، اما  در سطح تجربیخواه در مقام گردآوری و خواه در مقام داوری استفاده م) یانیوح(ینقل

3)یریـ تفسیهای فقهتبلور یافته در روش(یبیشتر به روش اجتهادی یا استنباطیو در مقام گردآور

4متکی و در مقام داوری متعهد به آزمون  تجربی است؛

اقلی و دتـوان از دو بیـان حـاسـت، مییشناختی کـه بـه طـور خـاص نـاظر بـه معرفـت دینـمعرفتین مبنایدر توضیح ا. 1
مبـانی فراتجربـی ۀبیان حداقلی، همین که متون دین اسالم کم یا بیش مطـالبی را دربـار اساسبر . حداکثری بهره جست

مراجعـه بـه ایـن متـون در مباحـث علمـی را فـراهم ۀاند، زمینـاجتماعی بیان کردههایتعلوم اجتماعی و نیز خود واقعی
ن، عالوه یتوان ادعا کرد که این د مال و جامعیت اسالم میکاکثری، با عنایت به دو اصل در حسب بیان حاما ب،سازدمی

قی اخروی و برخی مراتـب سـعادت یل به سعادت حقیهای ناملی از روشکۀبر مبانی فراتجربی علوم اجتماعی، مجموع
های مزبور بر گیرد و چون روشر دارند، دربرمیت را که در راستای تحقق سعادت اخروی قرایوی مانند عدالت و امنیدن

م و یطـور مسـتق	ه اسالم افزون بر مطالبی که بهکآید جه به دست میینی استوارند، این نتیو کق تیهای واقعی و حقاکمال
معلـولِی روابط عّلی و ۀام خود نیز به همکها و اح، در ارزشکردهواقعیات جهان بیان ۀهای ِاخباری دربار در قالب گزاره

ا نبود آنها در سـعادت یه بود کاموری را ۀو به این ترتیب، همتوجه داشته استند، هسته با سعادت انسان مرتبطکواقعی 
ا یـن اسـالم را بالفعـل یـتوان متـون د ن اساس، مییبر ا. گیردمیم در نظر یرمستقیم یا غیطور مستق	انسان دخالت دارد، به

. اندردهکان یها به سعادت را بابی انسانیعوامل و موانع دستۀه همکنی دانست ییتبییهاگزارهۀبالقوه دربردارند
پـذیرش دیـن بـه کـه توان گفـت مییاجمالبه طور آید، به دست میروشاین با در توضیح وجه دینی خواندن علمی که . 2

قـل و تجربـه از منـابع مسـّلم و ع،بـه بیـان دیگـر. عنوان منبع شـناخت، وجـه تمـایز ایـن علـم بـا الگوهـای دیگـر اسـت
مـورد مناقشـه ـنظرهـا نظر از برخی اخـتالفبا قطعـالجمله از آنها فیۀناپذیر همه الگوها هستند که لزوم استفادانفکاک

.  شوداز منبع دیگری به نام دین هم استفاده میآنهانیست، اما در علم دینی عالوه بر 
تعبیر روش اجتهادی، یک تعبیر عام برای روش استنباط از متون دینی است و اختصاص به روش فقهی بـه معنـای خـاص .3

. کلمه ندارد
توانـد مـالک خطاپـذیر چگونـه مـیۀکه تجربرو شود تی از این قبیل روبهاشکاالممکن است با شناختیمبنای روشاین. 4

هـای دینـی در مقایسـه بـا بخشی گزارهزایی و اطمینانمیزان معرفت، در حالی که های متون دینی باشدنفی و اثبات گزاره
های تجربی باالتر است و بر این اساس، آن معرفتی کـه در دسـتگاه معرفـت خطاناپـذیر اسـت یـا احتمـال خطـای گزاره

ه دلیـل اسـتناد بـه معصـوم بهای دینی گزارهت بسیاری از یّ حجکمتری دارد، باید مالک داوری باشد و یا این اشکال که
. ها با تجربه سنجیده شوندکه این گزارهنیستنیازی رو،از اینباوران مفروض است و نید یبرا

کید کرد که سخن بر سر داوری در سطح تجربی علم است، یعنی ساحتی کـه در پاسخ به اشکال نخست باید بر این نکته تأ
،ینـیمتـون د یهـاای از گزارهو ایـن در حـالی اسـت کـه بخـش عمـدههای توصیفی تجربی استتنها مشتمل بر گزاره

ق غیرتجربـی ماننـد صـفات الهـی و یهـای توصـیفی، نـاظر بـه حقـاای از گزارهمضمونی هنجاری دارند و بخش عمـده
هـای توصـیفی ، گـزارهینـیمتـون د یهـاهای بهشت و دوزخنـد و بـه ایـن ترتیـب، تنهـا بخـش کمتـری از گزارهویژگی
از اعتبـار سـندی بـاالیی برخـوردار ـبه شـرحی کـه خواهـد آمـدـاخیر ۀپذیرند، ضمن آنکه بسیاری از همین دستتجربه

های تجربـی را بخشی آنها نسبت به گزارهزایی و اطمینانتوان ادعای باالتر بودن میزان معرفتنیستند و به این ترتیب، نمی
،توان چنین ادعایی داشـتهای هنجاری نمیشده از گزارهتوصیفِی استخراجهای که در مورد گزارهمطرح کرد، همچنان

از ایـن گذشـته، بـا . هـا دخالـت داردحدس و نظر در استخراج ایـن گـزارهۀزیرا برحسب توضیحی که خواهد آمد، جنب
یر علمـایـتعببهینیمتون د معتبر دریهات بیشتر گزارهیّ حجیمبنانظر از دو مشکل ضعف سند و حدسی بودن، صرف

ن یـرش ایه هرچند در مقـام عمـل شـرعًا موظـف بـه پـذکن بدان معناست ین و ایقیاصول فقه، ظّن معتبر است نه قطع و 
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کید بر مبانی هستی و همچنـین، ابعـاد نظـری کـه یشناختشناختی و ارزششناختی، معرفتتأ
ن الگـو از الگوهـای موجـود یـز ایری اسـت، بـه عنـوان وجـوه تمـایی تبیینی و تفسـهاشامل جنبه

1فردی از نظر فنون تحقیق تجربی؛برخورداری از ویژگی منحصربهۀو نداشتن داعییشناسجامعه

های اجتمـاعی، پدیـدهین عّلـیـیرش اهداف چندگانه در علم اجتماعی به ایـن معنـا کـه تبیپذ
ث یـاز حیانسـانیهادهیـپدیشناسـتیو غایعی، نقد اوضاع اجتمـاعهای جمکنشِی شناسمعنا

شوند؛معرفی مییاستنادشان به خداوند، به عنوان اهداف علم اجتماعی اسالم
از یریـگان بهرهکو بالعکس و درنتیجه، امیفیتوصیهااز گزارهیام هنجارکامکان استنتاج اح

؛یعلمیهاهیها و نظرها، الگودر ساختن فرضیهینیمتون دیهنجاریهاگزاره
کید بر امکان تولید نظریه ییگراتیرّد نسـبۀیـشـمول بـر پاهای تبیینی یا تفسیری عام و جهانتأ

؛یو فرهنگیشناختمعرفت
ن دو یبـی، نه تعصب ارزشی که بـا توجـه بـه مرزبنـدیمدارجانبداری ارزشی به معنای ارزش

ات تا حـّد ین واقعییف و تبیها در توص، در سطح نخست از دخالت ارزشیو فراتجربیسطح تجرب
یدر راستای نقد اوضاع اجتمـاعینیدیهاشود؛ اما در سطح دوم، توّسل به ارزشاسته میکان کام

ت مطلوب پذیرفتنی است؛یتحقق وضعیار براکو ارائه راه
گاهی یو عملیپذیرش فطرت انسانی، عقالنیت نظر هـای اساسـی به عنوان ویژگی، اختیار و آ

گیری علوم اجتماعی دارند؛کننده در شکلانسان که نقشی تعیین
ها و د بر وابستگی متقابل کنشکیشناختی و به بیانی دیگر، تأهستیییگرالکو ییق فردگرایتلف

ساختارها؛
که افـزون یاعت اجتمیواقعۀدرباریعلوم اجتماعیهامیف پارادایتر از تعارفی جامعیارائه تعر

و یاجتمـاعیها، معـانی رفتارهـا و تضـادهای اجتمـاعی، شـامل سـّنتین تجربیها و قوانبر نظم

ا داللـت یـِف عـدم مطابقـت آنهـا بـا واقـع از جهـت صـدور یم، اما احتماِل هرچند ضعیها و عمل بر طبق آنها هستگزاره
نـان خـود یب اطمیها ضر این گزارهِی اگر با آزمون تجرب،خواهد بودیعقالنامالً کیطین شرایدر چن. همواره وجود دارد
. میش دهیآنها افزایرا نسبت به محتوا

ت ّیـاحـراز حقانیلزومـًا بـرای متـون دینـی هـاگزارهیتعهـد بـه آزمـون تجربـکه توان گفت در پاسخ به اشکال دوم نیز می
شـک، بی. آن اسـتیعلم، افزون بر ابعاد معرفتـین اجتماعیّ توجه به تعل لزومیه به دلکبل،ستیمفاد آنها نیاألمرنفس

ان اجتمـاع اهـل علـم، موافقـان یـنـد، در مکرا مطـرح یاز تجربه در موضوعات ذاتًا تجربیازینیبیادعایاگر علم دین
.  تام داردمغایرت یت در علوم اجتماعینیزیرا ادعای مزبور با اصل مسّلم ع،به دست نخواهد آوردیچندان

های دینی به فّن جدیدی دست یابیم یا نای چهارم، نافی این احتمال نیست که در مواردی با الهام از آموزهگفتنی است مب.1
ی در ایـن یبرخی فنون موجود را کنار بگذاریم، بلکه سخن بر سر این است که علم دینی در الگوی مورد نظر، فعًال ادعـا

هـای تحقیـق، رسـد فنـون و تکنیکزیرا به نظـر می،د که لزومًا چنین اتفاقی خواهد افتاددهخصوص ندارد و وعده نمی
عالمان مسلمان در دوران شـکوفایی ۀشمول هستند و گواه این مّدعا، استفاداغلب مبتنی بر مبانی ریاضی و منطقی جهان

بـا ایـن حـال، . ن اسالمی از فنون مختلف تجربی از قبیل مشاهده، رصد، آزمایش، روش مشارکتی و آمارگیری استدتم
. هایی در فنون تحقیق آن نیز باشیمها و نوآوریبعید نیست که در بلندمّدت به موازات پیشرفت علم دینی، شاهد پیشرفت
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.شودیز میاین اصطالح نیبه مفهوم قرآنیخیتار
گفتنی است به استثنای مبنـای سـوم، چهـارم و ششـم از مبـانی یادشـده، سـایر مـوارد در آثـار 

.استه طور صریح یا ضمنی آورده شده نظران مسلمان در بحث علم دینی بصاحب

دینی در علوم اجتماعیۀروش و مراحل ساخت نظری
ها تیر فعالیو سا» سازینظریه«یت علمیفعالیانون اصلکادشده، چون ییفلسفیبا توجه به مبان

ل آن صـورت یو جـرح و تعـدیه، اعتبارسـنجیـد نظریتولیدر راستایعنیرامون آن است، یبیشتر پ
مـورد نظـر یالگـویاصـلیریگست؛ بنابراین، جهتین امر مستثنا نیهم از اینیرند و علم دیگیم

یـکۀشـدرفتهیپذیهـایژگیه وکـیاهیـه است، نظرید نظریتول) شناسی اسالمیجامعه(ینیعلم د
:  ها عبارتند ازیژگین ویا. متعارف را دارا باشدیعلمۀینظر

دن؛ از تناقض بویو خالیانسجام منطق
؛یردکارکو یری، تفسیعلّ یهانییلمه، شامل تبکع یوسیبه معناین علّ ییتب

از انتزاع بودن؛یادرجهیحاو
؛یریپذو آزمونیت تجربیناظر بودن به واقع

هرچند به طور محدود؛ینندگکینیبشیپ
).۱۴۳، ص۱۳۹۰بستان، (یاجتماعۀمداخلیبراییردن مبناکفراهم 

مطـابق (در شش مرحله یرید مسیسازی دینی در علوم اجتماعی باهدف نظریهدن به یرسیبرا
:موده شودیپ) با نمودار زیر
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یدر علوم اجتماعینیدۀنمودار روند ساخت نظری

: میپردازیگانه ماز مراحل ششیکهر ۀدرباریوتاهکح یدر ادامه، به توض

قین پرسش تحقیتدو
ه کـق اسـت یتحقیدیلکم یق از مفاهیف دقیمرحله، لزوم ارائه تعارنیقابل توجه در اۀتکن نینخست

ن یـبـر ا. تر مسئله داردحیل صحیجه، تحلیق و درنتیدر فهم درست پرسش تحقیانندهکنیینقش تع
ن یـدر خـالل ایت علمـیـاز عناصـر مهـم فعالیکـیبه عنوان یشناسار مفهومکاز یاساس، بخش

پرداز هیـن مرحله اختصاص ندارند و نظریلزومًا به ایتأمالت مفهومرد، گرچه یگیمرحله صورت م
یا حتـیـو ی، بازسـازیضرورت بحث به بازنگرین است به اقتضاکز ممیگر نیدر خالل مراحل د

. م بپردازدیابداع مفاه
سازی و بـه طـور خـاص، قات معطوف به نظریهیدر تحقیته، پرسش اصلکن نیبا قطع نظر از ا

ه کـباشـد، همچنـانیا غـائیـیتواند پرسش از علـل فـاعلیدینی در علوم اجتماعی مسازی نظریه
جـه، بـا یدرنت. باشدیا ساختارییمطلوب رفتاریو نیز الگویالگوی آرمانیکتواند پرسش از یم

ار کن چهـار نـوع پرسـش سـرویـاز ایکـیبه دو قسِم اهداف و نتایج، بـا یم علل غائیتوجه به تقس
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: م داشتیخواه
ا جامعـه یـشـدن افـراد یدر عرفیها و عـواملنـهیمـثًال چـه زم(ها نـهیپرسش از عوامـل و زم-

؛ )مؤثرند؟
ا یـشـدن خـود یاز عرفکیچه درینشگران اجتماعکمثال، یبرا(ها زهیو انگیپرسش از معان-
؛ )خود دارند؟ۀجامع
ا یـیبـر سـالمت روانـیآثـارشدِن افـراد چـهیبرای نمونه، عرف(ردها کارکپرسش از نتایج و -

یثبـاتیا بیـبـر ثبـات یشدن جامعـه چـه اثـریا عرفیآنان دارد و یت روابط اجتماعیّ فکیت و یّم ک
؛)گذارد؟یجای مبهیاجتماعینهادها

توان یمطلوب مِی نیدۀاز جامعییبرای مثال، چه الگو(ا مطلوب ییآرمانیهاپرسش از الگو-
). ارائه داد؟

توانـد یادشده مییهااز انواع پرسشیکرا هر یق است، زیگر دربارۀ سطح پرسش تحقیدۀتکن
ان کـو ناظر به زمان و میانضمامیا در سطحیان خاص و کو فراتر از زمان و میانتزاعیدر سطح

ه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، بر کیانضمامۀیاز نظریانتزاعۀینظرکیکتف. خاص مطرح شود
.  توان انجام دادیق مین سطوح پرسش تحقیه بکاستوار است کیکین تفیهمۀیپا

ات بحثیبر ادبیمرور
ِی نییقات تبیدر تحق: ردیگیقات رایج معموًال به چند هدف صورت میات بحث در تحقیمرور بر ادب

.موجـود اسـتیهاهیه بر نظرکیق با تیتحقین چهارچوب نظرین مرور، تدوی، هدف از ایاربردک
ییا نقـد محتـواییش مفهومیو پاالیوارسیتواند برایات بحث میقات، مرور بر ادبیر تحقیدر سا

یا کسـب اشـراف الزم بـر آنهـا بـه منظـور تسـلط بـر اصـول و سـازوکارهایـموجـود و یهاهینظر
.ردیرایج آن صورت گیهاو قالبیپردازهینظر

ه کـسـت، بلین مـوارد نیـاز ایکچیمورد نظر، هیسازهینظرین مرحله در الگویاما هدف از ا
جـه، ینـه و درنتیمهم در آن زمیهامبهم بحث و سؤالیایشف ابعاد و زواکات صرفًا برای یمرور ادب

متون دینـی یهان گزارهیه براساس مضامیرد، زیرا قرار است نظریگیصورت میرکش جوالن فیافزا
و یمیپـارادایهـافرضشیرات ناموّجـه پیتـا از تـأثد تـالش شـود یـل، باین دلیبه هم. ن شودیتدو

. شودیریان جلوگکن مورد نظر تا حد امییتبیموجود بر محتوایهاهینظرِی مفروضات ماهو
بـرای نمونـه، . ر اسـتیناپـذن اجتنابیشیپیهاهیذهن از نظریریاز اثرپذی، سطحکبدون ش

ر یاو، تصـوین موضـوع بـرایـافتن ایت یشدن و اهمیبه موضوع عرفینیپرداز دهیعطف توجه نظر
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کـه بـا مـدد آنهـا ییهاها، ابزارها و قالبآن، پرسشیبرایسازهیم او به نظریاز آن، تصمیویذهن
تًا اسـتخراج و ارائـه یکه نهایاهیکند و ساختار نظریکه جستجو میرود، مطالبیمینیسراغ متون د

ق و یـل، تحقیتحصـِی ان متمـادیسـالیطیاست که ویات نظریر همان ادبیتأثخواهد کرد، تحت
ذهن او نشسته است و همواره از دیـدگاه آن ۀنیزمبا آن آشنا شده و در پسیس در علوم اجتماعیتدر

ۀانیگراتینسـبیه مبـانکـیسـانکین همـه، بـرایـبـا ا. نگردیها مدهیبه موضوعات، مقوالت و پد
ه کـسـت یادشده ضرورتًا مستلزم آن نیاز موارد یکچیدانند، هیرا نادرست میکهای هرمنوتروش

یهاهیـ، تـابع و وابسـته بـه نظرییخود را از دست دهد و از نظـر محتـواینید خلوص دیجدۀینظر
بـه سـخن درآوردن یعنـی، ینـیدهد، استنطاق خود متون دیت رخ میرا آنچه درنهاین گردد، زیشیپ

یکند، مبنمطرح مییانهیه زمینظرۀدربار1ه بلومرکاست یمطلبسه بایته قابل مقاکن نیا. آنهاست
ه توجـه کار محقق قرار دهند یدر اخت2زاتیحساسیمین است مفاهکن ممیشیپیهاهیه نظرکنیبر ا

، ۱۳۸۸مـان، یا(ننـد کیچیپنسـخهیویه بـراکـننـد، بـدون آنکیجلـب مـیاو را به نقاط خاصـ
ن یشـیپیهـانیید بـا تبین جدییتبیین است شاهد همسوکممیگفتنی است در موارد). ۳۴۸ص
.ستیاز مفروضات آنها نییمحتوایریاثرپذیز به معناین نیه اکم یباش

بـه . گذارند، به توضیح کوتاهی نیاز دارددینی اثر میۀن چگونه بر نظرییشیپیهاهیاما اینکه نظر
نخسـت، تـأثیر محتـوایی از راه تحمیـل : رسد سه نوع تأثیر در این زمینه قابل تصویر اسـتنظر می

یابـد؛ دوم، تـأثیر ن بر متون دینی کـه در شـکل تفسـیرهای التقـاطی نمـود مییشیپیهاهیمفاد نظر
های آن؛ سوم، تأثیر دینی و چگونگی چینش و تنظیم مؤّلفهۀین بر شکل و قالب نظریشیپیهاهینظر

های متنوع و همواره نوشـونده کـه یکـی از دو نتیجـه را در پـی دارد، یـا محتوایی از راه طرح پرسش
های در مـورد اولـین مواجهـه(سابقه تعمیق معرفت دینی پیشین و یا استخراج یک معرفت دینی بی

اجتناب اسـت و بایـد در این میان، صورت نخست ناموّجه و قابل. )های جدیدمتون دینی با پرسش
تا حد امکان از آن پرهیز شود، اما صورت دوم به دلیـل عـدم تـأثیر محتـوایی، قابـل قبـول اسـت و 

توان ناموّجه دانست، زیرا ناقض اصـالت، وحـدت و ثبـات محتـوای صورت سوم را نیز اصوًال نمی
اسـتخراج معـدن ۀها را بـه ابزارهـای جدیـد و پیشـرفتر، نظریهتوان در صورت اخیمی. دینی نیست

تشبیه کرد که در مقایسه با ابزارهای اولیه، کّمیـت و کیفیـت بـاالتری از مـواد معـدنی را در اختیـار 
. افزایندگذارند، اما چیزی فراتر از آنچه در خود معدن وجود دارد، به آن نمیمی

1. Blumer, H.

2. sensitizing concepts
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ق در متون دینی یبا مسئله تحقهای مرتبطجستجو و استخراج گزاره
را در مراحل مختلف یاسیو قیاستقرائیاز راهبردهایبکیمورد نظر، تریسازی دینی در الگونظریه

یرویـپیهاست، صرفًا از راهبرد استقرائاستخراج گزارهۀه مرحلکن مرحله یرد، اما در ایگیار مکبه 
هـای مـرتبط بـا موضـوع گزارهۀ، همـیریتفســیفقهیاز روش استنباطیریگبا بهرهیعنیشود، یم

ب، روش یـن ترتیـبـه ا. شـوندیم) بـازیدگذارک(ه یاولیدگذارکق از متون دینی گردآوری و یتحق
را ینزدیکـی قابـل تـوجه1،یانـهیزمۀیـمورد نظر با روش ساخت نظریسازی دینی در الگونظریه

نشـگران کخود یها، رفتارهادگاهیبه دیجعه استقرائر بیشتر از راه مرایالبته روش اخ. خواهد داشت
یه روش مورد نظـر از راه اسـتقراکیشود، در حالیه از آنها اجرا می، انتزاع و استنتاج نظریاجتماع

تنها نـهیتجربـیهـاتیواقعیمتون به جـایاستقرایانجامد، ولیه میمتون خاص به استنتاج نظر
ان کـن روش، امیـح متخصصـان ایه بـه تصـرکـندارد، بلیانهیزمۀیبا اقتضائات روش نظریمنافات

ــت آن در دادهک ــااربس ــیه ــاز قبیمتن ــهی ــیهال نام ــاریهاتیشخص ــناد میخیت ــوب، ک، اس ت
یشناختمعرفتیبنابراین، مبان). ۳۵، ص۲۰۰۶، 2چارَمز(ها و مانند آن وجود دارد نامهسرگذشت

. د شوندییمورد نظر تأیتوانند در الگویآن نمۀانیگراتیاز جمله مفروضات نسبیانهیزمۀینظر
بـه پرسـش ییل در پاسـخگویـهـای دخگزارهۀهای مرتبط، همـگفتنی است که منظور از گزاره

ه قرار است سـاخته شـود، کیاهیق و به تبع نوع نظریه یقینًا برحسب نوع پرسش تحقکق است یتحق
دام ناظر که هر کهاست آنها شامل چند دسته از گزارهیلّ کن یمتفاوت خواهند بود، اما فهرست عناو

، یشـناختارزشی، مبـانیشـناختیهستی، مبـانیشـناختانسانیمبان: ل هستندیاز موارد ذیکیبه 
. هاردها و شاخصکارک، یعوامل، معان

اهـد ان خویـبینیسازی دند نظریهیها در فران چند دسته از گزارهیدام از اکگاه هر یدر ادامه، جا
نـد، یآیبه دست نمینیسازی دینی اصوًال از استقرا در متون دنظریهِی شناختمعرفتیالبته مبان. شد

یهاافت، اما بیشـتر مسـتند بـه اسـتداللیآنها دست یبرایداتیّ ن متون به مؤیتوان در ایهرچند م
خاص ندارنـد یاهیبودن، اختصاص به نظریل عقلیمزبور به دلیعالوه، مباناند؛ بهیو فلسفیعقل

ید به مباحث فلسفیآنها بایرو، بررسنیاز ا. متوقف بر آنهاستیبشریهاشناختۀت همیو حج
.شوندیفرض تلقشید به عنوان پیسازی باول و در بحث نظریهکمو

، ...)ا نـامعتبر وِاخباری یا انشـائی، دارای اسـناد معتبـر یـ(های متون دینی با توجه به تنوع گزاره
در مباحـث ینـیمتـون دیهااز گزارهیریگه بهرهکآن است ینیمورد نظِر علم دیمفروض در الگو

1. grounded theory

2 . Charmaz, K.
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ه کـ) ینـییتبیسـازهیو نظریسازهی، فرضیسازژه، مباحثی دربارۀ مفهومیوبه(ینیعلم دیشناختار
و یارزشیحث مربوط به مبانست، اما در مبایآنها نیدارند، مشروط به اعتبار سندینظرۀتنها جنب

. د احـراز شـودیها باگزارهیت و اعتبار سندیه به مقام عمل مرتبط هستند، حجکها یگذاراستیس
ه کـرد یـگیقـرار مینـیمباحـث علـم دۀنظران حـوزدگاه آن دسته از صاحبیدر برابر دکیکن تفیا

ن یه استناد مضامکدانند یی موّجه میهاگزارهنی را فقط در مورد یمتون دیهااستفاده معرفتی از گزاره
؛ دفتـر ۳۵۳، ص۱۳۷۷جـوادی آملـی، (ا با ظّن معتبر اثبات شده باشـد ین قطعی بوده و یآنها به د

ه از اعتبار سـندی کیابراساس این دیدگاه، هر گزاره). ۹]: منتشر نشده[اری حوزه و دانشگاه، کهم
ادشده، یکیکدازی دینی خارج خواهد بود، ولی براساس تفپرهیالزم برخوردار نباشد، از قلمرو نظر

یارهـایسـت از معیبه کار آیـد، الزم نینییدر مقاصد تبینیاستخراج شده از متون دۀه گزارکآنیبرا
متـون یهاگزارهۀتوان از همیبرخوردار باشد و م) مانند آنچه در فقه مطرح است(اعتبار حداکثری 

ه اوًال، بطـالن آنهـا احـراز نشـود و کنیرد، مشروط به اکد استفاده در صورت ضعف سنی، حتیدین
. ندیرون آیسربلند بیًا، از آزمون تجربیثان

: شودته به طور گذرا اشاره میکبه چهار نکیکاین تفیدر توضیح مبنا
شـوند ین اسناد داده میبه دیه به طور احتمالکنه به طور قطعی، بلیهای فاقد اعتبار سندگزاره

ن یـت علم اسـت، بـه ایلّ که مربوط به کست، بلیها نگزارهکمربوط به تینیو اما اتصاف به صفت د
هـا دارای ن گزارهیـاز ایاریند و طبق فـرض، بسـکیاخذ مینیخود را از متون دیهاه گزارهکلحاظ 

ز یـرمعتبـر نیغیهاسند معتبرند و یا با قرائنی همراهند که حاکی از صّحت آنهاست و در مورد گزاره
به معنـای مسـتند بـه » علم دینی«بنابراین، صفت دینی در ترکیب . ثبوتًا احتمال صحت وجود دارد

دین نیست، بلکه به معنای برگرفته و اخذشده از متـون دینـی اسـت، بـا علـم بـه اینکـه بسـیاری از 
همین انـدازه انتسـاب رسدبه نظر می. های اخذشده از متون دینی نیز در حقیقت دینی هستندگزاره

کند، زیرا این نه یک مسئله دقیق فلسـفی و کفایت می» علم دینی«کارگیری اصطالح به دین برای به
1.تابدگذاری است که قدری تسامح را نیز برمیای در مورد ناممنطقی، بلکه مسئله

مورد ینی در الگوه علم دیکنیشود و آن ایجبران میگریهای مزبور از راه دل اعتبار گزارهکمش
رو، نیـرد؛ از ایـگیمفـروض میتجربی را در مقام داوری در سـطح تجربـیریپذنظر، اصل آزمون

کس تـاکنون در در اخالق نقلی که به دلیل تمسک به منابع حدیثی، هیچ. این ادعا در علوم اسالمِی سّنتی نیز نمونه دارد. ١
البته ممکن اسـت کسـی در اسـالمی . اصراری بر مالحظات سندی نیستاسالمی خواندن آن تردید نکرده است، اساساً 

بـه هـر حـال، ایـن : توان گفتولی در پاسخ می؛ورزند، مناقشه کندمتون اخالق که در اسناد روایات تسامح میخواندن 
خـود را ۀزات ویـژ کـه ممّیـ... اند اخالقی متفاوت از اخالق مسیحی، یهـودی ومتون با استفاده از همین روایات توانسته

.کندمین امر، اسالمی خواندن آنها را توجیه میداراست و به فضای اسالمی اختصاص دارد، معرفی کنند و ه
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مضمون آنهـا قلمـداد ۀنندکتیم تقوکا دستیتواند شاهد صدق یادشده مییهاد تجربی گزارهییتأ
هایاند، گزارهردهکد کیها تأگزارهیه بر شرط اعتبار سندکینظرانگفتنی است خود صاحب1.شود
، ۱۳۷۷جـوادی آملـی، : ک.از جملـه، ر(دهنـد یمیجـاینـیمحض را در قلمـرو علـم دیتجرب

، دارای اعتبـار و ید تجربـییز به شرط تأیهای مزبور را نه گزارهکند کین اقتضا میو ا) ۱۸۰ـ۱۷۸ص
حذف شود.  از اجزای علم دینی بدانند

ۀدهندها به عنوان اجـزای تشـکیلها و فرضیهعلم دینی، گزارهه در الگوی مختار کنیبا توجه به ا
ۀهای ظـاهرًا غیرمعتبـر کـه مجموعـری از گزارهیگشوند، بهرهها، اساسًا از متون دینی اخذ مینظریه

ان آنها به طور نامشخص وجود دارد، موّجـه بـه نظـر یهای دینی و صادق نیز در مای از گزارهگسترده
ن یل اشتمال بر مضامیها که از کمّیت باالیی در متون دینی برخوردارند، به دلگزارهن یرا ایرسد؛ زمی
نند و با حذف آنهـا از کفا مییاینینی علم دییار مهّمی در تحقق اهداف تبیو سودمند، نقش بسیغن

قلمرو ها و رفتارهای اجتماعی، با وجود آنکه در دهیاری از پدین بسیینی در تبیپردازی دهیقلمرو نظر
رو خواهند شد، زیـرا یـک ، با دشواری روبه)۵۱، ص۱۳۹۰بستان، : ک.ر(گیرند علم دینی قرار می

.سازی را از دست خواهند دادمنبع بسیار مهم فرضیه
را بایـد در همـان بیـان حـّداکثری یهای متون دینگزارهۀدلیل اصلی پافشاری بر استفاده از هم

برحسب . مطرح شد) در پانوشت(وری در ذیل ویژگی نخست یافت که در قسمت مبانی فلسفی نوآ
ۀا بـالقوه دربردارنـدیـن اسالم را بالفعـل یکند متون دمال و جامعیت اسالم اقتضا میکبیان مزبور، 

گمـان، دریافـت ایـن بی. ها به سعادت بدانیمابی انسانیعوامل و موانع دستۀی ناظر به همیهاگزاره
هـای دینـی را گزارهیـپذیر نخواهد بود؛ زامکانیهای متون دینگزارهۀه همنگاه فراگیر بدون استناد ب

.  تنهایی وافی به این هدف نیستندمعتبر به
یهـا، منحصـر بـه گزارهیدر مباحـث شـناختارینیمتون دیهااز گزارهیریگناگفته نماند بهره

اگرچه در علم اصول چنین بحثی به طور مستقل مطرح نشده، اما این بدان جهت است که علم اصول به موضوع حجیت . ١
پردازد که اساسًا مربوط به احکام شرعی است و گرنه مرتکزات ذهنی عالمـان دیـن، نـافی ایـن مطلـب نیسـت کـه از می

توان شواهد فراوانی بر این ادعا یافـت کـه های ِاخباری متون دینی استفاده شود، بلکه میر جهت تأیید مفاد گزارهتجربه د
: شوداز جمله به چند مورد اشاره می

مفـاد » اال ما هو خیٌر له... لم یقض الله ... فیما قضی علیه ... من صبر و رضی عن الله «مرحوم مجلسی در ذیل روایت ) ۱
؛ )۳۳۴، ۶۹جق ،۱۴۰۳،مجلسی(داند را امری مؤّید به تجربه میآن 

مفاد فراز نخست را مجّرب دانسته و در مورد فـراز » و حّجوا تستغنوا... سافروا تصّحوا «در ذیل روایت ) ره(مجلسی اول ) ۲
؛ )۱۸۸، ص۴، جق۱۴۰۶، مجلسی(» و هو ایضًا من المجّربات و دلیٌل علی صّحة الخبر«: گویددوم نیز می

، ۱۰، جق۱۴۲۴وحیـد بهبهـانی،(را از مجّربات دانسـته اسـت » من استغنی أغناه الله«مرحوم وحید بهبهانی مفاد روایت ) ۳
؛ )۴۰۷ص

اذا ضّل احدکم او اراد عونًا و هو بأرٍض لیس بها انیٌس فلیقل یـا عبـاد اللـه «یکی از نویسندگان اهل سّنت در ذیل روایت ) ۴
کید عده»فاّن لله عبادًا الیراهمأعینونی ثالثاً  . ای از علمای اهل سّنت بـر مجـّرب بـودن مفـاد آن را نقـل کـرده اسـت، تأ

)   ۱۱، صق۱۴۰۶، نقشبندی الخالدی(
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ام شـرع از کـت احیـتبعیالمـکۀقاعـدۀیـز بر پاینینیمتون دیانشائیهاست و از گزارهینیِاخبار
ات یـت از واقعیـاکها و حن مفاد گزارهیتوان بیه مکیو برحسب نوع ارتباطیمصالح و مفاسد واقع

.ردکاستفاده ینیدیتوان در علوم اجتماعیرد، مکبرقرار ینیع
، ینـیمتـون دۀالعـادفوقیتوب، با توجـه بـه گسـتردگکث متون میجستجو از حۀدر مورد دامن

ۀرا استخراج همـینش بزنند، زین آنها دست به گزیرند تا از بیرد ناگزیکن رویبر ایمبتنیهاپژوهش
ت کد بـدون مشـاریه شـاکـار دشـوار اسـت یبسی، امرینیمتون دۀمورد نظر از درون همیهاگزاره

ن یـر اهم دیه اساسًا ضرورتکباشد، ضمن آنیافتنیندستینیاز محققان علوم دیتوجهتعداد قابل
ر بر جستجو تـا یفراگیجستجوین دست، به جایاز ایفکییهاار وجود ندارد، چون در پژوهشک

ادامـه یتا زمـانینیبر این اساس، جستجو در متون د. شودید مکیتأیکبه ِاشباع تئوریابیحد دست
د و ین جدیبا مضامییهاه با ادامه دادن جستجو به دادهکند کنان حاصل یپرداز اطمهییابد که نظرمی

ثر کا حدایر مشابه ین با تعابیشین پیه همان مضامکافت، بلیدست نخواهد یقبلیهامتفاوت با داده
. شوندیرار مکد تیجدییهابا عبارت

یپردازگزاره
ها سـروکار دارنـد و در دهیـین پدیشناسی اساسًا با توصیف و تبه علومی مانند جامعهکنیبا توجه به ا

ز از یـانـد، بـرای پرهین هنجاریدربردارنـدۀ مضـامینـیمتـون دیهـاتعداد زیادی از گزارهمقابل،
ن و زبان علـم، الزم اسـت یزبان دیهااز تفاوتیناشیاحتمالیهاتفاهمو سوءیمغالطات منطق

. ان شـوندیـبیات علمیرد، در قالب ادبیگیآنها صورت میه روکیهای متون دینی با پردازشگزاره
: ردیگیوه صورت میبا دو شیپردازبدین منظور، گزاره

یهـااز متون دینـی اسـتخراج و در قالـب گزارهیِاخباریهاوه، گزارهین شیدر ا: میمستق) الف
نْ «ۀنمونه، گزاریبرا. شوندیان میعلمی ب َه َسـَخْت َنْفُسـُه َعـِن الـدُّ ه از خـدا کـا؛ هـر یَ َمْن َخاَف اللَّ

در یانگر نقش خداترسـی؛ ب)۶۸، ص۲ق، ج۱۴۰۷، ینیلک(» شوداعتنا مییا بیبترسد، نسبت به دن
جـزاء در یبـر انتفـایشرطیه به داللـت التزامـۀبا توجه به اینکه جمل. استییاگرایاز دنیریجلوگ

ضـعف خـوف و «: هکـرد کـن گـزاره را از آن برداشـت یـتـوان ایشرط داللت دارد، میفرض انتفا
. »شدن فرد و جامعه استیرایی و عرفت، از عوامل دنیاگیخش

های ِاخباری و بـه های انشائی متون دینی به گزارهل گزارهیوه ناظر به تبدین شیا: میرمستقیغ) ب
ا ی، و )ع(معصومانۀریو سییا اخالقیام فقهکبا الهام از احیِاخباریهاگر، ساختن گزارهیبیانی د

ات و یـتوان از آیمثال، میبرا. علمی استیهاو بیان آنها در قالب گزارهینیمتون دیاشارات ضمن
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: هکـن گـزاره را الهـام گرفـت یـنند، اکیر سفارش مکازمنیمعروف و نهه به امربهکیث فراوانیاحاد
ل ساده و نسـبتًا عـام بـرای کشیک. »شدن جامعه استیمزبور از عوامل مهم عرفۀضیدو فرکتر«

ق یک حکه آن است اجرای این شیو معروف در مثال امربهکمثًال تر(م فقهی یا اخالقی دین که متعلَّ
ق بـه یـز با توجه به پرسـش تحقیبه عنوان موضوع گزاره در نظر گرفته شود و محمول گزاره ن) مذکور

سـو، م از یکیرمسـتقیغۀویدر شـیپـردازب، گزارهیـن ترتیـبه ا. ن شودییپرداز تعهیخود نظرۀوسیل
پرداز هیـه خـود نظرکاستوار است یمین و تنظیتدوۀیگر، بر پایدیو از سوینیدیهابه گزارهکیمت

. دهدیصورت م

یساخت الگوی نظری انتزاع
ن یتـدوینـیشـده از متـون دعناصـر استخراجۀیبر پایا الگوی نظری انتزاعیه ین مرحله، نظریدر ا

ن که با توجه به نوع آن، ممکمورد نظر ۀینظرۀدهندلکیعناصر تشۀار، ابتدا همکن یایبرا. شودیم
گیـرد و مجـدد قـرار میینیهـا باشـند، مـورد بـازبا ارزشیـردها کارک، عوامل، یاست از سنخ مبان

سپس از راه تأمـل . شوندیم) یمحوریدگذارک(ه یثانویدگذارکص و اصطالحًا ی، تلخیبنددسته
یان آنها الگوی نظریمینیو عی، مفهومیحیث مناسبات منطقژه از یوشده، بهیدگذارکدر عناصر 

.      شودین میتدو
، پرسـش از یپرسش از عوامل، پرسـش از معـانیعنیق، یپرسش تحقۀبا توجه به انواع چهارگان

ن مرحلـه سـاخته خواهـد شـد، یـه در اکـیاهی، به یقین نظریآرمانیهاالگوردها و پرسش از کارک
ا یـو یردکارکـا یـیریا تفسیینییتبیاهیدهد، نظریها پاسخ مدام نوع از پرسشکه به کنیبرحسب ا

. خواهد بودیهنجار
ۀیـدر مورد سه قسم نخست از این چهار دسته نظریه، ابهامی وجود نـدارد، امـا مقصـود از نظر

اسـتوار اسـت، یآرمـانیالگوهـایطراحـۀیـه بـر پاکـهنجاری اسـت ـتبیینییاهی، نظریهنجار
. شـوندیار گرفتـه مکـبـه ینقـد اوضـاع اجتمـاعی، بـه عنـوان مبنـایه پس از طراحـکییالگوها

نش کـیهاهیدر برابر نظر2توانشیهاهینظر1،کیاز اصطالح چامسیرویه گاهی به پکییهاهینظر
. انـدباز کردهیاجتماعپردازی به علوم ن نوع از نظریهیورود ایشوند، راه را برایده مینام3شیا نمای

یمند و نتایج آنها در علوم اجتمـاعهای نّیتهنجاری فعالیتۀهای توانش که با عنایت به جنبنظریه
اند، به بررسی میزان انطباق رفتارها با معیارها و قواعد عقالنیت و میزان تحقق بخشـیدن مطرح شده

1. Chomsky, N.

2. competence

3. performance
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با توسل جستن بـه 1هابرماسینش ارتباطکۀیبرای نمونه، نظر. پردازندآنها به اهداف مورد نظر می
هـا در اشـراب ارزشیه راه را براکآرمانی بهره گرفته است یسازالگویت، از نوعیعقالنیارهایمع

یامًال عقالنـکآل دهیارگزار اکیکها و مراحل کنش تیدارد تا قابلیه سعیاین نظر. ندکیالگو باز م
الگـوی ارائـه ). ۱۹۲، ص۱۳۸۳، یفِ (ند کیقالنیت را الگوسازقواعد مربوط به عۀیلکیا مسّلط بر 

ۀسـیان مقاکـه عـالوه بـر امکآل است دهیپ ایاز الگوی تیاژهیل وکه در واقع، شیشده در این نظر
). ۹۰-۸۷ص، ۱۹۹۴، 2بوهمن(سازد یرا فراهم میان نقد و ارزشگذارکت با آن، امیواقع

ه جسـتجو و کـهاسـت هیها و نظریعنـی تنـوع پرسـشن نکتـه، یل همـیـتوان گفت که به دلمی
ه هر کشود، همچنانز میکمتمریهای متفاوتسوم بر گزارهۀدر مرحلینیها از متون داستخراج گزاره

بـه طـور . سازی دینـی خواهنـد داشـتدر نظریهیزیگاه متمایهای مستخرج، جااز انواع گزارهیک
د یـه بایـانـواع نظرۀاصوًال در همیشناختیو هستیناختشانسانیهای ناظر به مبانمشخص، گزاره

یهنجـاریسـازهیشـتر در نظریبیشـناختارزشیهای نـاظر بـه مبـانرند؛ گزارهیمورد توجه قرار گ
در یهـای نـاظر بـه معـان، گزارهیعّلـیهاهیـهای نـاظر بـه عوامـل در نظرابند و گزارهییت میاهم
. ننـدکیفـا مـیاینقـش مهمـیردکارکـیهاهیهای ناظر به نتایج در نظرو گزارهیریتفسیهاهینظر

ه، یـه عـالوه بـر سـاخت نظرکـرنـد یگیمورد توجه قرار میز هنگامیها نهای ناظر به شاخصگزاره
.ز مّد نظر باشدینیانضمامۀیگر، ساخت نظریر دیو به تعبینیات عیق دادن آن بر واقعیتطب

توان آنها یه مکاست ی، تابع اصول عامّ ین الگوی نظری انتزاعیند تدویته، فراکن نیبا توجه به ا
تـوان مـوارد ین آنهـا میتررد و از مهمکیشده به الگوی نظری تلقهای پردازشل گزارهیرا منطق تبد

:ادآور شدیل را یذ
هـای گزارهیاحتمـالیه بـا توجـه بـه گسـتردگکـن مطلب اسـت ی، ناظر به ایبنداصل دسته-

نـده در کگوناگون و پرایرهایق، الزم است عوامل و متغیمسئله تحقۀنیدر زمینیمستخرج از متون د
ن مرحلـه یـرایجـی کـه در ایهایبنداز دسـته. شـوندیبندو دستهیگردآوریاصلۀل چند دستیذ

ن دو یـدام از اکـهر میو نیز تقسیو اجتماعیرها به فردیم عوامل و متغیتواند استفاده شود، تقسمی
ها یبندپرداز نیز در این دسـتهنظریهۀتر است، ولی بدون شک، ذوق و سلیقیفرعیهاقسم به دسته

.بسیار دخالت دارد
ر مـوارد یا مفاهیم جامع و ارجاع ساییاصلیرهایانتخاب عوامل و متغیع به معنایاصل تجم-

ار را کـن یـتـوان ایم. د به آن توجـه شـودیبایه در ساخت الگوی نظرکاست یگریبه آنها، اصل د

1. Habermas J.

2 . Bohman, J.



۱۳۵سازی دینی در علوم اجتماعیروش نظریه

یدگـذارکبـه آن یانـهیزمۀیـه در اصـطالحات نظرکـبه شمار آورد یدگذارکیبرایسومۀمرحل
جـه، فـراهم شـدن یگر و درنتیدیکربط عوامل با یسازشود و هدف از آن، آسانیاطالق میانتخاب

).۳۵۱ص، ۱۳۸۸مان، یا(است » داستانیخط اصل«شف کان کام
بـدین. عوامـل اسـتۀان مجموعیعوامل مسّلط از مییگر، لزوم شناسایت دیاصل حائز اهم-

تواننـد بـه عنـوان عامـل یه بـالقّوه مکرا یآنها بتوان عواملۀیه بر پاکم یاز دارینییارهایمنظور به مع
ه یشود، نظرییشناساینیعامل مسّلط در متون دیکچنانچه فقط . ص دادینند، تشخکمسّلط عمل 

عامل ساخته و پرداخته خواهـد شـد و اگـر بتـوان چنـد عامـل مسـّلِط بـالقّوه را یکبراساس همان 
ۀدیمنجر به پدِی زم علّ یانکح میتوضیمحتمل را برایتوان چند الگویرد، به تعداد آنها مکییشناسا

.م نمودیمورد نظر ترس
در پرتـو یانتزاعـیمستمر الگوی نظریو بازسازیشینه، بازاندین زمیگر اصول مهم در ایاز د-

ن الگوی نظـری بـا ِصـرف ین اصل، تدویبه موجب ا. ات موجود استیز نظریات و نیرجوع به واقع
مـال خـود کۀبـه نقطـینـیهـای مسـتخرج از متـون دبـه گزارهیدهه، پردازش و نظامیاولیگردآور

در ینـیات عیـوسـته بـا واقعید پیـلگوی مزبـور بامحور، اِت متْن ین فعالیه عالوه بر اکرسد، بلینم
ا بـه طـور یو ینیم و از راه مشاهدات عیا به طور مستقیار کن یه اکسه شود یارتباط باشد و با آنها مقا

. ردیـگیپژوهشـگران صـورت میهاافتـهینظران و صاحبیهادگاهیم و از راه رجوع به دیرمستقیغ
ن یه اکست یالگو نیات، آزمون تجربیو واقعیالگوی نظران یمیوبرگشتت رفتکن حریهدف از ا

ر شدن یل خود الگو است، زیرا درگیمکل و تیه هدف صرفًا تعدکشود، بلیششم مربوط مۀبه مرحل
یل نظـریدر استخراج، پردازش و تحلیتواند نقش مؤثریمینیات عیبا واقعینیپرداز دهیذهن نظر

ا یـن مغفول مانـدهیشیه در مراحل پکیهایبسا موجب شود گزارههند و چکفا یاینیهای متون دگزاره
ه در کـیحیت بـه توضـیـبـا عنا. رنـدیقرار گیشتریاند، مورد توجه ببه آنها مبذول نشدهیافکتوجه 
.ندکیوارد نمیبیآسینیدۀیسه لزومًا به خلوص نظریق و مقاینِد تطبین فرایدوم داده شد، اۀمرحل

ق را یـان بـه پرسـش تحقکپاسخ عام و فراتر از زمان و میک، ینظری انتزاعبه هر حال، الگوی
مؤثر باشـند، یاجتماعۀدیپدیکیریگلکتوانند در شیه مکرا یعواملۀنمونه، همیدربردارد و برا

م، یدر نظـر گـرفتیو انضمامیق، دو سطح انتزاعیپرسش تحقیه براکنیبا توجه به ا. شودیشامل م
توانـد یما خواهد بـود و نمیبه پرسش انتزاعیپاسخۀالگوی مزبور تنها دربردارندهکروشن است 

لزومـًا در ین الگـوی انتزاعـیهای اگزارهۀز قلمداد شود، زیرا همینیبه پرسش انضمامییپاسخ نها
ه در آن،کـم یـاز داریـنیگـریدۀن، بـه مرحلـیبنابرا. اربرد ندارندکت و یها فعلها و زمانانکمۀهم

یرمنطبـق مجـّزا شـوند و مبنـایغیهار گزارهیخاِص مورد مطالعه از ساۀهای منطبق بر جامعگزاره
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. رندیات موجود قرار گیر واقعین و تفسییتب

یانضمامیساخت الگوی تجرب
ق از راه تطبیق دادن الگوی انتزاعی بر واقعیات انضمامی یتحقیم الگوی انضمامین مرحله به ترسیا

ها و میزان کارآمـدی آن ، به منظور نشان دادن ظرفیت)ران معاصریاۀمثًال جامع(خاص ۀعیک جام
سـازی دینـی در مختـار نظریهیبراسـاس الگـو. مورد نظر اختصاص داردیاجتماعۀدیدر تبیین پد

ناظر بـه یهاهیه به شیوۀ آن، فرضکاست یاسین مرحله راهبرد قیق در ای، راهبرد تحقیعلوم اجتماع
استخراج یاسیدارد، به طور قیانکو فرامیفرازمانۀه جنبکیخاص از درون آن الگوی انتزاعۀجامع

مرسـوم در یهـایکنکها و توهیه بیشـتر بـا شـکـآنها ید تجربییو تأیشوند و پس از اعتبارسنجیم
ن الگـوی یتـدوانکرد، امیپذیق کّمی و کیفی و متناسب با مسئله تحقیق صورت میتحقیهاروش

. شودیق است، فراهم میتحقیپاسخ به پرسش انضمامۀه دربردارندکیانضمام
ن مرحلـه لزومـًا بـه یـه پژوهشـگر در اکـن توهم شـود ید موجب اینبایاسیر راهبرد قیالبته تعب

ادآور یـهـاها و ابطالحـدسه پوپر در کتـاب کگونه را همانیمتوسل خواهد شد، زیّم کیهاروش
پیوسته از قـوانین فراگیـر، همای بهدربردارندۀ مجموعهیهاهیتنها در مورد نظرنهیاسیراهبرد قشده، 

اربرد دارد کـاند، ه به شکل توصیف فرایند عّلی سـاخته و پرداختـه شـدهکی یهاه در مورد نظریهکبل
معموًال از یقسم دوم در علوم انسانیهاه نظریهکاست ین در حالیو ا) ۱۷۷، ص۱۳۸۸رینولدز، (

انـد، شناسـان اسـتدالل کردهکه برخـی از روشعالوه، همچنانبه. رندیگیبهره میّم کریغیهاروش
امور معنـادار بـه ۀاند که دربارقیاسیــهای فرضیز در واقع، همان روشیتفسیری نیفکیهای روش

برگرفته از متون ِی نظره الگوی کنیجه، با توجه به ایدرنت). ۲۳۶، ص۱۹۹۶، 1فولسدال(روند کار می
از قـوانین فراگیـر، کیحـایهـاگزاره(هـا ن سـه دسـته گزارهیـاز ایکتواند مشتمل بر هر یمینید

ها و وهیه چـه شـکـنین ایـیباشـد، تع) ناظر به امور معنـاداریهاانگر فرایند عّلی و گزارهیبیهاگزاره
خواهد یآن بستگیهاق و نوع دادهیتحقار گرفت، به موضوعکد به ین مرحله بایرا در اییهایکنکت

بـرای . استفاده شـودیقیا تلفیو یفکیا ییّم کیهایکنکن است از تکداشت و به فراخور مورد، مم
طلبد که از شدن در ایران مییمنجر به عرفیعلّ یارهاکناظر به سازویهاهیفرضیمثال، اعتبارسنج

.ند عّلی استفاده شودیردیابی فرایکنکمانند تیخیتاریشناسجامعهیهابرخی روش
های هر روش و هر موضوعی بر روند تحقیق در این مرحله اثـر ها و محدودیتبه یقین، کاستی

ۀدربـاریخیمعتبـر تـاریهـاشدن، فقدان دادهخواهد گذاشت و برای نمونه، در همین مسئله عرفی

1 . Føllesdal, D.
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ران را بـا یـشـدن در اعرفییالگـوی تجربـن، سـاخت یشیپیهاان در دورهیرانیاینداریت دیوضع
مستخرج یهاهیشود که نتوان از آزمون فرضیل موجب مکن مشیا. کندرو میروبهیاساسیلکمش

یان ساخت الگـوی تجربـکجه، امین اصطالح سخن گفت و درنتیق ایدقیاز الگوی نظری به معنا
ه بـر شـواهد کیـد در حـد تـوان و بـا تیـو باتوانن حال، مییبا ا. رودیاز ابهام فرو میاز در هالهین

ن یـر ایـرا در غیـاقـدام کـرد، زیات انضمامیآن بر واقعیهاهیق الگوی نظری و فرضیموجود به تطب
اد یآن تا حد زِی اربردکو ینندگکینیبشی، پینییتبیهاتیبودن الگو، ظرفیل انتزاعیصورت، به دل

ه بـودن یـن اسـت در اصـل نظرکـآخر، ممۀمودن مرحلیپگر، بدون یپنهان خواهند ماند و به بیان د
1.د شودیه تردینظر

یعنـیل است، یاز اجمال به تفصینیپرداز دهیت نظرکن مرحله، لزوم حریان توجه در ایشاۀتکن
بـا هـدف یچهـارچوب نظـریسـازکوچکع و یـه در آن بـر اصـل تجمکـقبـل ۀبرخالف مرحلـ

و یسـازهیفرضۀه دربردارنـدکـن مرحلـه یـایشد، اقتضاد کیگر تأیدیکربط عوامل به یسازآسان
انون کـدر یلیگر به طور تفصیشده بار دعیهای تجمه گزارهکهاست، آن است هیفرضیآزمون تجرب
ها از متـون دینـی بـه صـد گـزاره و عامـل استخراج گزارهۀمثال، اگر در مرحلیبرا. رندیتوجه قرار گ

سـاخت ۀن عوامـل در مرحلـیـع ایـن است با تجمکم، ممیشافته بایق دست یمرتبط با پرسش تحق
ۀشود تا بخـش عمـدیار موجب مکن یه اکم یارجاع دهیالگوی نظری، آنها را به هشت عامل اصل

ۀششم، همـۀپرداز دور بمانند، اما در مرحلهیه قرار گیرد و از نگاه نظریدر سا) یعوامل فرع(عوامل 
یگردنــد و مبنــایق بازمیــتحقۀنــدۀ آنهــا مجــّددًا بــه عرصــهــای دربردارعوامــِل صــدگانه و گزاره

.  رندیگیقرار میسازهیفرض
یریارگکـان بـهکـ، امیانتزاعـیبرگرفته از الگوی نظریهاهین گذشته، در جهت بسط فرضیاز ا

شـده و بـا توجـه بـه استخراجِی نظـریهـاه براسـاس گزارهکـمحققان فراهم است یبرایکنکن تیا
ه کیارکمشابه همان یعنینند، کها اقدام ت، به بسط مصداقی آن گزارهیموجود در واقعیهایکنکت

ق عمومـات و یـدهنـد و بـا تطبیانجـام م) ُمستحَدث(د ینوپدیفقها در برخورد با وسایل و ابزارها
ن یـغ دیـنمونه، اگر فقها از عمومـات سـفارش بـه تبلیبرا. نندکیم آنها را استنباط مکاطالقات، ح

یهاوهیاز ابزارهـا و شـیریـگت بهرهی، مطلوب)۳۹احزاب، (» بّلغون رساالِت اللهین یالذ«ۀیانند آم

لسـوفان یفیبرخـیبرحسب تلقیوجود ندارد، ولیان آنها، توافقیز میه و مدل و تمایمفهوم نظر ف دو یتعر ۀاگرچه دربار . ١
یزیـعـالم خـارج چۀپردازان دربـار مدل... ه بدل خواهد شدیم، به نظر یقائل شو یواقعیمدل، مضمونیاگر برا«علم، 

خاص اسـت ۀر یدام زنجکنند کین نمیّ رند و معدایها تنها ارزش ارشادمدل... پردازان است هیاِر نظر کن یند؛ ایگو ینم
ر، یـاخۀل مرحلیمکه، تنها پس از تیبه نظر یابی، دستین تلقیاۀیبر پا.)۱۲۱-۱۱۹، ص۱۳۸۸ن، یرا(» دهدیه واقعًا رخ مک
.   شودیر مسیّ شدن، معرفییساخت مدل تجربیعنی
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ــرایرســانن اطالعینــو ــرویب ــیدیهــاج باورهــا و ارزشیت ــد، پژوهشــگر کیرا اســتنتاج مــین نن
ینـیه از متـون دکـشـدن یها بـر عرفر رسـانهیعـام تـأثۀتواند از گزاریز مینیاسالمیشناسجامعه

یند و آن را در پـژوهش تجربـکشدن را استنتاج ینترنت بر عرفیاۀکر شبیتأثۀیاستخراج شده، فرض
ه کنیاند، به دلیل اوارد نشدهینینًا در متون دین دست را هرچند عیاز اییهاهیفرض. ردیار گکخود به 

.ردکمنتسب ینیتوان به متون دیاند، مینیمستخرج از متون دیهاق گزارهیمصاد

گیرینتیجه
اخیر از سـوی متخصصـان مسـلمان علـوم ۀهایی که در سه دهاز مخالفتیاریرسد بسیبه نظر م
شـناختی ایـن اندیشـه نشـئت هـای روشابـراز شـده اسـت، از ابهامینـیعلم دۀشیبا اندیاجتماع

یگونگونـاِی اجتماعیهاپژوهشیشناختو اصول روشیهمچنین، نامشخص بودن مبان. گیرندمی
هــای مشــخص گیرنــد، تــدوین چهارچوبصــورت میینــیرد دیکــر بــا رویــاخیهاه در ســالکــ

.سازدیها را ضروری من پژوهشیمند و روشمند کردن اضابطهیبرایشناختروش
یسـازی در علـوم اجتمـاعشناختی برای نظریهحاصل تالش این مقاله، ارائه چهارچوبی روش

بـه الگـوی یابید آن بـر دسـتکیژه تأیون چهارچوب، بهیقتضائات ااز ایتوجه به برخ. اسالمی بود
شـده، یدگذارکان عناصـر یـمینـیو عی، مفهـومیپرداز در مناسبات منطقهیاز راه تأمل نظرینظر

یاتـهکن. شودید خواهد شد، یادآور مین رهگذر تولیه از اکیاهیت نظریرا در مورد ماهیمهمۀتکن
د یـه نباکـکند؛ اینکه اوًال، روشن است یتر مرا روشنینیدیسازهیا نظریه یر نظریه مقصود از تعبک

ن روش اسـتخراج یـموجود اسـت و بـا اینیمتون دیالنًا در البهیه عکرد کیتلقیزیه را چیآن نظر
د گمـان یـًا، نبایـنـد؛ ثانکیا خارج میبها را از اعماق درگرانیغّواص گوهریکه کشود، آنچنانیم

بدون ینیمتون دۀجداگانیهااز گزارهیانار هم قرار دادن مجموعهکه صرفًا از استخراج و ینظرشود
را مثًال به نقـش یجه، بتوان نقش وید تا درنتیآیپرداز به دست مهینظریاز سویچ دخل و تصرفیه

. ل دادیمونتاژگر تقلیک
ۀها و عناصـر سـازنداج مؤلفـهه گفته شود افزون بـر اسـتخرکح آن است یدر مقابل، فرض صح

م آنها دخالت دارد و بـه یق و تنظیتلفیز در چگونگینپرداز هی، تأمالت خود نظرینیه از متون دینظر
یپرداز و با اعمـال نظـر وهیها در ذهن نظرب آن مؤلفهکیت آن، حاصل تریّ لکه در یب، نظرین ترتیا

ۀویبـه شـیپـردازسـوم اشـاره شـد، گزارهۀمرحلح یه در توضکن گذشته، همچنانیاز ا. خواهد بود
یو از سوینیدیهابه گزارهکیسو، متشود؛ از یکیها را شامل مگزارهۀه بخش عمدکم یرمستقیغ
ۀز جنبـیـن امـر نیـدهـد و ایپرداز صـورت مهیه خود نظرکاست یمین و تنظیبر تدویگر، مبتنید
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. دهده را نشان میینظرند ساختیپرداز در فراهینظرۀاز مداخلیگرید
برخـی از اندیشـمندان یسـازهیبـا نظرینـیدیسـازهینظرۀوین شیز ایح، وجه تماین توضیبا ا

ثر با الهام از آنها به سـاخت کاو حدینیمتون دیهام به گزارهیه بدون اسناد و ارجاع مستقکمسلمان 
ۀمورد نظر، جنبـۀویدر ش: توان گفتیبه طور اجمال، م. شودیز مشخص مینند، نکیه اقدام مینظر
پرداز در امتداد و در خدمت آن قـرار هینظرِی ابداعۀت دارد و جنبیاولو) ینیر متون دیتفس(یریتفس

ۀابـد و جنبـییت مـیـپرداز اولوهیـنظریو نوآوریابداعۀر، جنبیاخۀویه در شکیرد، در حالیگیم
.   دیبه شمار آیپردازهینظریه شرط الزم براکآنشود، بدون یمیت تلقیّ مزیکثر کحدایریتفس

ارائـه شـد، نـه آخـرین و نـه یسازی دینی در علوم اجتمـاعبه یقین، آنچه به عنوان روش نظریه
توان دسـتاورد ایـن مقالـه را اوًال، تر میبنابراین، در یک نگاه وسیع. بهترین روش در این زمینه است

ــآشــکار کــردن خألهــا، کاســتی ــدامات انجامها و اق ۀنشــده و در عــین حــال، ضــرورت  در زمین
ۀهای فراوان موجود در جهت توسـعاسالمی و ثانیًا، نشان دادن ظرفیتیشناسی علوم اجتماعروش
هایی که از رهگذر افزایش تعامل و هماهنگی میان روش شناسی در این زمینه دانست، ظرفیتروش

توانند به فعلیت برسند مییربی رایج در علوم اجتماعاجتهادی متداول در علوم اسالمی و روش تج
. تر شوندروز کاملو با تحقیقات کاربردی روزبه

تر بـه قلمـرو مباحـث علـم دینـی بـا ورود جـدیۀنظران و پژوهشگران حوزامید است صاحب
شناختی مبانی فلسفی خـود، فضـای مسـاعدی شناسی و شرح و بسط ملزومات و نتایج روشروش
ضارب آراء در این زمینه به وجود آورند و درنتیجه به پیشرفت ُکند ادبیـات علـم دینـی شـتاب برای ت

.  بیشتری ببخشند
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