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 In this article, "Shariati's methodology" in the field of 
religious studies has been reviewed from the 
perspective of humanities. Here, the author has tried to 
ask and inquire upon the question of what is the basis 
of Shariati's methodological view on the category of 
religion. Then, in order to test the Shariati's approach 
in the sociological study of religions, the author has 
tried to explore the Shariati's methodology based on a 
critical approach. Of course, the author has tried to 
critically review the discussion of Shariati's 
"methodology" in the context of the humanities by 
relying on Shariati's own works rather than secondary 
literatures. Of course, the author has tried to critically 
review Shariati's discussion of "methodology" in the 
context of the humanities, relying on Shariati's works, 
and the point is that most of the works have been 
indifferent to Shariati's text, and his critics have even 
wrongly argued that Shariati does not discuss the 
methodology of the humanities in general, and 
religion, in particular. But a critical reading of the text 
can lead to more fundamentally different results, and 
our attempt has been to examine this dimension of 
Shariati's thought. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  شناسی علوم انسانی روشفصلنامه علمی 

  )٩۵ -  ٨۵(صفحات  ١١٠، شماره ٢٨ ، سال١۴٠١ بهار
Method@rihu.ac.ir  
ISSN: 1608-7070 
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چکیده  اطالعات مقاله 
پژوهـی از زاویـۀ  در حوزۀ مطالعـات دین» شناسی شریعتی روش«در این مقاله رویکرد 

علوم انسانی نقد و بررسی شده است. نگارنده در این مقاله تالش نموده ایـن پرسـش 
پژوهی بر چه اساس  را مطرح و دنبال کند که نگاه متدولوژیک شریعتی به مقولۀ دین

آزمـــایی رویکـــرد شـــریعتی در مطالعـــه  ســـپس بـــرای راســـتی باشـــد. و مبنـــایی می
شناختی ادیان تالش کرده اسـت بـا خـوانش انتقـادی، متـدولوژی شـریعتی را  جامعه

  کنکاش و واکاوی کند. 
بستر علـوم «شریعتی در » شناسی روش«البته تالش نگارنده این بوده است که بحث 

ی انتقادی قرار دهد و مقصود این است را با اتکاء بر آثار شریعتی مورد بازبین» انسانی
انـد و منتقـدان او حتـی بـر ایـن  التفـات بـوده که اغلب آثار نسبت به متن شریعتی بی

صــورت اعــم، و   شناســی علــوم انســانی بــه باورنــد کــه شــریعتی بحثــی در بــاب روش
تـوان بـه نتـایج  شناسی، به صورت اخص، ندارد. اّما با خوانش انتقادی مـتن مـی دین
تری دست یافت و تالش نگارنده آن است که ایـن سـاحت از اندیشـه  ین متفاوتبنیاد

 شریعتی را مورد مداقه قرار دهد.

   
  ٢٨/۴/١۴٠٠دریافت: تاریخ 
  ٩/۶/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 
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مقاله علمی ـ پژوهشی



      ٨٧  شریعتی »شناسی دین« شناسی متدولوژی بازخوانی 

 

  مقدمه
ــوم  ــن مفه ــرای ای ــادلی ب ــی مع ــت؟ در فارس ــدولوژی چیس مت

گویند. به زبان ساده، روش یا  شناسی می اند و به آن روش برساخته
بـرای  پژوهشـگرگوینـد کـه  هایی را متدولوژی می مجموعه روش

البتـه  ؛رسـد گزیند یا بـه آن مـی شناختن موضوع پروژه خود برمی
 »کمـا مـا هـو«قصد من در اینجـا کنکاشـی در بـاب متـدولوژی 

خواهم به مسئله روش تحقیق شریعتی در  متدولوژی نیست بل می
  شناخت مذهب بپردازم. 

دیگـر، پرسـش مـن ایـن اسـت کـه آیـا شـریعتی در  سـخن به
تحقیقات خود در باب مذهب دارای روش یا متـدولوژی خاصـی 

نداشـت؟ مجموعـه آثـار  »متـد تحقیـق«ز ا  بود یا او اساسًا فهمی
ولی در ایـن مجموعـه آثـار،  ؛باشد شریعتی، سی و شش جلد می

(م. » تشـیع علـوی و تشـیع صـفوی«)، ٧(م. آ.» شیعه«مجلدات 
تــاریخ و شــناخت «)، ١۴(م. آ.» تــاریخ و شــناخت ادیــان«)، ۴آ.

مـذهب «)، ١٨ ،١٧ ،١۶(م.آ.» شناسی اسالم«)، ١۵، (م. آ.»ادیان
) و ٢٨(م. آ.» شــناخت اســالم روش«)، ٢٢(م. آ.» هبعلیــه مــذ

) به صورت دقیـق بـه دیـن و مـذهب و ٣٠(م. آ. » شناسی اسالم«
  پردازند. ادیان (به معنای عام کلمه) می
د که آیا شریعتی در این ده جلـد شو حال این پرسش مطرح می

شـناخت » روش«شـناخت ادیـان و » روش«که در باب مذهب و 
، مبتنی بـر متـدولوژی مشخصـی در مـورد گوید اسالم سخن می

هـای شـریعتی بـر  پدیداری به نام دین سخن گفته است یـا بحـث
  بوده است؟ »رویکرد اعتقادی«یا » نگاه ایدئولوژیک«مبنای 

در  دانشـگاهیجالب است بدانید که تاکنون مطالعـه دقیـق و 
تحقیقـات «باب متدولوژی یا روش تحقیق شریعتی در نسـبت بـا 

با ارجاع دقیق متنی به آثار شریعتی پس » مسئله ادیان«یا » مذهبی
و اغلب مباحثی که ما دربارۀ نگاه  از پنج دهه صورت نگرفته است

زیرا اغلب  ؛شریعتی به دین داریم مبتنی بر مشهورات عامیانه است
» شیعه معتقـد«اند یا او را  که به آثار شریعتی پرداخته پژوهشگرانی

بنـدی بـه  انـد و ایـن دو دسـته تحدید کرده» ایدئولوگ انقالب«یا 
شـناخت   وجـه بـه مسـئلۀ روش هـیچ معنای این است که آنهـا بـه

بل پیش از مواجهه بـا مـتن شـریعتی  ؛اند شریعتی از دین نپرداخته
  بندی کرده بودند.  بندی و دسته روش او را مقوله

کـه از شـریعتی سـخن  هنگـامی منصور معدل ،عنوان مثال به
پردازد و نـه حتـی  به روش او در باب مطالعه تشیع میگوید نه  می

شـناخت » روش«دهد که آثار شریعتی در باب  به خود زحمت می
 :دنویسـ بل در یک جمله فقط می ؛ادیان را مورد خوانش قرار دهد

ــود« ــد ب ــیعه معتق ــک ش ــی... و ی ــالی دین ــال مک ــک فع  »او ی
)Moaddel, 2013: 67د کـه کنـ گونه القا می ) و به مخاطب این

گاهی کـاذب بـه تـوده هـا  ما با یک ایدئولوگ (به معنای کسی که آ
  کند) مواجه هستیم. القاء می

چه پایه و اساسی در باب مـذهب سـخن  ا واقعًا شریعتی برامّ 
ای است که هر پژوهشگری باید  گفت؟ این همان پرسش ساده می

از خود بپرسد و پس از طرح این پرسش به سراغ متن آثار شریعتی 
برود و نتیجـه پـژوهش خـود را مبتنـی بـر آثـار مکتـوب او (و نـه 
طموحات خود یا مشهورات عامیانه) ارائه دهـد. بـه نظـر مـن، بـا 

بسـی  دانشگاهیا از منظر گذشت پنج دهه هنوز این گام ساده، امّ 
بنیادین برداشته نشده است و بسیاری از مباحثی که در بـاب نگـاه 

) دانشـگاهیدر محافـل  گـاه(و   شریعتی به دین و حـوزۀ عمـومی
  نسبت وثیقی با روایت مکتوب شریعتی ندارد. ،دشو مطرح می

  
  جایگاه متد در چارچوب فکری شریعتی

دارد و نسـبت وثیقـی بـین کشـف  متـدشریعتی نگاه خاصـی بـه 
  حقیقت و متد شناخت قائل است. او بر این باور است که 

... تـأثیر ]هـای انسـانی تمـدن[متد در پیشرفت یا انحطـاط «
... متـد ]مبالغه نخواهد بود اگر مدعی گـردیم کـه[شگرفی دارد و 

گردد  تحقیق است که موجب توقف و رکود و یا سرعت و ترقی می
نه نبوغ، برای اینکه مثًال در قرن چهارم و پنجم قبل از میالد نوابـغ 

 ١۶و  ١۵و  ١۴انـد کـه هرگـز بـا نوابـغ قـرون  بزرگی وجود داشـته
تـر از فرانسـیس  شک ارسـطو نابغـه قیاس نیستند؛ بیمیالدی قابل 

ا چرا این افـرادی امّ  ؛تر از راجرز بیکن است بیکن و افالطون نابغه
هایی مثـل ارسـطو  تر از شخصیت که از نظر نبوغ در سطحی پایین

ولـی خـود آن  ؛هستند، عامل بیداری اروپا و پیشرفت عالم شدند
(شریعتی، م.  »؟گشتندنوابغ موجب توقف هزار سالۀ قرون وسطی 

  ).۵۴ :١٣٩٣، ٢٨آ.
 »متد شناخت«پاسخ شریعتی به این پرسش این است که این 

الت و واست که موجبات رکود تمـدن یـا شـکوفایی تمـدن و تحـ



     ١۴٠١ بهار /١١٠ش/ ٢٨س/ شناسی علوم انسانی روش   ٨٨

 

آدم « د:شو کند و موجب می تغییرات شگرف اجتماعی را ایجاد می
... صـحیح اندیشـیدن را پیـدا ]متـد[متوسط بـه لحـاظ اینکـه... 

دسـت [تواند به حقیقت برسد یا به اختراع و اکتشاف  نموده... می
ا نابغه بزرگ اگر روش صحیح نگریسـتن بـه اشـیاء و ؛ امّ ]پیدا کند

 »اندیشیدن به مسائل را نداند، از نبوغش هیچ استفاده نخواهد شد
   ).۵۴ :١٣٩٣همان، (

رح نمـود ایـن اسـت کـه توان مطـ ا پرسشی که در اینجا میامّ 
کدام از آثـارش کتـاب  تعریف شریعتی از متد چیست؟ او در هیچ

درآمــدی بــر روش در علــوم «یــا  »متــدولوژی«مجزایــی در بــاب 
ولــی از خــالل مطالــب  ؛ننگاشــته اســت »اجتمــاعی یــا انســانی

در حـوزۀ دیـن و جامعـه و  »متد شناخت«شماری که در مورد  بی
اش دربـارۀ  چهـارچوب مفهـومیتـوان  فرهنگ نوشته اسـت، مـی

بندی تئوریک کرد. متد در نگـاه  را بازسازی نظری و مفصل »متد«
و  »نگـرش«ای از  بـل آمیـزه ؛نیست »ابزار تحقیق«شریعتی صرفًا 

 است. »اندیشه«

روش صــحیح  .١متــد را:  شــناخت اســالم  روشاو در کتــاب 
کنـد.  اندیشـیدن بـه مسـائل تعریـف مـی .٢نگریستن به اشـیاء و 

و  »غیرانسانی«دیگر، متد در نگاه شریعتی هم پدیدارهای  سخن به
معناسـت  د و این سخن بدینشو را شامل می »انسانی«هم مسائل 

که او به نوعی به رویکرد وحدت متدولوژیک علوم نزدیـک اسـت 
(جهان انسـانی)  »مسائل«(جهان غیر انسانی) و  »اشیاء«که به این 

کند. البته نباید از نظر دور داشت  شناخت ایجاد می  تقریب در روش
مـورد  شـدت بهکه این موضوع متدولوژیک در وضعیت کنونی علـم 

ولـی نکتـۀ مهـم در ایـن بسـتر  ؛هجمه متدولوژیک واقع شده است
است کـه در نگـاه او  »متد شناخت«ساختار نظری شریعتی در باب 

  بینش. .٢نگرش و  .١باشد:  می ناپذیر جداییدارای دو بعد 
بنـدی  دیگر، نسبت بـین نگـرش و بیـنش در مفصـل عبارت به

ارگانیـک  نسـبتی بل مبتنـی بـر ؛روش یک نسبت مکانیکی نیست
شناسی،  ادبی، اجتماعی، روان«است که در مواجهه با پدیدارهای 

بایـد مطـرح شـود.  .)۵۵ :١٣٩٣همـان، ( »شناسـی و... طبیعت
 »تد تحقیق باشداولین کار هر محققی باید انتخاب بهترین م«بنابراین 

روش صحیح نگریستن به اشیاء و «زیرا اگر ما  ؛)۵۵ :١٣٩٣همان، (
باشـیم، یقـین  ) نداشـته۵۴ :١٣٩٣همان، ( »اندیشیدن به مسائل را

و ایـن [ ... ]کشیده خواهـد شـد[ به بیراهه«بدانید که تحقیقاتمان 
... که در تـاریخ داریـم و ]است[... تجربه بزرگی ]سخن مبتنی بر

هـای  این است که متد غلط حتـی نبـوغ ]تجربه بزرگ تاریخی[آن 
های متوسط  کشاند و متد صحیح حتی اندیشه بزرگ را به بیراهه می

   ).۵۵ :١٣٩٣، همان( »رساند را به حقیقت می
و  »کشـف حقیقـت«دیگر، در خوانش شـریعتی بـین  سخن به

ارتباط بنیـادینی وجـود دارد و ایـن ارتبـاط عمیـق  »متد شناخت«
اسـت کـه شـریعتی آن را در  »متد«ای از مفهوم  مبتنی بر فهم ویژه

کنـد. اگـر ایـن  تحدیـد مـی »بیـنش«و  »نگـرش«دیالکتیک بین 
د، پذیرفته شودر اندیشه شریعتی  »متد شناخت«خوانش از مسئله 

در  »ت دیـنمتد شـناخ«آنگاه پرسشی باید مطرح کرد و آن بحث 
چارچوب تئوریک شریعتی است. آیا شریعتی دارای مبانی نظـری 

پژوهی است یا اساسًا متن شریعتی فاقد نظـم  منسجم در باب دین
تـر، آیـا مـتن  باشد؟ به عبارت دقیق نظری منسجم در باب دین می

ــل جامعــه ــن شناســی شــریعتی ذی ــا  دی ــازخوانی اســت ی ــل ب قاب
مورد   دین را با متدولوژی علمیطورکه مشهور است شریعتی  همان

  را ایدئولوژیزه کرده است؟ »دین«بل  ؛امعان نظر قرار نداده است
در نگــاه شــریعتی  »متــد شــناخت ادیــان«پــیش از آنکــه بــه 

بپردازیم، شاید خالی از لطف نباشد که این پرسش را مطرح کنـیم 
شناس به دیـن و ادیـان پرداختـه  که آیا شریعتی به مثابۀ یک جامعه

دیگر، آیا بایـد خـوانش شـریعتی از پدیـدار  سخن است یا خیر؟ به
بــه  آشــکاراقــرار داد یــا اینکــه او   دیــن را ذیــل مطالعــات کالمــی

شناسان ادیان اشاره داشته اسـت و مطالعـاتش را  متدولوژی جامعه
  بندی نظری کرد؟ شناسی دین صورت باید در ساحت جامعه
گویـد کـه  مـی راآشـکاشناخت اسالم  روششریعتی در کتاب 

بر حق یـا باطـل بـودن «بحث او در باب ادیان و مذاهب معطوف 
بـل رویکـرد او مبتنـی بـر  ؛)۶١ :١٣٩٣، همان( »مذاهب نیست

 »کـار بـرد تـوان آن را بـه در مورد هر مـذهبی می«دی است که مت
دیگــر، متــد شــریعتی در دایــرۀ  عبــارت ). بــه۶٠ :١٣٩٣، همــان(

 ؛قابل بررسـی نیسـت »رویکردهای اعتقادی«یا   مطالعات کالمی
رو هستیم که مدعی مطالعه متدیک  هبل ما در اینجا با متفکری روب

  در عالم انسانی است. دینای به نام  پدیده
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  متدولوژی شریعتی در مطالعات ادیان
نویسـد:  عبدالکریم سروش درباره رویکـرد شـریعتی بـه دیـن می

شناسی دینداران دیندارانـۀ  جامعهگذار  مرحوم شریعتی را باید پایه«
تواند منکرانـه و یـا  شناسی دین می دین در این دیار دانست. جامعه

طرفانـه و فـارغ از  موافقانه باشد، گرچه صواب این اسـت کـه بـی
های عـالم اخـتالط پیـدا  علم چنان است که با دیدگاه داوری باشد.

و دکتـر کند و جدا کردن آنهـا از یکـدیگر همیشـه آسـان نیسـت  می
شریعتی یک متخصص محض نبود، یک متخصـص متعهـد بـود و 

  ).٣: ١٣٧٢ سروش،( »کرد در این کار، چه بار سنگینی را حمل می
شاید بتوان پرسشی را در اینجا مطرح کرد و آن این اسـت کـه 

ــا صــورت  ســنخبنــدی ســروش از متــد مطالعــاتی شــریعتی و  آی
دیگر، آیا شریعتی  عبارت سوسیولوژیک او صحیح است یا خیر؟ به

شناسی دیندارانۀ دین بود یا مـتن آثـار شـریعتی در  گذار جامعه پایه
در حوزۀ ادیان چیز دیگری بـر مـا مکشـوف  »متد تحقیقات«باب 
کند؟ البته سروش به سه رویکرد کالن در باب مطالعات ادیـان  می

ولـی بـر مـن  ؛کنـد و سوسیولوژیک) اشـاره مـی  (فلسفی، کالمی
او رویکرد شریعتی بـه دیـن را  ای ادلهه مبتنی بر چه مکشوف نیست ک

  کند؟ بندی تئوریک می مفصل »شناسی دیندارانه جامعه«ذیل مفهوم 
ا اجازه دهید به متن شریعتی رجوع کنیم و ببینیم آیا رویکـرد امّ 

کند در مورد  دارد یا متدی که او مطرح می »دینداری«شریعتی قید 
گوید که متدی که  می آشکاراد؟ او شوتواند استفاده  هر مذهبی می

برد تلفیق و استنباطی است که او از مطالعه و مقایسـه  کار می او به
های تحقیق در حوزۀ انسانی علـوم انسـانی بـه دسـت آورده  روش

، ٢٨(شـریعتی، م. آ. »تـوان در مـورد هـر مـذهبی می«است کـه 
کار گرفت و جالب اینجاست کـه  هرا ب متدولوژی) این ۶٠ :١٣٩٣

شناسی  کند در متن روش که سروش به آن اشاره می »قید دیندارانه«
  شریعتی وجود ندارد. 

نویسـد کـه  می آشکارا شناخت اسالم روششریعتی در کتاب 
من از متدی که در اروپا جهت تحقیـق «برای شناخت پدیدار دین 

نمـوده و متـدی رود، اسـتفاده  کار مـی بعضی از علـوم انسـانی بـه
کـار بـرد و آن  هتوان آن را ب استنباط کردم که در مورد هر مذهبی می

شناخت پنج وجهه یا چهرۀ مشخص هر مذهب و مقایسه آنهـا بـا 
 :١٣٩٣همـان، ( »های مشابه خود در مذاهب دیگـر اسـت چهره
۶٠−۶١ .(  

شناسـی  دیگر، متد تحقیقاتی شریعتی در حوزۀ جامعه سخن به
است. روش پنتـاگونی چیسـت؟  »روش پنتاگونی«ادیان مبتنی بر 

وجهـی اسـت. در  ضـلعی یـا پـنج پنتاگون در لغت به معنای پـنج
شناسی  روایت شریعتی برای تحقیق در حوزۀ ادیان از منظر جامعه

  ضلع را مدنظر داشت:   باید پنج
یعنـی کسـی کـه بـه وسـیلۀ  ؛یا خدایان هر مذهب... خدا .١

  ؛شود پیروان این مذهب پرستیده می
یعنی کسی که رسالت این مذهب را  ؛پیغمبر هر مذهب... .٢

  ؛کند عنوان می
آورد  یعنی بنیاد قانونی که این مذهب می ؛کتاب هر مذهب .٣

  ؛خواند و مردم را به اعتقاد و عمل به آن می
ا کـه هـر زیـر ؛شکل ظهور و مخاطب پیغمبر هـر مـذهب .۴

کند. یکی مخاطبش را  پیغمبر بعثت خودش را به شکلی عنوان می
و اشراف، و یکی دیگـر علمـاء و  امراء دهد و دیگری ناس قرار می

صورت تقرب به یـک   فالسفه و خواص؛ بنابراین گاه یک پیغمبر به
کند و پیغمبر دیگری به صـورت مـدعی و  قدرت موجود ظهور می

  ؛کند یمخالف قدرت موجود قیام م
تـرین و  یعنـی نمونـه ؛پروردگـان زبـده هـر مـذهب دست .۵
هایی که این مذهب تربیت کرده و بـه جامعـه و  ترین چهره نماینده

طورکه برای شـناختن درسـت  زیرا همان ؛تاریخ عرضه داشته است
هر کارخانه و یا زمین کشاورزی بهترین راه این اسـت کـه کـاالی 

مطالعــه کنــیم، در مــورد مــذهب نیــز صــادره از آن کارخانــه... را 
های تربیت شده آن مـذهب کاالهـایی هسـتند کـه در ایـن  انسان

  ).۶١ :١٣٩٣، هماناند ( سازی پرورده شده کارخانه انسان
در اینجا شریعتی متد تحقیقاتی خویش در حوزۀ دین را مقیـد 

بل بر این باور است که با این روش  ؛کند نمی »دیندارانه«به صفت 
های مرتبط با دین و مذهب و ادیان را فارغ  توان پدیده تی میتحقیقا

) مطالعـه ۶١: ١٣٩٣، همان( »برحق یا بر باطل بودن مذاهب«از 
دیگـر، خـوانش سـروش از شـریعتی در بـاب متـد  عبارت . بهکرد

تحقیقاتی شریعتی دارای اشکاالت روشـی بنیـادین اسـت کـه در 
کـه بایـد در بـاب روش ای  جای دیگری باید به آن پرداخت و نکته

که در خوانش سـروش بلکـل مغفـول مانـده − تحقیقاتی شریعتی
بندی متـد تحقیقـاتی  صورت »امکان«به آن اشاره کرد که  −است

کادمیک جامعه شناسی ادیان اسـت کـه صـرفًا  شریعتی در حوزۀ آ
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عنوان یـک متـد  بـل بـه ؛محدود به مطالعه دین اسالم نباید باشـد
شناسـی ادیـان  های دیگر در حوزۀ جامعـه تحقیقاتی در کنار روش

تواند مورد امعان نظر قرار گیرد. اگر طبـق خـوانش سـروش بـه  می
روش  »کـاربردی ُبـرد«متد تحقیقاتی شریعتی نظـر کنـیم، آنگـاه 

ولی اگر شـریعتی  ؛دشو می »محلی«تحقیقاتی شریعتی محدود و 
بکنیم و به صورت مستقیم بـه مـتن شـریعتی و  »زدایی سروش«را 

آنگاه شاید متد شریعتی در  ،شناسی او رجوع کنیم های روش بحث
طعـم «و  »ُبـرد جهـانی«شـناختی ادیـان  حوزۀ مطالعـات جامعـه

  پیدا کند. 1»گلوکال
  
 »تاریخی زاویه اجتماعی/«پژوهی شریعتی و  دین

بر این باور است که بـرای  شناخت اسالم  روششریعتی در کتاب 
منحصرًا یک متد انتخـاب «توان  شناخت پدیداری به نام دین نمی

زیرا دین بـه مثابـۀ یـک پدیـدار قابـل  ؛)۵۶ :١٣٩٣، همان( »کرد
تحلیل در یک ُبعد محدود نیست. او در تاریخ ادیان به اسـالم بـه 

نوان ع گوید اگر ما اسالم را بـه کند و می اشاره می مثابه یک پدیدار
یک نمونه در تاریخ ادیان مورد کنکاش قرار دهیم، متوجه خـواهیم 

... دینی نیست که فقط مبتنی بر احساس عرفانی « شد که این دین
انسان و محدود به رابطه انسان و خدا باشـد، بلکـه ایـن، یکـی از 
ابعاد دین اسالم است. برای شناخت این ُبعد باید متـد فلسـفی را 

رابطه انسان و خدا در فلسـفه... مطـرح شـده پیش گرفت، چرا که 
ُبعد دیگر این دین مسـئله زیسـتن و زنـدگی کـردن ... ]اامّ [است. 

انسان بر روی خاک است کـه بـرای تحقیـق در ایـن ُبعـد بایـد از 
متدهایی که در علوم انسانی امروز مطرح هسـت، اسـتفاده نمـود. 

اسـالم  اسالم دین تکالیف فرد در زندگی کردن اسـت. از طرفـی،
ساز نیز هست که برای شناخت این ُبعدش  ساز و تمدن دین جامعه

شناسی و تاریخ مطرح اسـت  ی را که در جامعهیالزم است، متدها
   ).۵۶ :١٣٩٣همان، ( »کار برد به

بنابراین ادیان به مثابه پدیدارهایی که در حوزۀ جوامـع انسـانی 
هستند کـه بـرای  دارای ابعاد گوناگونی ،کنند ظهور و بروز پیدا می

انـدازهای تئوریـک  بنـدی آنهـا مـا نیازمنـد چشـم فهم و صـورت
عنوان مثال، قرآن به مثابه یـک مـتن مقـدس در  متفاوتی هستیم. به

                                                           
1. Glocalized Taste. 

علمای بزرگ در طـول « حوزۀ ادیان دارای ابعاد گوناگونی است که
اند، مثًال یک ُبعـد مسـائل  تاریخ بعضی از ابعاد آن را بررسی کرده

ی قرآن است که ادباء و هنرمندان بسیاری آن را حالجی لغوی و ادب
اند، ُبعد دیگر قرآن مسائل فلسفی و اعتقـادی قـرآن اسـت کـه  کرده

اش بیندیشد، ُبعد دیگر قرآن که  متکلمین و فالسفه امروز باید درباره
تـر مانـده اسـت، ُبعـد انسـانی و مسـائل تـاریخی و  از همه مجهول

  ).۵٧ :١٣٩٣همان، ( »قرآن استشناسی  شناسی و روان جامعه
حال پرسش اینجاست کـه رویکـرد شـریعتی بـه دیـن از چـه 

در حـوزۀ  »شناسـی شـریعتی روش«تـوان از  منظری است؟ آیا می
ادیان سخن به میان آورد یا این بحث بنیادًا منتفی اسـت؟ او خـود 

تاریخ و  ]منظر[من از « :دنویس می اسالم شناخت  روشدر کتاب 
نگرم و متـد  ) به پدیده دین می۵٧: ١٣٩٣، همان( »شناسی جامعه

ــذهب را از  ــاب م ــویش در ب ــاتی خ ــاعی و «تحقیق ــه اجتم زاوی
) بـرای مخاطبـان ترسـیم و تشـریح ۵٧: ١٣٩٣، همان( »تاریخی

ا به نظرم، متد تحقیقاتی شریعتی پـس از گذشـت پـنج امّ  ؛کند می
و شناسـان  ان مغفول مانده اسـت و بسـیاری از جامعـههمچندهه 
پژوهان ایرانی و غیرایرانی التفات تئوریک به متد تحقیقـاتی او  دین

بندی نظـری او را  اند و غالبًا صورت در باب مذهب و ادیان نداشته
مـتن «اند و سنجش آنهـا بـا  سنجیده »مشهورات عامیانه«طبق  بر

، شـدکـه پیشـتر اشـاره  گونه فاصله معناداری دارد. همان »شریعتی
بنـدی  شناسـی دیـن طبقـه انداز جامعه ذیل چشمرویکرد شریعتی 

  د: نویس این باره می د. او خود درشو می
روش پیشنهادی من برای [کنم و این دو  من دو متد عنوان می«

تنها از یک زاویـه دیـد اسـت و آن  ...]مطالعه پدیداری به نام دین
، همــان( »زاویــه اجتمــاعی و تــاریخی و علــوم انســانی اســت...

١٣٩٣ :۵٧.(  
ــه ســخن دقیــق ــه  ب ــان ن ــر، روش شــریعتی در شــناخت ادی ت

طورکـه سـروش مـدعی  است و نـه فلسـفی و نـه حتـی (آن کالمی
شناسـی  ، بـل مبتنـی بـر جامعـه»شناسی دیندارانه جامعه«است) 

شناسی ادیان است و بـرای اینکـه بحـث خـود را  تاریخی و جامعه
یـدار تر کنـد پد برای مخاطبانش در ایران پنجاه سال پیش ملموس

) و ۵٧: ١٣٩٣، همـان( »کنـد به یک فرد انسان تشبیه مـی«دین را 
  د: نویس می
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... کـامًال روشـن ]دامنه بحث از منظـر تئوریـک[برای اینکه «
نمـایم.  ... مذهب را به یـک فـرد انسـان تشـبیه مـی]پدیدار[شود 

برای شناخت یک شخصیت بزرگ دو راه بیشتر  ]عبارت دیگر، به[
... طـی شـوند تـا نتیجـه ]توأمـان[ وجود ندارد که این دو راه بایـد

عنوان یک استعاره در این بستر کـه  به[نهایی که شناخت این انسان 
ذهنمان را به موضوع متـد شـناخت ادیـان تقریـب کنـد، اسـتفاده 

  ).۵٨−۵۶ :١٣٩٣، همان( »دست آید هام ... بزرگ است، ب کرده
چیسـت کـه  »متـد توأمـان«حال پرسـش اینجاسـت کـه آن دو 

) خـویش از آن ۵۶ :١٣٩٣، همان( »تحقیقات مذهبی«شریعتی در 
مـان شـریعتی در حـوزۀ أدیگـر، متـد تو سـخن برده است؟ به بهره می

زاویه اجتماعی و تاریخی و «که مبتنی بر  −تحقیقات پیرامون مذهب 
  چه مختصاتی دارد؟− )۵۶: ١٣٩٣، همان( »علوم انسانی است

) در ١٣٨١راد،  قـانعی ؛١٣٩٣مطالعات مـن (عبـدالکریمی، 
دهـد کـه خـوانش دقیقـی از ایـن منظـر در  منابع پیشین نشان می

ن و پژوهشـگرامجموعه آثار شـریعتی تـاکنون رخ نـداده اسـت و 
انـد،  شناسانی که به مقوله دیـن از منظـر شـریعتی پرداختـه جامعه

شریعتی در حوزۀ مطالعـات  »متد تحقیقاتی«وجه به مسئله  هیچ به
ــژوهش ــب پ ــان و در قال ــه ادی ــای جامع ــی و از  ه ــه «شناس زاوی

انـد. شـریعتی  دهکـرآثارش را نقد و وارسـی ن »شناسی دین جامعه
گونـه تشـریح  خود در بسـتر مطالعـات ادیـان را این »متد توأمان«

ــی ــد:  م ــار فکــری، علمــی، قلمــی، «کن ــات، اول اینکــه آث نظری
آن انسـان بـزرگ کـه در اینجـا [های  ها، مقاالت و کتاب سخنرانی

را مورد تحقیق قرار دهـیم  ]استعاره است، برای یک دین یا مذهب
ای است برای دین  که استعاره[و بشناسیم؛ یعنی اندیشه یک انسان 

و افکــار و عقایــدش مقدمــه ضــروری بــرای  ]و ادیــان و مــذاهب
ا این تحقیق بـرای شـناخت کامـل است، امّ  ]موضوع…[شناخت
ای است برای شناخت موضوع دین و  که در اینجا استعاره[یک فرد 
زیرا بسیاری از مسائل در زندگی شخص  ؛... کافی نیست]مذهب

ها یـا گفتـار او مـنعکس نشـده و یـا  وجود دارد که در آثار و نوشته
  ).۵٨ :١٣٩٣همان، ( »شود منعکس شده ولی خوب شناخته نمی

تحقیقـات پیرامـون «شریعتی در حـوزۀ  »متد توأمان«راین بناب
اش مبتنی بر آثار مکتوب و (شاید بتوان از مفهوم  یک پایه »مذهب

 »Material Culture«شناسـی اســتفاده کـرد)  رایـج در باســتان

 »متـد توأمـان«ولـی  ؛است آثار باقیمانده مادی)(فرهنگ مادی یا 
... ]ما[... شناخت «نیز دارد که با اتکاء به آن:   شریعتی پایۀ دومی

... ]آن پایه دوم این[کند و  ... کامل می]از موضوع مورد تحقیق[را 
.. را نیز بررسی نمـاییم کـه از .]یا بیوگرافی آن[است که شرح حال 

ای است؟ کجا متولد شده؟ از چه نژاد و چه سـرزمینی  چه خانواده
گذرانـده؟ چگونـه سرپرسـتی شـده؟ اش را چگونه  است؟ کودکی

انـد؟ چـه اختالفـی و چـه  پدر و مادرش چه روابطی با هم داشـته
انـد؟ و در چـه محیطـی رشـد کـرده؟ در کجـا  توافقی با هم داشـته

رو شـده؟  هتحصیل کـرده؟ بـا چـه حـوادثی در طـول حیـاتش روبـ
  ).۵٨: ١٣٩٣، همان( »هایش چه بوده؟ و...؟ ها و پیروزی شکست

کـه شـریعتی از −تر، برای شناخت یـک مـذهب  سادهبه زبان 
برای تقریـب بـه ذهـن شـدن اسـتفاده کـرده  »شخصیت«استعاره 
پیوسته هسـتیم  ما نیازمند خوانش دو ُبعد متمایز ولی به هم −است

افکـار و آثـار یـک مـذهب «د: نویسـ که شریعتی در این مورد می
کنـد.  می کتاب آن است، یعنی متن مکتبی که مردم را به آن دعوت

بیوگرافی و شرح حال یک مذهب تاریخ آن اسـت. بنـابراین بـرای 
منبعـث از [را درسـت و دقیـق و بـا متـد  ]مـذهب و ادیـان[اینکه 
... ]شناسـی و زاویـه اجتمـاعی و تـاریخی و علـوم انسـانی جامعه

متن مقدس یک دین  [راه دو راه اصلی وجود دارد: اول بشناسیم دو
شخصـیتی بـه  ها وآثار فکـری و علمی اندیشه ۀعنوان مجموع به ]را

... اسالم ]دین مورد بحث... مثالً [... اسالم، دوم تاریخ ]مثالً [نام 
... یعنی شرح تحوالتی که از آغاز... تـا بـه امـروز بـر آن گذشـته 

  ).۵٩ :١٣٩٣، همان( »است
شناختی خـویش  دیگر، شریعتی در مطالعات جامعه عبارت به

متـد «در حوزۀ ادیان از دو متد مشخص استفاده کرده است؛ یکی 
 »متـد تیپولوژیـک«هـم   (متن و تاریخ) اوسـت و دومـی »توأمان

البتـه  شـد؛باشد که پیشتر به آن اشاره  می ضلع   است که دارای پنج
ممکن است در اینجا پرسشی برای مخاطـب منتقـد ایجـاد شـود 

یعتی در تحقیقات پژوهشی خویش در بـاب مبتنی بر اینکه آیا شر
مذهب از این متدها بهره گرفته است یا خیر؟ این به نظرم پرسـش 

تواند محکی برای ارزیابی مباحث و  است و خود می  بسیار مهمی
زاویـۀ «شناختی شریعتی در حوزۀ مطالعات ادیان از  تأمالت روش

  باشد.) ۵٧ :١٣٩٣، همان( »اجتماعی و تاریخی و علوم انسانی



     ١۴٠١ بهار /١١٠ش/ ٢٨س/ شناسی علوم انسانی روش   ٩٢

 

  »زاویه اجتماعی و تاریخی«شریعتی و دین از 
شناخت  روشاجازه دهید برای روشن شدن مطلب مثالی از کتاب 

تـر و مبتنـی بـر مـتِن آثـار  ) بزنم تـا بحـث ملمـوسهمان( اسالم
شـریعتی باشـد. شـریعتی بـرای مطالعـه ادیـان دو روش پیشـنهاد 

 ؛»تیپولـوژیروش مبتنی بر » و دومی »روش توأمان«یکی  :کند می
ولی در باب نحوه کاربسـت  ؛روش دوم را پیشتر توضیح داده بودم

شـریعتی، در آثــارش نیازمنـد بـه تـدقیق بیشــتری  »متـد توأمـان«
شود و نه اثر تحقیقی  ای یافت می هستیم؛ زیرا در این باب نه مقاله

  بنیادینی که بتوان مخاطبان را به آنها ارجاع داد.
توان یک مـذهب را از طریـق  که میاین باور است  شریعتی بر

د و کـر(بیوگرافی ادیان) مطالعه  »تاریخ«(متن مقدس) و  »کتاب«
هـای مطالعـات تـاریخی ادیـان از زاویـه  خود او به زیبایی مؤلفـه

 شــناخت اســالم روششناســی را یــک بــه یــک در کتــاب  جامعــه
د برای اینکه بتـوانیم مباحـث بیوگرافیـک نویس شمارد. او می برمی
دهیم باید ببینیم آن دین متعلق بـه چـه  مورد مداقه قرار ین رایک د

هـا و  هـا و ایـده است؛ یعنی ادیـان هـم ماننـد زبـان »ای خانواده«
عنوان مثال، در حـوزۀ مطالعـات  بندی هستند. به جوامع قابل دسته

ادیان «یا » ادیان غربی«و » ادیان شرقی« مانند ادیان ما با مفاهیمی
ــامی ــان ای«و » س ــکادی ــا » رانی ــی«ی ــان ابراهیم ــان «و » ادی ادی

و... » ادیـان غیرتوحیـدی«و » ادیـان توحیـدی«یـا » غیرابراهیمی
کنیم. بنـابراین  بنـدی مـی پدیدارهای دین، مذهب و ادیان را مقوله

بنـدی ادیـان اسـتفاده  بـرای صـورت »خانواده«شریعتی از مفهوم 
 »پیـدایشخاسـتگاه «کند و سپس از مفهوم دیگـری بـا عنـوان  می

برای مطالعه یـک دیـن مـا  نویسد کند و می ادیان و مذاهب یاد می
» این دین کجـا متولـد شـده«توانیم به این پرسش بپردازیم که  می

   .)۵٨ :١٣٩٣، هماناست (
و  »نـژاد«پـردازد، بحـث  مقولۀ دیگری که شریعتی بـه آن مـی

یا (بستر پیدایش ادیان) است کـه در مطالعـات ادیـان  »سرزمین«
عنوان مثـال، نسـبت دیـن کلیمیـان بـا  باشـد. بـه ورد توجـه مـیم

تـوان یهودیـت را  چیست؟ آیا می »ارض«و  »نژاد«چون  مفاهیمی
بدون ارجاع بـه مقـوالتی چـون نـژاد، قومیـت، سـرزمین و ارض 

داد؟ شریعتی  شناسی ادیان قرار موعود مورد مطالعه از منظر جامعه
کنـد کـه  یان استفاده میاز مفهوم دیگری هم در بحث مطالعات اد

دوران «کمتر مورد بازخوانی انتقادی قرار گرفته اسـت و آن مفهـوم 
از آن  »دوران کـودکی«یک مذهب است که او با مفهوم  1»تکوین
  ).۵٨: ١٣٩٣، همان( کند یاد می
دیگر، برای فهم یک دین مـا بایـد بـه دوران تکـوین و  سخن به
گیری ادیان توجه ویژه داشته باشـیم و محـیط رشـد ادیـان و  شکل

کـه از  عنوان مثـال، هنگـامی یم. بـهکنـمذاهب را به دقت مطالعه 
کنیم باید توجه داشته باشیم که محـیط  صحبت می 2»دین سیک«

پنجاب و حضور اسالم و آیین هندوها و بستر ایرانی پنجـاب چـه 
تـر بیـوگرافی  گذاشـته بـود و از همـه مهـم »بابا نانک«تأثیراتی بر 

عنوان فردی که در محیط خانوادگی هندو رشد  به بابا نانکشخِص 
و نمو کرده بود و از طرفی در ساختار تمدنی و قدرت جهان اسالم 

تأثیر گذاشته است. بـه  »آیین سیک«کرد چگونه بر روی  ظهور می
 »شـد کـردهر ]آیین سـیک[... در آن ]که[محیطی «عبارت دیگر، 

با چه حـوادثی «) است و این آیین در پنجاب ۵٨: ١٣٩٣، همان(
هـا و  شکست«(همان) است و چه  »رو شده در طول حیاتش روبه

  (همان) را این دین از سر گذرانده است. »...]هایی[پیروزی
زاویـه «خـویش از  »متـد توأمـان«هایی که شریعتی در  مؤلفه

) بیـان ۵٧ :١٣٩٣، همـان( »اجتماعی و تاریخی و علـوم انسـانی
  روشکند قابل تأمل است و جالب این اسـت کـه او در کتـاب  می

از ایـن متـدولوژی بـرای تحقیـق در دیـن اسـالم  شناخت اسـالم
در اینجا از  ]…او  [صحبت« نویسد: آشکارا میکند و  استفاده می

بـل  ؛)۶١ :١٣٩٣، همان( »بر حق یا بر باطل بودن مذاهب نیست
ای چـون  پیچیـده ۀهایی است که بتوان مقول به دنبال روش یا روش

  (همان) دهد. »مورد مطالعه قرار«دین را 
شـریعتی بحثـی را بـا  شناخت اسالم  روشدر دفتر اول کتاب 

 :١٣٩٣، همـانعنوان عرب پیش از اسالم در چهل و سه صفحه (
بیـات دهد که بحثـی از دروس او در دانشـکده اد ) ارائه می۵−۴٨

توان حدس زد محصـول  باشد که به تخمین می دانشگاه مشهد می
دیگـر،  عبـارت باشـد. بـه های نخست دهه چهل شمسی مـی سال

متــد «از  −دیــن اســالم− شــریعتی بــرای تحقیــق در حــوزۀ ادیــان
ولـی جالـب اسـت  ؛کند (متن و تاریخ) خود استفاده می »توأمان

اکنون در ایـران بـا عنـوان که −بدانید رویکرد تبارشناسانه شریعتی 
                                                           
1. Formative Years. 

2. Sikhism. 



      ٩٣  شریعتی »شناسی دین« شناسی متدولوژی بازخوانی 

 

در نسـبت بـا ابعـاد تـاریخی  −شـود رویکرد فوکویی شناخته مـی
بـل  ؛اسالم، محدود به محیط و زمان ظهور پیامبر قریشی نیسـت

  نظر دارد.  تری را مد تبارشناسی شریعتی ابعاد تمدنی گسترده
د: نویسـ شـریعتی مـی »عرب پـیش از اسـالم«در ابتدای فصل 

هر مذهب، نهضت یـا شخصـیتی، بایـد محـیط و برای شناختن... «
این مطلب را نداند؛  زمان آن را شناخت. امروز کسی نیست که لزوماً 

کند؛  ای در آغاز کارش... آن را تکرار می بینیم هر نویسنده که می چنان
طریقـی ه غالبـًا بـ ولی در ایران این سخن نیز ترجمه است و تقلیـد و

  ).۵٠ :١٣٩٣، همانآید... ( نمیکار  شود که چندان به انجام می
اگر ما نخواهیم به صورت تکراری و تقلیدی بـه ایـن موضـوع 

ــردازیم ــی ،بپ ــریعتی م ــاه ش ــا:  نویســد آنگ ــه «م ــا ب ــد تنه ... بای
نکنیم، بلکه روابط میان شـرایط و  ]بسنده[برداری از محیط  عکس

ــا حــاالت و خصــائص آن  حــاالت و خصــائص هــم محــیط را ب
مذهب، نهضت و یا شخصـیتی کـه بـه خـاطر شـناخت دقیـق او 

... و محیط را ]کنیم[مطالعه این محیط صورت گرفته است کشف 
از نظر عواملی که در تکمیل موضوع مورد مطالعـه مـا کمـا بـیش 

  ).۵٨ :١٣٩٣، همان( »...]کنیم[ سهیم بوده است، بررسی
هـای  ویژگیحال شریعتی برای اینکه بتواند شـرایط و حـاالت و 

بنـدی کنـد و  درستی صـورت محیط عرب و روابط این متغیرها را به
ها را بر ابعاد تاریخی دین اسالم بررسـی  سپس تأثیر و تأثر این مؤلفه

شخصـی و ... بـر اسـتنباطات ]مبتنـی[ از عرب و سرزمینش«کند، 
 »شناســی... حالجــی و تحلیــل مســائل عمیــق تــاریخی و جامعــه

  گوید.  سخن می ) به اختصار ۶٠ :١٣٩٣، همان(
عربسـتان، «نویسـد:  مـی »عرب پیش از اسـالم« شریعتی در

(مغـرب)، خلـیج فـارس و  ای است میان بحـر احمـر شبه جزیره
دریای عمان (مشرق) و اقیانوس هند (جنـوب). بایـد در مطالعـۀ 
جغرافیای عربستان هوشیار بود تا به لغزشی که غالبًا در اثر بیـنش 

شوند، گرفتـار  ... دچار می]به آن[تعمیمی، نویسندگان و محققان 
و » قـالبی«که راجع به غرب غالبًا یـک قضـاوت  گونه یم. همانینیا
کنند، از شبه جزیره عربستان نیـز همچـون یـک سـرزمین  لی میک

  .)۵٨ :١٣٩٣، همان( »گویند واحد سخن می
مرکز عربستان، سرزمینی کـه اسـالم در «در خوانش شریعتی 

آن پدید آمد، عبارت است از نجد در مرکز، حجاز در میان نجد و 

تهامه، تهامه سرزمین میـان سـاحل شـرقی بحـر احمـر و حاشـیه 
سـپس شـریعتی  ).۵٨: ١٣٩٣، غربی شبه جزیره... (همان مرتفع

  کند:  را به سه دسته تفکیک می »عرب«
. عرب بادئه یا عاریـه، کـه پـیش از اسـالم منقـرض شـده ١«

بودند... و خود به دو دسته عمالیق... و دیگران که از نسل آدم بـن 
اند آرامی؛... دولت بزرگ حمورابی که در قرن هجده ق. م. در  سام

. عرب قحطانی؛ ٢ ؛بابل به وجود آمد، از این شعبه برخاسته است
پس از انقراض دولت حمورابی، اعراب به یمن مهاجرت کردنـد و 

النهرین و بابل آشنایی دیرین داشتند آن را به یمن  چون با تمدن بین
هـای متمـدن معـین، سـبا، تبابعـه و  منتقل کردند و در آنجـا دولـت

پـس از شکسـتن سـد مـأرب در یمـن و  حمیریه را تشـکیل دادنـد.
ویرانی یمن، قبایل بسیاری از اینجا به عراق و شام مهاجرت کردند و 
در شام دولت غسان و لخم و کنده را، تحت سیطره روم شرقی، و در 

. عـرب ٣ ؛(لخمیین) را، تحـت سـیطره ایـران عراق نیز دولت حیره
رو کـه  که اسالم از میان آنان برخاسته اسـت. اینـان، ازآن مستعربه

اند، عـدنانی (منسـوب بـه عـدنان از اوالد  بعدها به عربستان آمده
شـوند و در  اسماعیل فرزند ابراهیم، پرچمدار توحید) نامیـده مـی

  ).١٠−٩ :١٣٩٣، همان( »کنند نجد و تهامه و حجاز زندگی می
جغرافیای فیزیکی و ذهنـی عـرب شریعتی پس از تشریح کامل 

اجمـالی بـه  با یک نگـاه«د: نویس کند و می به مدنیت یمن اشاره می
توان احساس کـرد  تنوع وضع اجتماعی و جغرافیایی عرب کامًال می

پایـه  دربـاره عـرب... قبـل از اسـالم بـی  که هرگونه قضاوت عمومی
خواهــد بــود. یمــن از دیربــاز دارای تمــدن و مرکزیــت اجتمــاعی و 

ای بوده است. مـذهب و تمـدن یمـن دنبالـه تمـدن  سیاسی برجسته
النهرین و به خصوص بابل اسـت. درخشـندگی تمـدن  درخشان بین

یمن به قدری در خیال عرب اثر گذاشته که سراسر اساطیر و مذهب و 
  ).١٠- ٩: ١٣٩٣، (همان »رده استقصه سرایی و تفکر آنان را پر ک

کند، رقابت دیـرین  نکتۀ مهم دیگر که شریعتی به آن اشاره می
روی هـم  هروبـ«بین حبشه و یمن است که در دو سوی بحر احمر 

کوشند تا تجارت شرق و غـرب را بـه خـود  دو می اند و هر نشسته
دو رقیب جهانی، ایران و روم را «ها  و این رقابت »اختصاص دهند

 »بـرداری کننـد آن داشت که از این تنـاقض بـه نفـع خـود بهـره بر
  ).١١−٩ :١٣٩٣، همان(
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النهرین  ... یمن تقلیدی از بین«: مذهب ویژه هگرچه تمدن و ب
و بابل بوده ولی تماس مداوم و وسیع یمن بـا دنیـای خـارج، ایـن 

پرسـتی  سرزمین را با مذاهب یهود و مسـیحیت و زردشـتی و بـت
رده بوده است. خصومت میان یمن و حبشه که عرب حجاز آشنا ک

هـای  در آغاز جنبه نژادی و اقتصادی داشته، یـک سلسـله دشـمنی
تر داستان ذونواس  مذهبی را نیز به بار آورده است که از همه فجیع

 »و اصحاب اخدود است که در قرآن نیز به آن اشـاره شـده اسـت
  ).١٣ :١٣٩٣، همان(

 و مـذاهب بـه آن از پـس و غسـان و حیـره بـه سپس یعتیشر
کنـد و  یالعـرب اشـاره مـیـرهموجـود در شـبه جز یها ینیب جهان
 در یهــودیمختلــف  یهــا یشــک وجــود کلنــیبــ«: یســدنو یمــ

 مذهبی افکار و اصطالحات با را جاهلی عرب اندیشه... عربستان
... ]توسـط[ یحیت... مسـ]و[... ]ساخته بود[آشنا کم و بیش یهود

 یمنخصوص  به و عربستان جنوب به... یسیع یبارتلموس حوار
 عربسـتان در نسطوری و یعقوبیکه فرقه  یطور هب؛ ]برده شده بود[

عربستان بوده است...  یحیتاند... . نجران مرکز مس داشته پیروانی
گانه...  و از نظر اجتماعی سازمان خاصی داشت؛ تفکیک قوای سه

داشت... عاقب... و روابط خارجی را   سید... ریاست امور نظامی
 »اداره امور داخلی... و اسقف زعیم روحانی و مذهبی شهر بود...

  ).٣٢−٣١ :١٣٩٣، همان(
آیـد  که در این تبارشناسی شریعتی بـه چشـم مـی  نکتۀ مهمی

مطالعــات ادیــان از زاویــه  کــه پایــه و اســاس متــدولوژی او در−
اش از  بنـدی موسـع مفصل −دهد اجتماعی و تاریخی را شکل می

عنوان  اینجـا بـه در–در نسـبت بـا مـذهب  »بستر تاریخی«مفهوم 
است. او برای اینکه بتواند بستر تاریخِی دیِن اسـالم  −نمونه اسالم
 »مـتن«و براساس متدش که توأمان به −بندی نظری کند  را صورت

هـای  نظـام«و  »عـرب«بـه تبارشناسـی  −باید بپـردازد »تاریخ«و 
تأثیر این تحـوالت تـاریخی بـر چـارچوب و   اقوام سامی »مذهبی
دیگر، متدولوژی شـریعتی  عبارت زند. به اسالم دست می باورهای

های درهم تنیده اسـت کـه نیازمنـد  یک مجموعه پیچیده از مؤلفه
شناسـی  جامعـه سـنخ تـوان راحتی نمی واکاوی انتقادی است و به

  تاریخِی ادیان شریعتی را نادیده انگاشت.
  

  سخن پایانی
البته شریعتی در باب متـدولوژی مطالعـات ادیـان بـه یـک نکتـۀ 

وجـه نباشـد و آن  کند که پرداختن به آن شاید بـی جالبی اشاره می
ما نباید یکی از متدهای اروپایی، مثًال متد طبیعی، «این است که 

بلکـه  ؛شناسی را تقلید و از آن استفاده کنـیم شناسی یا جامعه روان
، همـان( »ب متـد ابتکـار بـه خـرج دهـیمباید خودمان در انتخـا

عبور از سیطره یورو «دیگر، شریعتی بحث  عبارت به ).۵۶ :١٣٩٣
شناسی، ُانتولـوژی و مبـانی و  تنها در حوزۀ معرفت را نه »سنتریسم
و  »ابتکـار متـدولوژیک«کند، بلکه قائـل بـه  ها را مطرح می آگزیوم

باشد. ناگفتـه نمانـد کـه او  های غیریورو سنتریک هم می خلق روش
 »شناخت اسالم  روش«ضد علوم اجتماعی اروپایی نیست؛ زیرا در 

... امـا ]بشناسیم[ اروپا را باید متدهای علمی«ما  نویسد: آشکارا می
    ).۵۶: ١٣٩٣، همان( »]کنیم[جبرًا نباید از آن تقلید 

البته شـریعتی متـدهای اروپـایی را ذیـل سـه دسـته طبیعـی، 
کند که این خود جـای  بندی می شناسی طبقه شناسی و جامعه روان

در تحقیقـات  سوال دارد. شاید مقصود او این است کـه مـا نبایـد
علـوم اجتمـاعی «هـای  معطوف به ادیان خود را محدود بـه روش

 ؛و رویکردهـای پسیکولوژیسـم و سوسیولوژیسـم بکنـیم »طبیعی
های موجود در علوم اجتماعی و انسـانی  دانیم که روش ولی ما می
 −به گفتۀ زیگمونـد بـآومن− 1»های قانونگذارانه روش«محدود به 

نیـز شـناخته  2»رویکردهای تاویلی« بل علوم اجتماعی با ؛نیست
شود. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم شـریعتی در آن روزگـار بـا  می

ولـی  ؛مواجـه نبـوده اسـت دانشـگاهیاین رویکردها به صـورت 
(م.  »خـود انسان بی«و ) ١٣(م. آ. »هبوط در کویر«خوانش او در 

کـه فراتـر از  »شـناخت اسـالم روش«هـای او در  و دغدغه )٢۵آ.
هــای تحصــلی اســت، نشــان  رویکردهــای پوزیتیویســتی و روش

ــی ــا  م ــًا پس ــم عمیق ــیطره پوزیتیویس ــر س ــه او در عص ــد ک ده
دیگـر، شـاید وقـت آن  سـخن اندیشیده است. به می  پوزیتیویسمی

های متدولوژیک شریعتی را بار دگـر مـورد  رسیده باشد که دغدغه
ها روشی را با  این دغدغه نقد و بازخوانی جدی قرار دهیم و نسبت

شناسـِی تـاریخِی ادیـان بازسـازی انتقـادی بنمـاییم. حوزۀ جامعه

                                                           
1. Legislative Approaches. 

2. Interpreatative Methods. 
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