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ABSTRACT 
There is an ostensive dualism between religion and science in 

studies that are based on sacred texts of religion i.e. Quran and 

Sunnah. Theories and concepts of social sciences are 

apparently visible in these studies. The main goal of this article 

is the critique of interaction between religious studies based on 

text of Quran with theories and concepts of social sciences, 

which used in one inquiry.  For reaching this goal, two studies 

that are typical in using the theories of social sciences in 

Quranic studies, will be analyzed and evaluated. For obtaining 

this goal, we need an analytical deductive-inductive method for 

comparison between the mentioned studies based on standard 

theory making pattern in social sciences. The consequence of 

this article show us that the most important usage of referring 

to theories of social sciences in Quranic/religious studies is 

nutrition of the question of inquiry and helping for making 

dialogue with Quran  for reaching fundamental Quranic 

theories. The deficiency of using the theories of social sciences 

in Quranic studies is the imposition of its viewpoint on Quran 

and religious texts. 
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 چکیده

پردازی در حوزه علوم اجتماعی که تالش دارند بر مبنای متون دینی وارد نظریهمطالعاتی 

ها و مفاهیم علوم اجتماعی در آنها شوند، در ظاهر هویتی دوگانه دارند که حضور نظریه

پررنگ است. مسئله اصلی این نوشتار، بررسی چگونگی تعامل مطالعات دینی، به محوریت 

علوم اجتماعی است. برای دستیابی به این امر، دو نمونه از آثار ها و مفاهیم قرآن، با نظریه

های علوم اجتماعی در مطالعات قرآنی/ دینی تحقیقی به مثابه دو شیوه از کاربست نظریه

ای شود. این امر، نیازمند یک روش تحلیلی قیاسی ـ استقرایی مقایسهبررسی و ارزیابی می

شود. نتیجه ارزیابی ی در علوم اجتماعی انجام میسازاست که با تکیه بر الگوی نظریه

های علوم اجتماعی در ترین کاربست مثبت رجوع به نظریهدهد مهمها نشان مینمونه

های تحقیق و کمک به استنطاق از قرآن در سازی پرسشمطالعات قرآنی/ دینی، غنی

ب، تحمیل آرای بیرونی ترین آسیهای بنیادین قرآنی است. همچنین مهمراستای ارائه نظریه

 است.بر قرآن و متون دینی 
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 مقدمه - 1

 . تبیین مسئله1 - 1
نگاهی گذرا به تحوالت علمی و فرهنگی معاصر، حاکی 

های رویکردهای مختلف علوم از تأثیر چشمگیر نظریه
عد گذاری در ببینی و سیاستپیش اجتماعی، در تبیین،

ها، حاصل زندگی فردی و اجتماعی دارد. این نظریه
های فکری و تجربی اندیشمندان در چند قرن گذشته تالش

پوشی از آنها، وارد توان بدون چشماست و نمی
پردازی در علوم اجتماعی، اعم از دینی و غیردینی، نظریه

 یگر متون دینی نیز ازپردازی بر پایه قرآن و دشد. نظریه
ابطه ر»این امر مستثنا نیست. در این رابطه، مسئله کالن 

و قوانین مربوط به آن، مورد توجه « قرآن و علم
پژوهان بوده و هست. یکی از زوایای این قرآن
ها و مفاهیم علوم چگونگی تعامل با نظریه»مسئله،کالن

در مطالعات قرآنی است. در این راستا، « اجتماعی
های قرآنی زیادی تالش کردند با رجوع به پژوهش

ها و مفاهیم موجود در علوم اجتماعی، دیدگاه قرآن نظریه
 ها را استخراج کنند.درباره این نظریه

کند با تکیه بر روش تحلیل قیاسی این مقاله تالش می
استقرایی، نخست الگوی تولید نظریه در علوم اجتماعی  –

گیری از نظریه در دو وه بهرهرا معرفی کرده، سپس، شی
 نمونه مطالعات علوم اجتماعی قرآنی/دینی، را تحلیل کند. 

 . مفاهیم تحقیق2 - 1
علوم اجتماعی در یک برداشت  ؛علوم انسانی/اجتماعی

ای از علم است که با نهادها و عملکرد جامعه شاخه»عام،
، هعنوان اعضای جامعانسانی، و با روابط بینافردی افراد، به

https://www.merriam-)« سروکار دارد

webster.com/dictionary/socialscience ،)  ای به دسته»یا
شود که جامعه و چگونگی تعامل های آکادمیک گفته میاز رشته

 «کندآنها را بررسی میها و پیشرفت فرهنگی انسان
(https://www.investopedia.com/terms/s/social-science.asp) 
همچنین رویکردهای مختلف علوم اجتماعی با تمام 

هایی که در برخی عناصر و مفاهیم اجتماعی و تفاوت
ی مباد»در این امر که این علوم در پی مطالعه  انسانی دارند،
هستند، اشتراک دارند )حسنی و موسوی، « کنش انسانی

 : سه(1395
دهد تعریف نخست، بر دقت در این تعاریف نشان می

مطالعه رفتارهای اجتماع در علوم اجتماعی تأکید دارد. 
های ، بر مطالعه کنش«چگونگی»تعریف دوم، با تأکید بر

و  «مبادی کنش»کید دارد. و تعریف سوم، مطالعهانسانی تأ
د. با کنعلوم اجتماعی را برجسته می« گیریتوصیه»حیث

توجه به تأکید هر یک از تعاریف بر برخی عناصر کلیدی 
توان در یک تعبیر جامع، علوم اجتماعی علوم اجتماعی، می

 را چنین تعریف کرد:
ها و شدنبال مطالعه رفتارها، کنعلوم اجتماعی به»

های اجتماعی و فرهنگی انسانی، از حیث مبادی کنش
ای که بتواند راهکارهایی گونهفردی و اجتماعی است؛ به

تدبیری برای زیست فردی و اجتماعی بشر به ارمغان 
 «.آورد

 
 نظریه در علوم اجتماعی - 2

دهد؛ به دید پژوهشگران شکل و جهت می «نظریه»
دهد محقق آنچه بنابراین، نظریه، ابزاری است که اجازه می

خواهد، بیابد هایی را که میخواهد، ببیند و دادهرا که می
رو، در میان (. از این72: 1394)جانکر و پنینک، 
شود و های غیر نظری نکوهش میپژوهشگران، پژوهش

« یهنظر»ژوهش خوب شامل کاربرد فرض بر این است که پ
 نحوی از انحاست. به

دهد حتی مطالعات بررسی فرایند پژوهش نشان می
توانند توصیفی نیز که تنها با چند مفهوم سروکار دارند، نمی

از کاربرد نظریه بگریزند؛ چون همه مفاهیم حامل بار نظری 
 (. بنابراین، هر سؤالی که بپرسیم45: 1384هستند )بلیکی، 

آوری کنیم، انعکاسی از تأثیر نظریه ای که جمعیا هر داده

https://www.merriam-webster.com/dictionary/socialscience20%25
https://www.merriam-webster.com/dictionary/socialscience20%25
https://www.merriam-webster.com/dictionary/socialscience20%25
https://www.investopedia.com/terms/s/social-science.asp
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ها باتوجه آوری و تجزیه و تحلیل دادهاست. همچنین جمع
ها یا مفاهیم ها، مدلهای پایه که به چارچوببه نظریه

 (.53: 1394گیرد )جانکر و پنینک، اند، انجام میتبدیل شده
 

 م اجتماعی؛های علو.  نحوه ورود نظریه در پژوهش1 -2
گرچه درباره ماهیت نظریه و نقش آن در تحقیق مناقشاتی 

صورت ولی به (،see: Sutton & Staw, 1995)وجود دارد 
پژوهش به دو قسم کمّی و کیفی  متداول و کلی، روش

یک از رویکردهای علوم اجتماعی،  شود که هرتقسیم می
شناسانه، ارزششناسانه، معرفتبراساس مبانی هستی

شناسانه خود، از یکی از آنها یا از هر دوی اسانه و انسانشن
برد )ایمان، های خود بهره میآنها )ترکیبی( در پژوهش

(. تحقیقات کمّی، با یک نظریه آغاز 301-302: 1394
ها، آزمون نظریه آغازین، شوند. رسالت اینگونه تحقیقمی

عکس، تحقیقات از طریق ساخت یک مدل تجربی است. به
رفتن شوند، بلکه در صورت پیشکیفی، با نظریه آغاز نمی

که  دشونمفهومی ختم می یپژوهش، در نهایت به مدل
همان نظریه در یک سطح خاص است. بنابراین، نظریه در 

های کمّی، از آغاز وجود دارد، اما در تحقیقات پژوهش
شود )جانکر و پنینک، کیفی، در انتهای تحقیق، حاصل می

 (. 233-232: 1394ایمان، ؛ 50: 1394
کمّی علوم اجتماعی، هر  اساس، در تحقیقاتبر این

پژوهشی باید یک چارچوب نظری ارائه کند که بتواند 
ساز تحقیقات گسترده شود )لینوننبرگ و ایربای، زمینه
(، البته باید توجه داشت چارچوب نظری ارائه 178: 1390

ژوهشی مرتبط شده در تحقیق باید با یک پارادایم پ
(. تعاریف متعددی از 191: 1392باشد)بیکمن و راگ، 

چارچوب نظری ارائه شده است)ن.ک: لینوننبرگ و ایربای، 
، ؛ جانکر و پنینک189: 1392؛ بیکمن و راگ، 178: 1390
 & Dickson؛ 36، و 23-20: 1394؛ ایمان، 53: 1394

Emad Kamil & Adu--Agyem، 2018 :438-440 ؛ با)
توان وجوه مشترک زیر ین، از میان این تعاریف، میوجود ا

را در تعریف و کارکرد چارچوب نظری در مطالعات علوم 
 اجتماعی معرفی کرد:

مفاهیم، تعاریف و » ای ازحاوی مجموعه - 1
 مرتبط است که توانایی تعریفهم= نظریه( به«)مفروضات

اشند. ب و تبیین قوانین مربوط به آن را داشته« کنش انسانی»
، ارتباط تعریف ارائه شده از کنش را با الیه افزون بر اینو 

 مبانی پارادایمی و الیه روش تحقیق بیان کند؛
کارگرفته شده در آن باید معتبر و آزموننظریه به - 2

راهی برای تبیین  سازی جهان، نقشهشده بوده، با ساده
یق تحق واقعیت ارائه کند و امکان مطالعه و نزدیک شدن به

ناشناخته در حوزه خاصی از پژوهش را در اختیار محقق 
 گذارد؛
بندی مسئله مورد توانایی تعریف دقیق و شکل - 3

مطالعه و همچنین توانایی ارائه فرضیه اولی برای حل آن 
 مسئله را داشته باشد؛

هایی که از قبل دانستهپیشمانع انحراف محقق از - 4
ت وسیله کار او اثری برای خدمپذیرفته است شود تا بدین 
 به فرایند تولید علم باشد.

 ، از آنجا که نظریه در ابتدای تحقیقکیفیدر تحقیقات  
چارچوب » جای چارچوب نظری نیازمندشود، بهارائه نمی
--Dickson & Emad Kamil & Adu)هستیم « مفهومی

Agyem ،2018 :440 ،؛ بیکمن و راگ، 233: 1394؛ ایمان
1392 :189 .) 

چارچوب مفهومی، در واقع مفاهیم فنی تحقیق را در 
بنای  دهد. مفاهیم فنی سنگاختیار محقق قرار می

شوند و در هر رشته های اجتماعی محسوب مینظریه
وسیله دهند که بهزبان یا اصطالحاتی را تشکیل می ،علمی

 :1384)بلیکی،  شودآنها درباره موضوع، فکر یا صحبت می
ر این رویکرد، محقق ابتدا با یک دیدگاه مفهومی، (. د170

که همان چارچوب مفهومی اولیه است، تحقیق را شروع 
االذهانی کند، اما در ادامه، با رجوع به مفاهیم بینمی

عنوان نتیجه تحقیق ارائه اجتماعی، مدل مفهومی خود را به
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(. بنابراین، پژوهشگر 50: 1394کند)جانکر و پنینک، می
در اختیار داشتن چارچوب مفاهیم، توان مفهوم پس از

کند، تا خود را پیدا می های نظریهسازی و دستیابی به سازه
)= مدل  در مرحله بعد، این مفاهیم را در قالب یک نظریه

 مفهومی( ارائه کند.
ها و مفاهیم علوم اجتماعی، در هر هر روی، نظریهبه

 هایی نظریرضفسطح و رویکردی، خود، متکی بر پیش
ها و هستند. بنابراین، آنگاه که سخن از کاربست نظریه

شود، باید مفاهیم علوم اجتماعی در مطالعات دینی می
توجه داشت که وقتی یک نظریه یا مفهوم علوم اجتماعی، 

 های خود را نیزفرضشود، بار پیشوارد مطالعات دینی می
های علوم اجتماعی در رو، نظریهکشد. از ایندوش میبه

های بندی هستند. نظریهدو طیف قریب و بعید قابل دسته
 صورت مستقیم در یک تحقیققریب، آنهایی هستند که به

های بعید، آنهایی شوند، و نظریهکار گرفته میدینی به
واسطه ورود یک نظریه یا مفهوم از علوم هستند که به

 د.کننرآنی و دینی بار میاجتماعی، خود را بر تحقیق ق
 
 پردازی در علوم اجتماعی؛. سطوح نظریه2 - 2

نظریه )=« سازاننظریهنظریه »نظریه از یک حیث به 
 شود. ، تقسیم می«پژوهشینظریه »بنیادین( و 

بدون ارجاع مستقیم یا با  معموالً ،«نظریه بنیادین»
اینشود. های پژوهشی تولید میارجاعات ضعیفی به یافته

پردازی، بیشتر معطوف به تألیف و بناسازی گونه نظریه
دست نویسندگانی های قبلی است و بهپردازیروی نظریه

آید که قصد آنها پروراندن درکی از زندگی وجود میبه
های بنیادین است. اجتماعی برحسب مفاهیم و اندیشه

بنابراین، سطح انتزاع آنها ممکن است چنان باال باشد که 
انداز وسیعی به زندگی اجتماعی عرضه کنند نه ط چشمفق

 (. 208و  187: 1384)بلیکی،  تعبیرهای تبیینی درباره آن
ای است که به دو نظریه «نظریه پژوهشی»در مقابل، 

گیرد. در این نوع صورت کمّی و کیفی صورت می

عنوان منبعی برای پردازی، پژوهشگر کمّی از نظریه بهنظریه
کند، و پژوهشگر مورد آزمون خود استفاده میهای فرضیه

زند. این کیفی، در جریان پژوهش دست به تولید نظریه می
هایی از ها، چه در رویکرد کمّی و چه کیفی، تبییننظریه

اند. های منظم زندگی اجتماعیالگوهای مستمر یا توالی
ها یا معماهایی درباره چرایی هایی به پرسشآنها پاسخ

ای خاص در اوضاع اجتماعی مشخص دم به شیوهرفتار مر
سیاق مشهود یافتگی زندگی اجتماعی بهو چرایی سازمان

 (.188-187هستند)همان: 
ها تحلیل چگونگی تعامل مطالعات قرآنی/دینی با نظریه

گرفته در رویکردهای گوناگون علوم و مفاهیم شکل
ه یاجتماعی، نیازمند شناخت مفهوم نظریه، نحوه ورود نظر

در تحقیقات اجتماعی و سطوح نظریه است. با تبیین این 
شناختی، مرحله استقرایی، یا همان بررسی عناصر روش

پذیر پردازانه، امکانآثار مطالعات قرآنی/دینی نظریهنمونه
 شود. می
 
های علمی در نمونه مطالعات . بررسی حضور نظریه3

 قرآنی/دینی

ل مسائلی از علوم از میان آثاری که در تالش برای ح
اجتماعی با رجوع به منابع دینی هستند، با تکیه بر چند 

ترین آنها به هدف این نوشتار اصل، دو نمونه از نزدیک
 گردد. این اصول عبارتند از:انتخاب می

  موضوع انتخابی آنها از زندگی واقعی انسانی یا
 یک موضوع علمی مطرح در علوم اجتماعی باشد؛

  ،عنوان منابع ویژه قرآن کریم، بهبهبه متون دینی
 معرفتی معتبر، رجوع روشمند داشته باشد؛

  چارچوب فکری منسجمی، برای دستیابی به
دیدگاه قرآن و حدیث درباره موضوع تحقیق، ارائه 

 دهد؛

  نماینده طیفی از مطالعات علوم اجتماعی
 قرآنی/دینی باشد.
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ت نمونه از مطالعا دوبا توجه به معیارهای باال، 
قرآنی/دینی برای حل مسائلی از علوم اجتماعی، یعنی 

ساختار شخصیت بر اساس منابع اسالمی، در »پژوهش 
طبیق گرا، با تتفسیر موضوعی واقع»و نیز « رویکرد صفات

 شود.بررسی و ارزیابی می ،«بر قوانین تاریخی در قرآن
. نمونه اول: ساختار شخصیت براساس منابع 1 - 3

 یکرد صفاتاسالمی، در رو
رویکرد »و« ساختار شخصیت»این تحقیق با پذیرش مبانی

ساختار شخصیت بر اساس »شناختیمسئله روان« صفات
د ، وار«از دیدگاه اسالم» را با افزودن قید« رویکرد صفات

سازی و ارائه کند و به مفهومفضای مطالعات دینی می
نظریه براساس منابع دینی )قرآن کریم، روایات و کتب 

پردازد. از دیدگاه نویسنده، رویکرد خالق اسالمی( میا
صفات، که در حوزه بررسی ساختار شخصیت انسان در 

باره نظریه در این چهارشناسی مطرح است، یکی از روان
(. ساختار شخصیت 106: 1395شجاعی، شود)شمرده می

دهنده شخصیت به واحدهای بنیادی یا اجزای تشکیل
(. در این رویکرد فرض 11: 1393همو، انسان اشاره دارد)

بر این است که صفات شخصیت در زبان طبیعی منعکس 
اند؛ بنابراین با تحلیل و بررسی این صفات در شده

توان به ساختار شخصیت های واژگانی عمومی میفرهنگ
؛ 35: 1393شجاعی، ؛ 41-40: 1368لی، انسان پی برد)

اشاره به نقش (. برخی محققان ضمن 107: 1395همو، 
اند که باورهای دینی در رشد و تحول شخصیت، پذیرفته

مفهوم شخصیت در فرهنگ دینی با شخصیت در 
رو، در صدد های دیگر متفاوت است. از اینفرهنگ

برآمدند تا مفهوم شخصیت را باتوجه به مبانی دینی یا 
 (.  3-2: 1393شجاعی، های مختلف تعریف کنند)فرهنگ

گرایی میان اصول خوانی و همویسنده، هماز دیدگاه ن
های استنباط و اجتهاد های معنایی با روشنظریه حوزه

دینی در دانش فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و کالم، یکی از 
دالیل جذابیت این نظریه میان اندیشمندان مسلمان در 

های اخیر بوده است. بنابراین، صفات شخصیت را دهه
مطالعه در زبان طبیعی، در متون و منابع توان به جای می

(. این 7: 1393شجاعی و همکاران، دینی جستجو کرد)
پژوهش در این راستا، در مرحله گردآوری صفات از منابع 

؛ 11گیرد)همان: دینی، از مباحث علم اصول کمک می
دست آوردن (. سپس، برای به113-112: 1395شجاعی، 

ای از روش تحلیل مؤلفه های معنایی واژگان صفاتمؤلفه
ای در این روش به تحلیل کند. تحلیل مؤلفهاستفاده می

دهنده آن اشاره مفهوم یک واژه بر حسب اجزای تشکیل
های دارد. بعد از این مرحله، با استفاده از روش حوزه

کند شبکه مفهومی واژگان را در قالب معنایی تالش می
؛ شجاعی، 115و  105دهد)همان:  های معنایی شکلحوزه
(. در پایان، در مرحله تجربی تحقیق، با استفاده 114: 1393

از روش تحلیل عامل به پانزده و در نهایت به چهار عامل 
آوری اجتماعی؛ جویی؛ رویتعادل»شخصیت اصلی 

یابد دست می« هیجانی -پختگی عقالنی؛ پختگی روانی
ی مفهوم( که در واقع، تأیید مدل نهای202: 1393)شجاعی، 

سازی در منابع دینی، وابسته به همین روش است 
 (.115: 1395)شجاعی، 

رو، در دو این تحقیق، یک پژوهش کیفی است. از این
ها و مفاهیم تحقیق در این اثر بود. دنبال نظریهسطح، باید به

های پیشین، سعی در سطح نخست، محقق با تکیه بر نظریه
یابد. این دیدگاه دارد به یک دیدگاه مفهومی دست 

دهد ای در اختیار وی قرار میمفهومی، چارچوب مفهومی
سازی های پیشین، به مفهومتا با مفاهیم حاصل از نظریه

های پیشین وی دینی/ قرآنی اقدام کند. بنابراین، ابتدا نظریه
شناسایی، و آنگاه مفاهیم بکار رفته در این پژوهش معرفی 

 شوند.می
 
 های پیشین در نمونه اول؛ی نظریه.  بررس1 - 1 – 3

های نظری بعید و قریب این اثر عبارتند دانستهمجموع پیش
 از:
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الف( رویکرد صفات به لحاظ فلسفی در فضای 
کند، که در آثار سیر می« گرایانهطبیعت»شناسیانسان

(. در این Lightman, 1997: 100نمایان است ) ،گالتون
است که خواص آن رویکرد، انسان، موجودی طبیعی 

های مادی و فیزیکی اوست. این طبیعتمنحصر در ویژگی
شناختی گرایی، در فضایی از مطالعات فلسفی و معرفت

گرایی در تبیین هستی شکل گرفته است که در آن، ذات
انشود. بنابراین، انساشیاء، از جمله انسان، کنار گذاشته می

ن شناسی رویکرد صفات، در واقع، کنار گذاشت
هیوم « گراییتجربه»است که از تبعات « گراییذات»

(. از این دیدگاه، 41و  18: 1395شود )هیوم، محسوب می
ای از عوارض هستند و اشیاء، از جمله انسان، مجموعه

نام ذات برای آنها بود. همچنین نفی نباید به دنبال چیزی به
ی فعلیت نیز از دیگر مقومات این دیدگاه است. از سویی، ن

شناسی انسان نیز شناختی، به جنبه معرفتگرایی هستیذات
تسری یافته و در رویکردهای علمی جدید غرب، با نقد 
دیدگاه کالسیک در شناخت اشیاء، این دیدگاه مطرح شده 

بود،  اشیاء« ماهیت»است که در علم نباید به دنبال شناخت 
نی عآنها، ی« چگونگی»بلکه صرفاً باید به دنبال شناخت 

ی اشیاء باشیم )برت، «هااوصاف و ویژگی»همان شناخت 
(. این 32-31و  25-24: 1393باربور، ؛ 301-302: 1369

دید، در رویکرد صفات هم متبلور است و این دسته از 
شناختی و شناسان، با پیروی از همین رویکرد هستیروان

شناختی در تولید علوم طبیعی، به مطالعه ساختار معرفت
 پردازند. ت انسان میشخصی

شناختی، شناختی نظری و روانلحاظ انسانبنابراین به
انسان، موجودی است طبیعی و بعد فراطبیعی »سه گزاره: 

پذیر شناخت انسان، با شناخت عوارض وی امکان»، «ندارد
سان شناخت ان»و « است و دستیابی به ذات او ممکن نیست

)=  «پذیر استاز طریق شناخت ساختار صفات او امکان
فرض این تحقیق هستند. این در رویکرد صفات(، پیش
اصالت وجود در فلسفه صدرایی، حالی است که بنابه 

تشخص اشیاء و افراد، به وجود آنهاست نه ماهیتشان. 
درواقع، ماهیت اشیاء، مفهوم ذهنی حقیقیت وجودی ماده 
و صورتی است که به ترکیب اتحادی در خارج 

-338و  97-94، 86-82، 1: ج1389موجودند)عبودیت، 
( و حتی تفاوت موجودات در خارج، به وجود 346

آنهاست؛ حال یا به تشکیک طولی یا به تشکیک 
(. ولی در رویکرد صفات، 160-159، 1عرضی)همان: ج

تشخص، نه به وجود و نه به ماهیت، بلکه به امور عارضی 
 افراد است.

ای پیشین این اثر برای ورود به هب( دو دیگر از نظریه
شناسی زبانی که: مطالعات دینی، عبارتند از این نظریه روان

، «دهنده ساختار شخصیت انسان استزبان طبیعی، بازتاب»
زبان دین، همچون زبان طبیعی، »و این نظریه زبان دینی که: 

 «.دهنده ساختار شخصیت انسان استبازتاب
یده، عبارت است شناختی این اج( نظریه زبان

کار رفته در این های بهروش«. ساختارگرایی زبانی»از
تحلیل مؤلفه»،«های معناییحوزه»پژوهش، از جمله 

، همگی در فضای «کدگذاری متون»و« تحلیل عاملی»،«ای
گیرد. ساختارگرایی بر ساختارگرایی زبانی صورت می

گرفتن قصد و نیت مؤلف در فرآیند فهم و تفسیر نادیده
: 1397؛ سعیدی روشن، 203: 1390تأکید دارد )واعظی، 

183.) 
 . چارچوب مفاهیم نمونه اول؛2 - 1 – 3

های فوق، مفاهیمی را در اختیار محقق قرار تکیه بر نظریه
سازی و کمک آنها به مفهومدهد تا بتواند بهمی

پردازی از قرآن و دیگر منابع دینی بپردازد. عناصر و نظریه
شناختی مهمی که شالوده این تحقیق را مفاهیم روش

، «زبان طبیعی»، «سازیمفهوم»دهند عبارتند از:تشکیل می
 ،«رویکرد صفات»، «ساختار شخصیت»، «منابع دینی»
تحلیل »، «عوامل کانونی شخصیت»، «صفات انسانی»

زبان »، «شبکه مفهومی»، «های معناییحوزه»، «ایمؤلفه
 «.هادیروش اجت»و « تجربی تأیید»، «تحلیل عاملی»،«طبیعی



  1398 پاییز/ 100ش/ 25س/ شناسی علوم انسانیروش            88      
  

 

دهد ساختار غالب مفاهیم این این مفاهیم نشان می
لحاظ محتوایی و روشی، برگرفته از مطالعات تحقیق، به

شناسی رایج است. البته، با وارد ساختن منابع دینی و روان
عناصری از روش اجتهادی، تالش شده است تا رنگ و 

 بوی دینی به این مفاهیم داده شود.
 
 بندی نمونه اول؛. جمع3 - 1 – 3
گیری لحاظ سطح تولید علمی، در رده بهرهـ این ایده، به1

های موجود تحلیل متن، شناختی و روشهای رواناز نظریه
رو، در آن با ابداع سازی دینی قرار دارد. از اینبرای مفهوم

شناختی جدید یا یک روش تحلیل متن یک نظریه روان
نیستیم، بلکه نویسنده با اخذ یک مسئله از جدید مواجه 

شناسی و تشکیل چارچوب مفهومی تحقیق بر علم روان
شناختی شناسی صفات، عناصر و مفاهیم روشاساس روان

سازی عوامل شخصیت بر اساس مختلفی را با هدف مفهوم
 کار گرفته است.منابع دینی، به

بع دینی و سازی نظریه بر اساس مناـ این شیوه مفهوم2
را در پی هایی احتمالیقرآن کریم، نکاتی مثبت و آسیب

 دارد:
 ؛الف( نکات مثبت

  ؛های علمیهای نو از نظریهـ أخذ مضمون1

وقتی محقق دینی، خود را در مفاهیم و موضوعات درون 
ناچار، برای دستیابی قرآن و متون دینی  محصور نکند، به

 بشری و علوم تجربیبه مسئله تحقیق، با واقع زندگی 
مرتبط خواهد شد. این امر، موجب کارآمدی منابع دینی 

های نهفته متون برای حل مسائل روز بشری شده، ظرفیت
نطق درآوردن قرآن درباره این مسائل، دینی را، از راه به

 کند.آشکار می
 

 های نوین؛ ـ أخذ یا تلفیق روش2

نوین تحلیل  هایهای علوم اجتماعی، روشرجوع به نظریه
تحلیل مؤلفه»،«های معناییحوزه»مفاهیم و متون، همچون

همراه را با خود به ،«کدگذاری متون»و« تحلیل عاملی»،«ای
دارد. این امر، موجب توسعه روشی تحلیل متون دینی 
شده، زوایایی جدید از مفاهیم مخفی در قالب الفاظ و 

. کندمی های قرآن و دیگر منابع دینی را رمزگشاییجمله
سازی دینی، اقدام به عنوان نمونه، محقق برای مفهومبه

تشکیل شبکه مفهومی و یافتن مفاهیم کانونی و کلیدی 
کند که این فرایند، حاصل دینی درباره شخصیت انسان می

 های نوین تحلیل متن است.رجوع به روش
 

 ها؛ب( آسیب

 های پیشین و مفاهیم تحقیق؛ ـ ناهماهنگی میان برخی نظریه1

چنانکه مشاهده شد، مفاهیم گوناگونی از رویکردهای 
گیری از متفاوت علمی به این تحقیق وارد شده است. بهره

این مفاهیم متکثر و مختلف، گرچه از زاویه 
پردازی دینی(، با سازی و نظریهگذاری)مفهومهدف

از طریق  اند، اما انسجام پیشین کهیکدیگر انسجام یافته
شود. های پیشین تحقیق باشد، در آن مشاهده نمینظریه

 این عدم انسجام، در موارد زیر قابل مشاهده است: 
شناختی ورود یک مسئله روان»شناختی،لحاظ روشـ به

، جایز شمرده شده است؛ در «به مطالعات قرآنی و دینی
که به لحاظ فلسفه علمی، رَوایی این گونه اتخاذ حالی
له در یک رویکرد)رویکرد دینی( از رویکرد مسئ

د گرا( نیاز به تبیین دارشناختی طبیعتدیگر)رویکرد روان
چه دلیل این مسئله، با شبکه مسائل رویکرد علم دینی که به

 همخوان است؟
های متداول تحلیل متون در علوم ـ تکیه بر روش

ز ای ارغم ویژگی مثبتی که داشت، اما قاعدهاجتماعی، به
گرا بر تحلیل قرآن و روایات نظریه معناشناختی ساخت

تحمیل کرد. طبق این قاعده در تحلیل متون تنها به دنبال 
کشف مفاهیم و به تشکیل شبکه مفهومی هستیم. در نتیجه، 

گیری از تصدیقات ای و بهرهمحقق از تشکیل شبکه گزاره
وه، عالهای متون دینی غافل خواهد شد. بهموجود در گزاره
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انگاری روش فهم متن معصوم و یکسان»آسیب
منابع »همراه دارد؛ زیرا در این تحقیق، ، را به«غیرمعصوم

 به یک شیوه تحلیل شده است.« آیات و روایات»و« اخالقی
عناصر روش اجتهادی با « ضابطهترکیب بی» ـ

های ساختارگرا، دیگر آسیب این تحقیق است؛ زیرا روش
قائل به  ینیِعنوان یک پژوهشگر داز سویی، به محقق

گرا و قصدگراست، اما وحیانی بودن قرآن کریم، واقع
شناختی، شناختی و زبانتحقیق خود را در دو سطح روان

ای کند، که نظریهبراساس نظریه ساختارگرایی تنظیم می
 گرا و غیرقصدگرا است.غیر واقع

  ؛پردازی دینیـ مرجعیت تجربه در نظریه2

مندی این تحقیق، از منابع مختلف عقل، تجربه، بهرهرغم به
دانش عامه و منابع دینی؛ اما معرفت مرجع در آن، نسبت 

سازی تبیین نشده این منابع به هم و جایگاه آنها در نظریه
است. البته، از این دیدگاه محقق که تأیید نهایی مدل دینی 

شجاعی، با روش تحلیل عاملی است) صفات شخصیت،
آید که منبع معرفتی مرجع در این دست می( به115: 1395

تحقیق، تجربه است؛ زیرا این نوع تحلیل، روشی تجربی 
گذارد. داد تحقیق دینی را به آزمون تجربه میاست و برون

بنابراین، از دیدگاه این محقق، داور نهایی بودن تجربه در 
ارد؛ دپردازی دینی، منافات با دینی بودن یک نظریه ننظریه

نهایی کنند، و نظریه سازی میزیرا منابع دینی تنها فرضیه
 شود.از طریق آزمون تجربی و تحلیل عاملی حاصل می

 های اجتماعی؛ ـ ناهمگونی میان اهداف متن و نظریه3

شناسان شخصیت با این فرضیه که زبان عمومی، روان
کننده خصوصیات شخصیت است، به استخراج منعکس

لی، های واژگانی عمومی پرداختند )فرهنگصفات از 
(. بر این اساس، در 35: 1393شجاعی، ؛ 40-41: 1368

رویکرد صفات، فرض بر این است که صفات شخصیت 
به بهترین وجه در زبان طبیعی منعکس است و با تحلیل و 

توان به ساختار شخصیت پی بررسی این صفات می
ی است که بر خالف (. این در حال107: 1395شجاعی، برد)

دهنده عنوان یک کنش بازتابزبان طبیعی، که زبان در آن به
دهنده شود، منابع دینی، نه بازتابروان آدمی مطالعه می

رو، در روان آدمی، بلکه توصیف کننده آن هستند. از این
مطالعه زبان عمومی که از حیث رابطه اثر و مؤثر، در پی 

سازی و نظریهفهومکشف روان آدمی هستیم، برای م
پردازی، کشف روابط مفهومی کافی است. اما در منابع 

هایی از جانب گوینده روبرو دینی، با ادعاها و گزارش
هستیم و باید شبکه مفاهیمی که او خود ایجاد کرده را 

 بیابیم. 
های علوم شناختی نظریهـ ناهمگونی میان مبانی زبان4

 ؛ های دینیاجتماعی و نظریه

های مختلف های مشترک میان نحلهاز ویژگییکی 
یابی به گرایی، ضرورت کدگذاری برای دستساخت

ساخت معناست. ساختارگرایان در عین حال که متن و 
های موجود در آن و ساختارهای پنهان در کلیت نظام نشانه

دهند که این دانند، اما توجه میمتن را خاستگاه معنا می
ی نقش فعال خواننده، در قرار دادن تنهایی و منهاامور به

دهد. بسته دست نمیمتن در زمینه و نظام کدها، معنا را به
که خوانندگان در هر عصر و زمانه، کدام دسته از به این

کدها را به میان آورند و چگونه از متن رمزگشایی کنند، 
-197: 1390واعظی، شود)معنای آن متغیر و متفاوت می

198 .) 
های مفسر، فرضت کدگذاری براساس پیشاین ضرور

ها بر منابع دینی و قرآن را پیش بحث تحمیل نظریه
بندی کارکردی عنوان نمونه، محقق در دستهکشد. بهمی

معیشت و »صفات شخصیت، آنها را در هشت قلمرو: 
ها و باورهای سبک زندگی؛ روابط اجتماعی؛ ارزش

های شناختی؛ اعتقادی؛ حاالت خُلقی؛ انگیزش؛ توانایی
جای می «های فردیهای زیستی؛ مهارتویژگی
که این کدگذاری بر (؛ در حالی125: 1393شجاعی، دهد)

دست آمده از واژگان دینی با توجه به اصطالحات مفاهیم به
های فرضهای علمی، از پیششناختی مبتنی بر نظریهروان
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 مفهومی مؤلف برآمده است. هنگامی که اصطالحی علمی،
شود، عنوان یک مفهوم وارد منظومه فکری دیگری میبه

شناسی و نظریهاین اصطالح تمام بار معنایی خود در روان
 آورد. همراه میهای پشتیبان خود را به

جای لفظ دینی به« آرامش روانی»همچنین، جایگزینی 
های دیگر سازی( و معادل116: 1395)شجاعی، « طمأنینه»

گشودگی و »، «تعادل روانی»، «معنای زندگی»چون 
های دیگر از (، نمونه122-117و...)همان: « گرفتگی روانی

 این تحمیل معنایی است.
 ؛ پژوهی روش اجتهادیهای متنـ نادیده گرفتن ظرفیت5

روش اجتهادی از یک سری مبانی و قواعد زبانی و ادبی 
های فراوانی برای تحلیل و تفسیر کند که ظرفیتپیروی می

عنوان مثال، در روش اجتهادی، نظریه کند. بهن ارائه میمت
مندی، تناظر آیات، معنای ظهری و بطنی و... وضع، سیاق

کارگیری این امور در این تحقیق مطرح است، اما اثری از به
شود. بهشود؛ بلکه گاه، به خالف آنها عمل میدیده نمی

 عنوان نمونه:
ن ین تحقیق ارائه شد، ایگزارشی که در ابتدا از اـ بنابه 

تحقیق ابتدا صفات را از منابع دینی استخراج کرده، سپس 
با حذف موارد تکراری، به برقراری نسبت میان واژگان 

کند با تحلیل پردازد و سعی میمانده صفات میباقی
های معنایی ای و سپس ساختارگرایی معنایی، حوزهمؤلفه

دهد در این کار نشان میدست دهد. این را از آن واژگان به
خود خارج شده، در خارج از  سیاقپژوهش، واژگان از 

 شود. متن، ارتباط میان آنها بررسی می
کند برای استخراج ـ محقق در جایی دیگر بیان می

های ناظر به بعد ساختار شخصیت در منابع دینی، واژه
ه ، کنار گذاشت«مرض»و « صحت»زیستی و فیزیکی، مانند

(. اما مراجعه به این متون 122: 1393شجاعی، شود)می
که در لغت « صحیح»دهد که گاه واژگانی مانندنشان می

رود، در کاربردهایی مانند کار میبرای معنای زیستی به
( 460، 1: ج1409)ابن طاووس، « صحیح االیمان»

( 169)کوفی، توحید المفضل: « صحیح الجسم و العقل»و
 رود. کار میفیزیکی بهدر معنای غیر زیستی و 

که در فرایند  شودـ همچنین در این پژوهش بیان می
تحلیل صفات، صفات تکراری حذف شده است )شجاعی، 

که صفاتی که در ظاهر به یک معنا (، در حالی113: 1395
های مختلف قرآنی، معانی متفاوتی هستند، گاه در سیاق

اً دهند و حذف مکررات با تکیه بر شباهت صرفمی
 شود.واژگانی، موجب از دست دادن برخی صفات می

ر گرا، با تطبیق ب. نمونه دوم: تفسیر موضوعی واقع2 - 3
 قوانین تاریخی در قرآن

 با تدوین شهید بزرگوار عالمه سیدمحمدباقر صدر
آثار مختلف فلسفی، منطقی، اصولی، فقهی، تفسیری، 

علم  یدتاریخی، سیاسی و اقتصادی، نظامی از مبانی تول
توان در قالب دینی را ارائه کرده است که  آن را می

پردازی دینی عرضه کرد. شناسی اجتهادی نظریهروش
شناسی شناسی و انسانبسیاری از مبانی بنیادین، علم
 مبانی منطقی، فلسفتنا اجتماعی ایشان در آثاری مانند

لبته تبیین شده است. ا المدرسة القرآنیة واقتصادنا ، استقرا
که آخرین اثر بجای مانده از ایشان  المدرسة القرآنیة کتاب

است، ورود مستقیم به این مبانی انجام نداده است. باتوجه 
توان وی را از جمله نخستین به این اثر قرآنی، می

پردازی قرآنی دانست که از طریق های نظریهتئوریسین
 ی روشمند برای اینتفسیر موضوعی)= توحیدی( فرایند

، المدرسة القرآنیةهدف ارائه داده است. شهید صدر در 
پردازی را از آغاز تا انجام، تفسیرموضوعیِ ناظر به نظریه

کند که هریک در درون خود در دو مرحله اصلی طی می
 مراحلی جزئی را دربر دارند: 

  آغاز از واقع زندگی، برای شناسایی موضوع؛ 

 ،برای استخراج نظریه. رجوع به متن قرآن 

از دیدگاه شهید صدر، تفسیرموضوعی)= توحیدی( از 
هایی برخوردار است که آن را از تفسیر ترتیبی)= ویژگی

ها را که بیانگر ماهیت کند. این ویژگیتجزیئی( متمایز می
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صورت زیر تفکیک توان بهتفسیر موضوعی هستند، می
 کرد:
 ا رفتن از یبی، فرهدف تفسیرموضوعی، برخالف تفسیرترت

یابی به نظریه بنیادین قرآن کشف معنای الفاظ قرآن و دست

و  27: 1400درباره یک موضوع واقع زندگی است)صدر، 

33 .) 

 عنوان یک پرسشگر مفسرموضوعی، نقشی فعّال داشته، به

 کند. برای این کار،و مکتشف در تفسیر ایفای نقش می

ری درباره الزم است ذهن او مملو از تجربیات بش

 موضوعات زندگی باشد. 

  روش تفسیر موضوعی در یافتن موضوع، روش تجربی؛

در گردآوری آیات، روش استقرایی؛ و در تحلیل آیات، 

روش اجتهادی است. همچنین، روش تفسیر موضوعی در 

استخراج نظریه از آیات گردآوری شده، روش اکتشافی و 

وع ارائه موض استنطاقی است؛ به این معنا که مفسر پس از

به قرآن و مطالعه تجربیات بشری درباره آن موضوع، با 

رود ها و مسائل بشری به سراغ قرآن میباری از دانشکوله

کند. حاصل گفت و و از قرآن درباره آن موضوع سؤال می

گوی فعّاالنه او با قرآن، اکتشاف دیدگاه قرآن درباره 

 (.36-33موضوع است)همان: 

بیان مقدماتی درباره تفسیر  شهید صدر پس از
های تاریخی در قرآن، ها/سنتموضوعی و تبیین قانون

ات آی»نخست آیات مربوط به این مسئله را در سه دسته: 
آیات بیانگر مصادیق قوانین »، «بیانگر قوانین تاریخی

کننده مردم به تالش برای دستآیات ترغیب»و « تاریخی
 (.56-55ورد )همان: آگرد می« یابی به قوانین تاریخی

سپس تک تک آیات گردآوری شده را به دوگونه 
کند. مراد از تحلیل مفهومی، ای تحلیل میمفهومی یا گزاره

استخراج مفاهیم کلیدی از آیات است. مراد از تحلیل گزاره
ای نیز کشف و تبیین دیدگاه قرآن درباره مسئله تحقیق 

خی آیات قرآن در بر« أجل»عنوان نمونه، مفهوم است. به
دهد و زاویه دید اجتماعی به کریم را مورد توجه قرار می

 (. نیز، دیدگاه56کند)همان: آن از سوی شارع را تبیین می
یک استخراج و در بهقرآن درباره قوانین تاریخی را یک

 (.76-68کند )همان: هایی ارائه میقالب گزاره
 همچون در گام بعدی، بر اساس مفاهیم استخراج شده،

، ارتباط «عدالت»و « آرمان»، «اراده انسان»، «جامعه»، «أجل»
های مستخرج را میان مفاهیم کشف شده از آیات و گزاره

کند تا نظریه قرآن درباره قوانین تبیین کرده، تالش می
 (.187-105تاریخی را ارائه کند)همان: 
پردازی قرآنی شهیدصدر در رجوع به فرایند نظریه

دهد تحقیق ایشان از لوم اجتماعی، نشان میموضوعات ع
های پژوهشی، چه کمّی و چه کیفی، نیست؛ سنخ نظریه

بلکه، حاصل تحقیق موضوعی قرآنی در فرایندی که ایشان 
ظریهن= نظریه ) یابی به نظریه بنیادینکند، دستترسیم می

های شود پرسشرو، مشاهده میسازان( است. از این
های ان که بعد از رجوع به تجربهتحقیق پیشنهادی ایش

شود، ماهیتی بشری حاصل شده و به قرآن عرضه می
فراپارادایمی دارند و منحصر به یک دیدگاه نظری خاص 

جای ها، بهنیستند. از سویی، برای پاسخ گفتن به این پرسش
کنند، که رجوع به تجربه، رجوع به متن قرآن را پیشنهاد می

قع است. افزون بر این، ایشان نام یک متن نظری ناظر به وا
گذارد )همان: می« بنیادین»این نوع نظریه قرآنی را نظریه 

33 .) 
از آنجا که شهیدصدر تالش دارد تا به نظریه بنیادین 

های دانستهقرآن دست یابد، برای این کار تنها به پیش
بنیادین، مفاهیم بنیادین و روش تحلیل متن قرآن نیاز دارد. 

وی برای دستیابی به مسئله مورد نظر خود، از البته، 
های گیرد و پرسشهای عام بشری نیز کمک میتجربه

رو، تحقیق دهد. از اینپژوهش را بر اساس آن سامان می
پیشین بوده، بدون نیاز به تمسک به یک  وی فاقد نظریه

نظریه علوم اجتماعی خاص درباره قوانین تاریخی، به 
 پردازد.قرآنی درباره آن میاکتشاف نظریه 

 های پیشین در نمونه دوم؛. بررسی نظریه1 - 2 – 3
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ـ از دیدگاه شهیدصدر، راز همگانی و همیشگی بودن 1
قرآن کریم، وجود نظریات بنیادین و قوانین کلی در آن 

بنیادین، از طریق  است. دستیابی به این نظریات
مفسرموضوعی، پذیر است؛ زیرا تفسیرموضوعی امکان

کند، و آن را به قرآن موضوع را از تجربه بشری اخذ می
کند. هر مقدار که بر تجربیات بشری افزوده میعرضه می

کند شود، ارجاع سؤاالت برآمده از آن به قرآن نیز رشد می
شود. این روش، در یک سیر طولی، تر میروز غنیو روزبه

ن کلی نیادین و قوانیهمواره مفسران را به استنباط نظریات ب
-37و  32-29گرداند )همان: از کتاب آسمانی موفق می

38.) 
ای، های قرآنی را از زاویهـ همچنین شهیدصدر گزاره2

کند. مراد از های فراتاریخی و تاریخی تقسیم میبه گزاره
های فراتاریخی، تشریعات خداوند است که محتواها گزاره

ها را رقم زده، وابسته به های عملیات تغییر انسانو روش
جامعه انسانی و تاریخ نبوده، و در صورت بیان نشدن 
توسط خداوند، انسان توانایی دستیابی به آنها را ندارد. مراد 

نیز، « قوانین تاریخی»های تاریخی یا همان از گزاره
هایی است که به جوامع انسانی در طول تاریخ بشری گزاره

فرما بوده، تاریخ انسانی حکم مرتبط است، و تکویناً بر
شود)همان: خداوند صرفاً انسان را به وجود آنها متذکر می

های تاریخی قرآن، قابلیت ارتباط میان قرآن (. گزاره50-52
« ختاری»و واقع زندگی بشری را دارد. بر این اساس، عنصر 

پردازی قرآنی، یک عنصر تأثیرگذار در تشخیص در نظریه
های دینی به زمان نه محدود کننده آموزهسنخ نظریه است، 

های علوم اجتماعی بنابر این دیدگاه، نظریهپیامبر)ص(. 
، هویتی تاریخی دارند و از «سنن تاریخی»قرآنی، از جمله

 سنخ فراتاریخی نیستند.
های نظری دانستهاز جهت کشف مسئله، برخی پیشـ 3

شرح زیر ها بهدانستهبر این تحقیق حاکم است. این پیش
 است:

  موضوع تحقیق در تفسیر موضوعی، باید برگرفته از واقع

زندگی بشری باشد و پاسخ مورد نظر از آن توانایی تبیین 

 (. 39یکی از مسائل بنیادین بشر را دارا باشد)همان: 

  مفسر موضوعی برای رجوع به قرآن، باید موضوع برگرفته

و همچنین  های بشریها و دانشاز زندگی را با تجربه

مکاتب مختلف فکری که در طول دوره زندگی انسان، 

یجه اند بارور کند. نتتجاربی را به تجربیات بشری افزوده

هایی درباره موضوع مورد نظر، و این امر، تولید پرسش

 منظور اکتشاف نظریه قرآنی است. ارائه آنها به قرآن به

 ین و عنوان اولشهیدصدر، موضوع قوانین تاریخی را به

کند تا ترین مسئله برای تفسیر موضوعی انتخاب میبنیادی

(؛ 45باره کشف کند)همان: نظریه بنیادین قرآن را در این

ترین هدف را به هدف قرآن دارد زیرا این موضوع نزدیک

(. بنابراین، این 49که تغییر و تحول انسان باشد)همان: 

ف پی کش دانسته در این ایده وجود دارد که وقتی درپیش

های بنیادین قرآن درباره موضوعات واقع زندگی نظریه

هستیم، باید ترتب طولی مسئله نسبت به شبکه مسائل 

 شده در قرآن رعایت شود.تحقیق
ترین جهت اقدام به تبیین بنیادیـ این تحقیق، به4

مسئله علوم اجتماعی قرآنی، نیازی به ارائه چارچوب 
های د استفاده در روشنظری از سنخ چارچوب نظری مور

تحقیق علوم اجتماعی را ندارد؛ زیرا نظریه تولیدی او، هم
های بنیادین علوم اجتماعی است و امکان بهرهردیف نظریه

فرض، برای وی مقدور نیست. عنوان پیشگیری از آنها به
های بنیادین، تنها گذاری کشف نظریهشهیدصدر با هدف

ت که در این زمینه به آثار به مبانی عام دانش نیازمند اس
نگاشته خود، در علوم مختلف بنیادین علمی مختلف پیش

 تکیه دارد.
هایی که در این ایده، از مراجعه به تجارب ـ پرسش5

گیرد، و راهکارهای بشری درباره موضوع شکل می
های علمی هایی عام و مشترک میان تمام رویکردپرسش

ی خاصی در بوده، اختصاص به هیچ دیدگاه نظر
تعبیر دیگر، این (. به47-46شناسی نیست )ر.ک. همان: علم
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پردازی مطرح است ای از سطوح نظریهها در الیهپرسش
ه الی»توان آن را به مثابه شناسی میکه در اصطالح روش

لحاظ کرد که مشترک میان تمام « نظری فراپاردایمی
یدصدر روی، شهرویکردهای تولید علم است. به همین

کند؛ یاد می« نظریه بنیادین»اوالً، از نظریه قرآنی با عنوان
طرح م« سنن تاریخی»هایی که درباره موضوع ثانیاً، پرسش

 کند، همگی از سنخ عام و فراپارادایمی است.می
رغم تأکید بر استفاده تفسیر موضوعی ـ شهیدصدر به6

ان نوعاز تجربیات بشری در شناسایی موضوع، قرآن را به
منبع معرفتی، مرجع و مالک اطالق نظریه بر یک گزاره می

کننده این نظریه داند و نقش مفسر موضوعی را، کشف
(. این در حالی است که در 36-35همان: ) داندقرآنی می

های علمی مختلف، داور نهایی از حیث منبع پارادایم
 معرفتی مرجع در ارائه نظریه، متفاوت است.

مسائل راهبردی در فلسفه علم این است که ـ یکی از 7
های علوم های علوم اجتماعی، تابعی از روشآیا روش

شناسی خاص به طبیعی هستند یا علوم اجتماعی روش
خود را دارد و در این منطقه از علوم طبیعی مستقل 

(. بر این اساس، این 58-57، 1395ر.ک. بلیکی، است)
شود که قرآن مطرح میپرسش در اکتشاف نظریه علمی از 

انسانی/اجتماعی و طبیعی در اکتشاف نظریه  آیا سهم علوم
قرآنی یکسان است؟ شهیدصدر با تبیین هدف قرآن که 
هدایت انسان است، و وظیفه قرآن کریم در راستای این 

دهد که هدف، یعنی عملیات تغییر انسان، توضیح می
یفه قرآن راستا با هدف و وظانسانی، هم موضوعات علوم

صورت جانبی و هستند؛ به خالف علوم طبیعی، که به
(. 49-47شوند)همان: استطرادی در قرآن کریم مطرح می

اش، قطعاً بنابراین قرآن کریم باتوجه به هدف هدایتی
درباره مسائل بنیادین علوم اجتماعی، نظریه خاص خود را 
ارائه کرده است. ایشان نیز، موضوع انتخابی خود 

داند و آیات می« اجتماعی»را از سنخ« قوانین تاریخی»یعنی
، 79-71، 50کند)ر.ک، همان: را از این زاویه تحلیل می

86 .) 
 . چارچوب مفاهیم نمونه دوم؛2 - 2 – 3

عدم نیاز به چارچوب نظری در این دست تحقیقات بدین 
معنا نیست که این تحقیق مبتنی بر چارچوبی از مفاهیم 

مفاهیم اساسی تحقیق هستند که امکان نیست؛ زیرا این 
سازند. مفاهیم مهم تحقیق در یک نظام علمی را فراهم می

پردازی قرآنی شهیدصدر عبارتند کار رفته در نظریهبه
تفسیر ترتیبی)= »، «تفسیر موضوعی)= توحیدی(»از:

، «واقع زندگی بشری»، «هدف و وظیفه قرآن»، «تجزیئی(
هویت تاریخی و »، «وجودیزندگی اعتقادی، اجتماعی و »

اراده و »، «منطقة الفراغ»، «های تاریخقانون»، «فراتاریخی
، «توسعه موضوعی»، «تشریعات االهی»، «خالقیت بشری

نظریه »، «علوم اجتماعی و طبیعی»، «انتخاب موضوع»
 «. استنطاق قرآن»، و «نظریه بنیادین»، «قرآنی

مطرح این مفاهیم، در دو سطح روشی و پارادایمی 
، «تاریخ»اند. توجه شهیدصدر به عناصر مهمی چون شده

، «داور بودن قرآن»، «اراده انسانی»، «شناسیمسئله»
تماعی علوم اج»، «تفسیر موضوعی و ترتیبی»، «گراییواقع»

شناختی ، نشان از قوت روش«منطقه الفراغ»و « و طبیعی
این ایده و توجه کامل به فرایند تولید علم و انسجام 

عالوه، این مفاهیم کالن، در معرفتی و روشی آن است. به
هر موضوع خاص تحقیق قرآنی، با رجوع به تجربیات 

کنند و در علمی و اجتماعی بشری، صورتی خاص پیدا می
نتیجه، منجر به ارائه چارچوب مفهومی آن تحقیق خاص 

یابند. در های آغازین آن بروز میشده، در قالب پرسش
قوانین »شهیدصدر برای ارائه موضوع همین راستا، 

های به قرآن، برای اکتشاف نظریه قرآن، پرسش« تاریخی
زیر را که حاصل مطالعه تجربیات بشری است، طرح می

 کند:
 آیا رویدادهای عرصه تاریخ، دارای قانون هستند؟ 

 کریم، تاریخ بشری دارای قوانین است؟آیا در قرآن 

 تاریخ بشری قوانینی آیا در مسیر رشد، حرکت و تکامل 
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 حاکم است؟ این قوانین کدامند؟

  تاریخ بشر چگونه آغاز شد؛ چگونه رشد کرد؛ و چگونه

 تکامل یافت؟

 عوامل بنیادین در نظریه تاریخ چیست؟ 

 نقش انسان در ساخت تاریخ چیست؟ 

  نقش عالم باال و نبوت در عرصه اجتماعی چیست؟ 

  ،از جهت سلبی اظهار نظر خاص قرآن درباره این قوانین

یا ایجابی، و از جهت اجمالی یا تفصیلی چیست؟)همان: 

 (47ـ46

 بندی نمونه دوم؛جمع .3 – 2 – 3

های فلسفی، منطقی، اقتصادی ـ نگارش آثاری در زمینه1
و... حاکی از توان شهیدصدر برای برقراری رابطه میان الیه

 یهای تولید علم، و ارائه آثار اجتهادی توسط ایشان، حاک
شناسی اجتهادی برای مطالعات علوم از توان تولید روش

های هدانستاجتماعی قرآنی است. بنابراین، توجه به پیش
ه های بومی تحلیل متن، ببنیادین، مفاهیم پیشین و روش

 هایاین محقق امکان داده است تا بدون تکیه بر نظریه
ری شپیشین علوم اجتماعی، مسئله خود را از واقع زندگی ب

گرفته، نظریه قرآنی را اکتشاف کند. یکی از نقاط قوت این 
اثر در تحلیل متن آیات برای دستیابی به نظریه قرآنی، 

ای است، که تمسک به هردو نوع تحلیل مفهومی و گزاره
 تواند از اختصاصات تحلیل متون معصوم باشد.می

ها و مفاهیم علوم ـ نوع رویکرد شهید صدر به نظریه2
و نیز  پردازی قرآنی، نکات مثبتعی در نظریهاجتما
 رو دارد:هایی را پیشآسیب

 ؛الف( نکات مثبت
های بشری، در کشف ها و تجربهمندی از نظریهبهرهـ 1

  ؛مسئله
در مرحله کشف مسئله برای آغاز تحقیق  شهیدصدر

های بشری را ضروری ها و تجربهقرآنی، رجوع به دانش
های پیشین علوم اجتماعی، از نظریه داند. بنابراین،می

گیری مسئله تحقیق در توانند در شکلدیدگاه وی، می

 پردازی دخیل باشند.تفسیر موضوعی منتهی به نظریه
  ؛پرهیز از تحمیل آرای علوم اجتماعی بر قرآنـ 2

های علوم اجتماعی در در این ایده، بهره نبردن از نظریه
تحقیق قرآنی، زمینه شناسی سطح چارچوب نظری و روش

 بندد.تحمیل آرای بیرونی بر قرآن را می
 

 ها؛ب( آسیب
 ؛پردازیعدم تفکیک سطوح نظریهـ 1

تواند هایی که در این نوع تحقیقات میاز جمله آسیب
پردازی است. وجود داشته باشد، خلط میان سطوح نظریه

های سطح بنیادین به سطح بدین معنا که کارکرد نظریه
پژوهش تنزل داده شود و رویکرد علمی از کارکرد نظریه 

توان اصلی خود ساقط شود. با این حال این مطلب را نمی
به عنوان اشکال بر ایده شهید صدر تلقی کرد، بلکه افرادی 

اند الزم است از این که در این جریان به کار علمی مشغول
 آسیب برحذر باشند.

ناختی شناصر روشفقدان فرصت کافی برای تبیین همه عـ 2

 ؛ تولید علم دینی

ترین آسیب این ایده این است که، با مراجعه به مهم
در « حجیت»توان یافت که جایگاه آثار شهیدصدر، می

شناسی اجتهادی ایشان تبیین تولید علم دینی در روش
نشده و وی فرصت این کار را نیافته است. درواقع اعتبار 

هایی است که زمند مالکعلمی مراجعه به متون دینی نیا
شناسی در دانش بنیادین اصول آنها را تدارک این روش

 نکرده است.
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 بندی نهایی. جمع4

های علوم ها در هر پژوهش، از جمله پژوهشنظریه
 اجتماعی قرآنی، در دو سطح حضور دارند: 

های قریبی که از دانستهدر سطح پیش ،نخست
وام گرفته شده، در  های گوناگون علوم اجتماعینظریه

پردازی قرآنی قالب چارچوب نظری یا مفهومی، به نظریه
 کنند؛ ورود پیدا می

های بعیدی که پشتوانه آن چارچوب نظری نظریه ،دوم
شود. و مفهومی است، و همراه آن وارد تحقیقات قرآنی می

ها، گرچه گاه از سنخ علوم اجتماعی و گاه از این نظریه
هر حال، در روند تحقیق حضور اما به سنخ بنیادین است،

های علوم دارند و درک جامع و درست از کاربست نظریه
اجتماعی در تحقیقات قرآنی، نیازمند توجه به آنها نیز 

 هست.

های علوم اجتماعی به دو همچنین، بیان شد که نظریه
های پژوهشی تقسیم سازان و نظریههای نظریهقسم: نظریه

های پژوهشی در دو رویکرد عمده کمّی و ریهشوند. نظمی
شوند و برای شروع تحقیق، نیازمند کیفی ارائه می

چارچوب نظری یا مفهومی هستند. این تقسیم، بر نظریه
عنوان علوم اجتماعی دینی حاکم است پردازی قرآنی نیز، به

هر روی، هر تحقیق قرآنی نیازمند یک چارچوب و به
 ق است. نظری یا مفهومی تحقی

سازی، برای پاسخ به های نظریهپس از تبیین شیوه
پردازی دینی انتخاب و مسئله این تحقیق، دو نمونه نظریه

های اجتماعی در آنها بررسی شد. حاصل شیوه ورود نظریه
 مقایسه این دو رویکرد به شرح زیر است:

 

 

 

 شماره نمونه

 

 

 مسئلهانتخاب 

های دانستهپیش

شناختی و علم

 بنیادین

 

چارچوب نظریه 

 تحقیق

 

چارچوب 

 مفهومی تحقیق

 

منبع 

معرفتی 

 مرجع

 

 روش

 

 نتیجه

 اول

 

)ساختار شخصیت 

بر اساس منابع 

 اسالمی(

 

از رویکرد طبیعتگرایانه علوم 

 اجتماعی

 شناسی صفات()روان

 

تلفیقی از مبانی 

گرا بنیادین طبیعت

 و دینی

 

های نیازمند نظریه

ی، شناختپیشین روان

در سطح مبانی 

 پارادایمی

 

بر اساس مفاهیم 

شناختی ساختار روان

شخصیت در 

 رویکرد صفات

 

تجربه 

برآمده از 

مطالعه زبان 

 طبیعی

 

تلفیقی از 

روش 

معناشناسی 

گرا با ساخت

رنگ و بوی 

 دینی

 

احتمال تحمیل 

ها و مفاهیم نظریه

 غیر دینی بر قرآن

 

 

 دوم

)تفسیر موضوعی 

 واقعگرا(

 

 

 از واقع زندگی بشری

 

 مبانی بنیادین دینی

و علوم 

اسالمی)فلسفه، 

کالم، اصول، فقه 

 و...(

 

نیاز از چارچوب بی

 نظری

 

های ـ از دانش

 اسالمی

های علمی ـ از تجربه

و عملی بشری، در 

حد کشف مسئله و 

های ارائه پرسش

 تحقیق

 

 

 قرآن کریم

 

 تشکیل شبکه

مفهومی و 

ای گزاره

 براساس تفسیر

موضوعی 

 اجتهادی

ـ ارائه نظریه بنیادین 

از قرآن، در زمینه 

 علوم اجتماعی؛

ـ گرفتار نشدن به 

تحمیل آرای بیرونی 

 بر مطالعات قرآنی.
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 . نتیجه5

مطالعات دینی و قرآنی مرتبط با علوم اجتماعی جدید را 
 لحاظ روشی، به دو قسم تقسیم کرد: توان بهمی

های علوم اجتماعی از الف( مطالعاتی که در آن، نظریه
به  شود و با عرضههای مختلف علمی، وام گرفته میرشته

شود تا دیدگاه قرآن در راستای آن متون دینی، سعی می
رغم غنابخشی به ها کشف شود. این قسم، بهیهنظر

مطالعات علوم اجتماعی دینی، از جهت طرح مسائل جدید 
هایی روبروست. مهمهای نوین فهم متن، با آسیبو روش

های آن، باال بودن احتمال تحمیل آرای بیرونی ترین آسیب
بر قرآن و متون دینی است؛ زیرا در این سنخ تحقیقات، 

فرض ورود های علوم اجتماعی، پیشهیم و نظریهاوالً، مفا
های شود، ثانیاً روشبه مطالعات قرآنی/دینی قلمداد می

کار گرفته میتحقیق غیراجتهادی در تحلیل متون دینی به
سازی دینی، تجربه خواهد شود و ثالثاً، داور نهایی در نظریه

 بود. 
 اجتماعیای از علوم ب( مطالعاتی که در آن، هیچ نظریه

های شود، بلکه تمامی نظریهفرض تحقیق گرفته نمیپیش
ساز رجوع شود تا زمینهعلوم اجتماعی مطالعه می

پرسشگرانه و عمیق مفسر به قرآن باشد. در این شیوه، 
رآن های فراپارادایمی، قکند تا با این پرسشمفسر تالش می

شف کند. این نطق درآورد و نظریه موجود در آن را کرا به
های اجتهادی و فرضگیری از پیشجهت بهرهقسم به

حِکمی برآمده از علوم اسالمی، از جهت تحمیل آرای غیر 
گیری از دینی به قرآن، مصون است. از سویی، بهره

های اجتهادی تحلیل متن، و مرجع دانستن قرآن در روش
را باال  در آن پردازی، رَوایی فرایند تولید نظریه قرآنینظریه

برد و ارائه دیدگاه قرآنی را نه صرفاً در حد فرضیه، بلکه می
های عالوه، پا از نظریهکند. بهدر حد نظریه مطرح می

کند. پژوهشی فراتر نهاده، نظریه بنیادین دینی را کشف می
های بنابراین، این ایده، الگوی مناسبی را جهت تولید نظریه

 گذارد. حققان دینی و قرآنی میقرآنی در اختیار م
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