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 ناشرانسخن 

بـا نگـرش اسـالمی در  علـوم انسـانی نیاز گسترده جوامع علمی حوزوی و دانشگاهی بـه متـون
برای رفع این نیاز، مراکز پژوهشی با توجـه بـه . های علوم انسانی حقیقتی انکارناپذیر است رشته

توانند با یاری و همکاری یکدیگر، آثار مشترکی تدوین و ارائـه کننـد های موجود، میمحدودیت
از ایـن رو، . کاری جلـوگیری شـودها، از تکرار و موازیتا افزون بر ارتقای کمی و کیفی پژوهش

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان تبلیغات اسالمی برای نیل به اهداف یادشده، نخستین کـار 
تقدیم به جامعه علمی  »با رویکرد اجتهادی تجربی: نظریه عرفی شدن«مشترک خود را با عنوان 

  .کنندمی
این کتاب به عنوان منبع مطالعاتی برای پژوهشگران رشـته هـای علـوم اجتمـاعی و معـارف 

کتـری قابـل اسـتفاده د اسالمی و همچنین دانشجویان این رشته ها در مقاطع کارشناسی ارشد و
  .است

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  ان ارجمند تقاضا مینظر از استادان و صاحب
اصالحی خود، ما را در جهت ارتقای کیفی کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار مـورد نیـاز جامعـۀ 

  .دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران یاری دهند
از  و نیـز) نجفـی(دکتر حسین بستان  آقایدر پایان الزم می دانیم از مؤلف گرامی اثر جناب 

  .ناقد و ارزیاب محترم، جناب آقای دکتر علی رضا شجاعی زند سپاسگزاری کنیم
  

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                             سازمان تبلیغات اسالمی
  

 هس
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 گفتارشیپ
گـر مسـائل فـراوان ینـار دکدر  یا موجود، مسـئله یشناس انداز جامعه شدن در چشم عرفی ۀمسئل

 شـود؛آن لحـاظ  یفرد برا منحصربه یگاهیژه و جایو یتیه اهمکآن بیشده است،  یتلق یاجتماع
شناسـان را بـه خـود معطـوف  از جامعه معـدودین مسئله فقط توجه گروه یه اکن روست یاز هم
  عمده بدل شده است.  یدلمشغول یکآنان به  یو برا داشته
 یبـرا ییبـاال اریبسـ تیـظرف یدارا ،شـدن یعرف ۀمسئل گر،ید ینگاه از که است یحال در نیا
 در نگارنـده ۀچراکه مطالعـات چندسـال است؛ یشناس جامعه نیادیاز مسائل بن یکیشدن به  لیتبد

مـدّلل و آشـکار  او ینکتـه را بـرا نیـا ت،یخـانواده و جنسـ ژهیو به ،یشناس جامعه گرید یها حوزه
 شـدن یعرف ۀدیدر پد دیرا با یاجتماع یها یاز مشکالت و نابسامان یاریبس ایهمه  ۀشیکه ر ساخته
  را شکل داد.  قیتحق نیورود به ا نیآغاز ۀزیانگ ،نکته نیهمکرد و  جوجوامع جست یزیگر نیو د

از  یه شـمارکـن اسـت یـد یشناسـ مباحـث جامعه یاصل یشدن از محورها یعرفموضوع 
  ها،  هیــن نظریــا یــۀبــر پاو   ردهکــ یپرداز هیــو معاصــر در بــاب آن نظر یکالســکشناســان  جامعه
های نظـری و  ن کوششی. حاصل ااند ر به اجرا درآمدهیاخ یها در دهه یفراوان یقیتحق یها طرح

  ویژه شناسـایی  شـدن، بـه ه در جهت وضوح بخشیدن بـه ابعـاد مختلـف مسـئلۀ عرفیکتجربی 
گیری ادبیـاتی  آن صـورت گرفتـه، شـکل مفهوم و ماهیت آن و تبیین عوامل، فراینـد و پیامـدهای

  شـدن همچنـان  ات عرفییـن، ادبیـنه است. با وجود این زمیگسترده با نکات آموزندۀ فراوان در ا
  بـرد و ایـن بـه سـبب پیچیـدگی خـاص ایـن مسـئله اسـت کـه از  هایی جّدی رنج می از کاستی

 ربـارۀنظران د صـاحب میـانوفـاق  حاصل نشدنهمچون ابهام در تعریف دین،  یعوامل مختلف
ادیان و ساختارهای  یها تنیدگی سطوح مختلف این پدیده، تنوع آموزه هم شدن، در تعریف عرفی

  در ادوار گذشـته  داری دیـنۀ وضـعیت دیـن و دربـارآنها، فقدان مستندات تاریخی موّثـق  ینهاد
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  بنیادگرایی دینی نشئت گرفته اسـت.های احیای دین و  هایی همچون جنبش گسترش پدیدهنیز و 
بـه  ع،ینسـبتًا بـد یکردیو طرح رو دیجد یفتح باب قیطر زکه ا است آن درصدد اما قیتحق نیا

 یزیو تجـو یفیتوصـ یهـا کـه گزاره فـرض شیپ نیا یۀو بر پا رساند یاریحوزه  نیا اتیادب شبردیپ
در موضـوعات مختلـف  ینـییتب ییها هیـبخش نظر الهـام کـهدارنـد  را تیـظرف نیـا یمتون اسالم

. دهددست  به شدن یعرف ۀدربار ینید یها آموزه ازگرفته  الهام یا هینظر کوشد یمباشند،  یاجتماع
 و دیـجد یا هیـنظرکـردن  مطـرحاست: نخست،  تیاهم یهدف از دو جهت دارا نیبه ا یابیدست

 و بـوده آنهـا بـا منطبق و یاسالم یها آموزه از برگرفته که شدن یعرف یشناس جامعه ۀحوز در کارآمد
 یعـام بـرا ییالگـو کـردن یمعرفـ دوم، باشـد؛ داشـته را حـوزه نیـا یها هیـنظر با یهماورد توان
کشـور در  یعلمـ ۀبه جامعـ یمختلف علوم اجتماع یها در شاخه ینیبر متون د یمبتن یساز هینظر
  .یاسالم یعلوم انسان ۀشیاند یشناخت و روش یابعاد مفهوم شتریهرچه ب ضاحیا یراستا

و  یدر فصـل نخسـت، ابعـاد روشـ. نـدا م شـدهیفصـل تنظـ پـنجتـاب در قالـب کمباحث 
متـون اسـالمی  از یریـگ هرهببـا شـدن  عرفی ۀژه روش سـاخت نظریـیو بحث، بـه یشناخت روش

، یشناس موهمفان مسئله، یبات بحث، شامل یلکم و یمفاهان یبه ب دومفصل  ؛د شدنخواه یاوکوا
بـه اسـتخراج و  سـومفصـل  ؛شـدن اختصـاص دارد عرفی بحـث ینظر ۀنیشیو پ یشواهد وقوع

شـدن  عرفی تبیـینه به کپردازد  می ینیمتون د یها از گزاره یا گسترده ۀمجموع آغازین یدگذارک
شـده در فصـل  ندّو مهای  گزاره ۀبر پایکه است معطوف به آن م چهارفصل  کوشش .ارتباط دارند

سـرانجام، در  و شـودساخته و پرداختـه شدن  عرفیعوامل ۀ دربار ینظری و انتزاع ای نمونهوم، س
ز یـق و نیـن تحقیـا یاربردکـت یـش ظرفیسازی و افزا تکمیل فرایند مدل یدر راستا فصل پنجم

ن بـر آ ی از، تطبیقـدر تبیـین واقعیـات موجـود شده میی ترسظرنشان دادن میزان کارآمدی مدل ن
  .فته استگر صورتران معاصر) یا ۀخاص (جامع ۀواقعیات انضمامی یک جامع

 یآقـا جناب ۀارزند یها ییراهنما و ها یسنج نکته از را خود یسپاسگزار دانم یالزم م نجایا در
 فروگـذار نگارنـدهبا  یو همدل یاز همراه قیتحق نیا انیکه از آغاز تا پا زند یشجاع رضا یعل دکتر

نوشـتار  نیـا دنیدر به انجـام رسـ میرمستقیغ ای میمستقکه  یزانیعز ۀاز هم زین و دارمنکردند، ابراز 
و از  کـرده یقـدردان دانشـگاه، و حـوزه پژوهشگاه محترم کارکنان و مسئوالن ژهیو به اند، بوده میسه

  .کنم یم درخواست راو آخرت  ایروزافزون و سعادت دن قیآنان توف ۀهم یخداوند متعال برا
  )یبستان (نجفن یحس

   ١٣٩۶بهار 
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  لو ا فصل

  
  قیتحق روش 

 یردیکـشـدن بـا رو یدر بـاب عرف یّلـعِ  یا هیـن نوشتار، ساخت نظریا یهدف اصل هک از آنجا
دینـی در علـوم  درون سازی نظریهروش ح یدار توض د عهدهیباق یروش تحقفصل  ،است یاسالم

. علمی و دانشـگاهی اسـتهای  بًا ناشناخته در محیطتقریبدیع و نسبتًا ی بحث هک باشد اجتماعی
خـاص  طور بـهو  علـم دینـیموسـوم بـه مطالعـات  ۀبـه حـوز این بحث از نظر جایگاه معرفتـی

بررسی در آن حوزه  عمدتاً  هایی استوار است که فرض و بر پیش ردتعلق داشناسی اسالمی  جامعه
در طـی  ینـیبر مطالعـات علـم د یو انتزاع ینگرش فلسف ۀسیطرسبب به اما شوند؛  میو مداّقه 
بحـث  ی ایـنفلسـفهای  فرض بانی و پیشمنظران این حوزه بر  گذشته و تمرکز صاحب ۀچند ده

بـه مباحـث روشـی،  آنـان یلیتفصـنکـردن  ورودو  امکان یا عدم امکان علم دینی ۀمسئلژه یو به
 مشـخص طور بـه انشیا ۀو اصول موضوع یِق برآمده از مبانیتحق یها روش ۀای که به ارائ گونه به

  م.یا نبوده یمباحث روش ۀنیدر زم درخوریشرفت یشاهد پ ،بینجامد
 یشـناخت و اسـتلزامات روشدینی ه بر متون کیبا ت سازی نظریه یراتجربف یبانم به یتوجه یب

 ین الگـویـنـد تحقـق ایو فراروشـن از خـود روش  یریتصـو به دسـت نـدادن زینو  یمبانن یا
تـاب ک افـت مطالـبیدر در یجـّد  یها ن است به سوءفهمکمم، در علوم اجتماعی سازی نظریه

شدن  عرفی ۀیپیش از ورود به مباحث محتوایِی ساخت نظرند ک یجاب مین امر ایا هک منجر شود
بـه و  مورد نظر ِی نیعلم د یالگو یستیچ ۀدربارهرچند فشرده  توضیحیی، اسالممتون  بره کیبا ت

مراحـل  سرانجامو دینی در علوم اجتماعی بر متون  یمبتن ۀساخت نظری ِی شنهادیپروش تبع آن، 
    .داده شودشدن  یعرف یتجرب یجتهادا یۀساخت نظر یلّ ک
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ب یمبان. ١−١   یدر علوم اجتماع ینید درون یساز  هینظر  یفراتجر
 نـییتجربـِی علـم د−الگـوی اجتهـادیدر علوم اجتماعی بر بر متون دینی  یمبتن ۀساخت نظری
سـال منتشر شده در  )٢( ینیعلم د یبه سو یگام :تابکدو در آن  یلیتفص شرحکه  استوار است

 طور بـهاما آمده است.  ،١٣٩٢منتشر شده در سال  دینی در علوم اجتماعی سازی نظریهو  ١٣٩٠
، یشــناخت معرفت یمبــان از یا مجموعــهمتشــکل از ، مزبــور یالگــو :تــوان گفــت یخالصــه م

 :  ن قرارندین آنها از ایتر ه مهمک است یشناخت و انسان یشناخت هستی
در بـاب زبـان  یشـناختار یدگاهیو د نیدر باب قلمرو د انهیگرا شمول یدگاهید بر یدتأک. ١

 1سازد؛ یعلم را فراهم م یبه قلمروها نیورود د ۀنیکه زم نید
 2علم؛ در استناد درخورمعتبر و  ِی منبع معرفت عنوان بهدر کنار عقل و تجربه،  ن،ید رشیپذ. ٢
  علـم کـه بـه موجـب  یو فراتجربـ یتجربـدو سـطح  میان یقرارداد یمرزبند کی جادای. ٣
   یهــا از روش کیــمــورد از هــر  یبــه اقتضــا ،یدر ســطح فراتجربــ ینــید یعلــم اجتمــاع آن،

  و در ســطح  کنــد ی) اســتفاده مــیانیــ(وح ی) و نقلــی(فلســف یعقلــ یهــا روش ژهیو بــه معتبــر،
 یهـا در روش افتـهی(تبلـور  یاسـتنباط ایـ یاجتهـادبـه روش  ، بیشتریگردآور مقام در ،یتجرب

                                                            
و  یحـّداقلّ  انیـاز دو ب توان یاست، م ینیخاص ناظر به معرفت د  طور بهکه  یشناخت معرفت یمبنا نیا حی. در توض١

 یمبـان ۀدربـار را  یمطـالب شیبـ ایـاسالم کم  نیکه متون د  نیهم ،یحّداقلّ  انیب اساسبهره جست. بر  یحّداکثر
 یمتون در مباحث علم نیبه ا مراجعه ۀنیزماند،  کرده انیب یاجتماع اتیخود واقع زیو ن یعلوم اجتماع یفراتجرب

ادعـا کـرد  تـوان یاسالم م تیبه دو اصل کمال و جامع تیبا عنا ،یحّداکثر انیب برحسب. اما سازد یرا فراهم م
 قـییحق سـعادت به دنیرسهای  کاملی از روش ۀمجموع ،یعلوم اجتماع یفراتجرب یمبان افزون بر ن،ید  نیکه ا

 قرار دارنـد، یتحقق سعادت اخرو یکه در راستا تیمانند عدالت و امن ،وییدن سعادت مراتب برخی و اخروی
بـه دسـت  جهینت نیاستوارند، ا نییتکو  قیحقاهای واقعی و  مالک بر ادشدهی یها و چون روش ردیگ یم بردر را
 انیـجهـان ب اتیـواقع ۀدربـار  یِاخبار یها و در قالب گزاره میمستق طور بهکه  یکه اسالم افزون بر مطالب دیآ یم

 تیـانـد، عنا و معلولِی واقعی که با سعادت انسان مرتبط ّلیروابط عِ  ۀهم به زین خود احکام و ها ارزش در ،داشته
 ایـ میمسـتق طور بـه د،نـنبـود آنهـا در سـعادت انسـان دخالـت دار  ایـاموری را کـه بـود  ۀهم ،سان نیبد و کرده

 ییهـا گزاره ۀدربردارند بالقوه ای بالفعل را اسالم نید  متون توان می اساس، نیا بر. است گرفته نظر در میمستقریغ
 اند.  کرده انیها به سعادت را ب انسان ابییعوامل و موانع دست ۀدانست که هم ینییتب
عقـل و  ،گـرید  انیـب بـه. اسـتعلم  گرید  یالگوها با الگو نیا زیمنبع شناخت، وجه تما عنوان به نید  رشی. پذ٢

 از نظر قطع با−از آنها  الجمله یف ۀلزوم استفاد در که هستند الگوها همه ریناپذ جداییتجربه، از منابع مسّلم و 
بـه نـام  یگـریدو منبع از منبع د  نیافزون بر ا ،یشنهادیپ یاما در الگو  ست،ین مناقشه −نظرها اختالف یبرخ

 . شود یهم استفاده م نید 
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  1رد؛یگ یم مفروض را یتجرب یریپذ آزمون اصل ،یاست و در مقام داور ی) مّتکیرتفسی−یفقه
                                                            

چگونـه  ریخطاپـذ ۀرو شـود کـه تجربـ روبـه لیـقب نیـاز ا هایی اشکال با است ممکن یشناخت روش یمبنا نی. ا١
 یبخشـ نانیاطم و ییزا معرفـت زانیـم کـه یحـال در باشد، ینید  متون یها گزاره اثبات و ینف مالک تواند یم

 دسـتگاه در کـه یمعرفتـ آن اسـاس، نیـا بـر و اسـت بـاالتر یتجربـ یها گزاره با سهیمقا در ینید  یها گزاره
 تیّ اشکال که حج نیا ایو  باشد یداور مالک دیبا دارد، یکمتر یخطا احتمال ای است ریخطاناپذ معرفت،

 یازیـن رو، نیـامفـروض اسـت و از  بـاوران نید  یبـرا استناد به معصوم لیبه دل ینید  یها از گزاره یاریبس
که  ینیمتون د  یها به گزاره یتجرب کردیرو  نکهیا گریاشکال د  .شوند دهیسنج تجربه با ها گزاره نیا که ستین

 . آورد یم پدیدتجربه را  ۀلیبه وس ینید  یها گزاره یابطال احتمال ۀروش مفروض است، مسئل نیدر ا
 یعنـیعلـم اسـت،  یدر سطح تجرب یکرد که سخن بر سر داور دینکته تأک نیبر ا دیپاسخ به اشکال نخست با در

 یهـا از گزاره یا است که بخش عمده یدر حال نیاست و ا یتجرب یفیتوص یها که تنها مشتمل بر گزاره یساحت
ماننـد  یرتجربـیغ قیحقـانـاظر بـه  ،یفیتوصـ یها از گزاره یا دارند و بخش عمده یهنجار یمضمون ،ینیمتون د 

 یهـا گزاره ،ینید  متون یها گزاره از یکمتر بخش تنها ،سان نیبداند و  بهشت و دوزخ یها یژگیو و  یصفات اله
 یسـند اعتبـار یدارا −آمـد خواهد که یشرح به− ریاخ ۀدست نیهم از یاریبس آنکه ضمن رند،یپذ تجربه یفیتوص
 ینـیمتـون د  یهـا گزاره یبخشـ نانیو اطم ییزا معرفـت زانیباالتر بودن م یادعا توان ینم ،جهیدر نتو  ستندین ییباال 

 یهـا شـده از گـزاره استخراج ِی فیتوصـ یهـا گـزاره ۀبـار در که همچنانرا مطرح کرد،  یتجرب یها به گزاره نسبت
 نیحدس و نظر در استخراج ا ۀجنب آمد، خواهد که یحیتوض برحسب رایز  داشت؛ یئادعا نیچن توان ینم یهنجار
 شـتریب تیّ حج یبودن، مبنا یاز دو مشکل ضعف سند و حدس نظر صرفگذشته، با  نیها دخالت دارد. از ا گزاره
 کـه معناسـت بـدان نیا .نیقینه قطع و  ،اصول فقه، ظّن معتبر است یعلما ریبه تعب ینیمعتبر در متون د  یها گزاره
 ِف یضـع هرچنـد احتمـاِل  اما م،یهست آنها طبق بر عمل و ها گزاره نیا رشیپذ به موظف شرعاً  عمل مقام در هرچند
خواهد بود  یکامًال عقالن یطیشرا نیچن در. دارد وجود همواره داللت ای صدور جهت از واقع با آنها مطابقت عدم
  . میده شیآنها افزا یخود را نسبت به محتوا نانیاطم بیها، ضر  گزاره نیا ِی آزمون تجرب با که
 تیـاحـراز حّقان یلزومـًا بـرا ینـیمتـون د  یهـا گزاره یگفت تعهد بـه آزمـون تجربـ توان یپاسخ به اشکال دوم م در

آن اسـت.  یعلـم، افـزون بـر ابعـاد معرفتـ یاجتمـاع نیّ لزوم توجه بـه تعـ لیبلکه به دل ست؛یمفاد آنها ن یاألمر نفس
اجتماع اهل علم،  انیرا مطرح کند، در م یاز تجربه در موضوعات ذاتًا تجرب یازین یب یادعا ،ینیاگر علم د  شک، یب

  تام دارد.  رتیمغا یدر علوم اجتماع تینیمزبور با اصل مسّلم ع یادعا رایبه دست نخواهد آورد؛ ز  یموافقان چندان
 نیلزومًا به معنای ُلغوی ا ،علم لسوفانیف اصطالح در گزاره کی ابطال: گفت دیبا اجماالً  زین سوم اشکال به پاسخ در

حکـم بـه  ۀدربردارنـد نـی،ید  ۀسخن از ابطال گـزار  جه،یتا در نت ستینشان دادن کذب مطلق آن گزاره ن یعنیواژه، 
اطـالق آن گـزاره اقامـه  ایمعنا باشد که شواهدی بر نفی عموم  نیتواند صرفًا به ا باشد، بلکه می انییوح انینادرستی ب

 کـییهر کس به پدر و مـادرش ن«ها استخراج شوند که  گزاره نیا ینیبرای مثال، ممکن است از متون د . است دهش
قطـع کنـد، عمـرش کوتـاه  شـاوندانیاش را بـا خو  هـر کـس رابطـه« ایـ» نخواهند کرد کیینکند، فرزندانش به او ن

 یابطال تجربی تنها به معنا ریصورت، تعب نیها را نقض کنند. در ا گزاره نیا تی، ولی شواهد تجربی عموم»گردد می
 به عام لیدل صیتخص از فقهی مباحث در فقها که گونههمانها قابل قبول است،  گزاره نیا تیخوردن کلّ  صیتخص
  کنند. نمی ریخاص تفس لیدل ۀلیعام به وس لیآن را به ابطال دل گاه چیهو  ندیگو  خاص سخن می تیروا ۀلیوس
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 ،یسو و ابعـاد نظـر کیاز  یشناخت و ارزش یشناخت معرفت ،یشناخت یهست یبر مبان دیتأک. ۴
موجـود  یالگـو از الگوهـا نیا زیوجوه تما عنوان به گرید یاز سو یریو تفس ینییتب یها شامل جنبه

 1؛یتجرب قیاز نظر فنون تحق یفرد منحصربه یژگیاز و یبرخوردار یۀو نداشتن داع یشناس جامعه
 ،یاجتماع یها دهیپد یعلّ  نییمعنا که تب نیبه ا یاهداف چندگانه در علم اجتماع رشپذی. ۵
 ثیـاز ح یانسان یها دهیپد یشناس تیو غا ینقد اوضاع اجتماع ،یجمع یها کنش ِی شناس معنا

  شوند؛ یم یمعرف ینید درون یاهداف علم اجتماع عنوان بهاستنادشان به خداوند، 
 امکـان جه،ینت در و ینید متون ِی هنجار احکام از نما واقع ِی فیتوص یها گزاره استنتاج امکان. ۶
  2؛یعلم یها هینظر و ها مدل ها، هیفرض ساختن در ینید متون یهنجار یها گزاره از یریگ بهره

                                                            

یفراتجربـ یبـر مبـان یعلـوم تجربـ ۀهمـ اصـوالً  و نـدارد اختصاص ینید  علم به یفراتجرب سطح است یگفتن 
و  یفلسـف یمبان افزون برآن است که  ینیعلم د  ِی تجرب−یاجتهاد یدر الگو  یسطح فراتجرب یژگیاستوارند، اما و 

 اند، یاز مسائل خود علم را که ذاتًا تجرب یا پاره ،هستند علم و خارج از مسائل آن یکه منطقًا جزء مباد یفلسف شبه
 . ردیگ یم بردر زین ،اند شده رفتهیپذ ینید  درون یها یبر داور هیمانند فراهم نبودن امکان تجربه، با تک ،یلیدال اما به 

 و شـرفتیپ امکـان ،یاسـالم یاجتمـاع علـوم یها پژوهش در الگو نیا ی. کامًال محتمل است که تحقق عمل١
 تـوان ینمـ اکنـون هم از امـا. باشـد داشـته یپ در زین قیتحق یئاجرا یها کیتکن و فنون نظر از را آن ینوآور
 ینـید  یها آموزه از الهام با یموارد در که میستین احتمال نیا ینف درصدد هرگز ن،یبنابرا. داد یا وعده نیچن
 ینیاست که علم د  نیبلکه سخن بر سر ا م،یفنون موجود را کنار بگذار  یبرخ ای ،میابی دست یدیجد فّن  به

 رایخواهد افتاد؛ ز  یاتفاق نیکه لزومًا چن دهد یندارد و وعده نم باره نیا در ییمورد نظر، فعًال ادعا یدر الگو 
شـمول هسـتند و  جهان یو منطقـ یاضـیر  یبر مبـان یاغلب مبتن ق،یتحق یها کیفنون و تکن رسد یبه نظر م
 لیـاز قب ،یاز فنون مختلف تجربـ یتمّدن اسالم ییعالمان مسلمان در دوران شکوفا ۀمّدعا، استفاد نیگواه ا

  است.  یریو آمارگ یروش مشارکت ش،یمشاهده، رصد، آزما
کـه بـا وجـود  یبـه روش تجربـ ینیمدافعان علم د  یاست بر نگرش برخ ینقد یحاو یضمن طور بهاستدالل  نیا

 روش از دفـاع گونـهو گاه در برابر هر  دارند یروا م یمهر روش عمًال نسبت به آن کم نیا تیبه مقبول یاعتراف کلّ 
و علوم منتج از آن نـه  یکه روش تجرب یدر حال رند،یگ یموضع م ،آن مانند و سمیو یتیپوز  برچسب زدن با یتجرب

 است بوده ییواال  گاهیجا یدارا معصومان ۀر یدر گفتار و س یبلکه حت ،یتمدن اسالم ییتنها در دوران شکوفا
 یعلـ مؤمنـان ریـام نمونـه، یبـرا. اند سـخن نیا گواه اند، شده وارد تجربه موضوع در که یمتعدد ثیاحاد  و
، ٧۵ج ،بحاراالنوار ،ی(مجلس» الی الَمنَفعة یؤّد یُ العقُل َعقالن: عقُل الّطبِع و عقُل الّتجربة، و ِکالُهما : «دیفرما یم

َجاِرِب  یفِ : «دیفرما یم زی) و ن۶ص َنف  التَّ
ْ
مهـم آن اسـت کـه در  ،یآر )٢٢ص، ٨ج ،یکـاف ،ینی(کل» ِعلٌم ُمسَتأ

که در  میرا تکرار نکن یغرب لسوفانیف یو خطا میروش دچار اشتباه نشو  نیا یها تیشناخت حد و مرز و محدود 
  .نشاندند فلسفه و نید  از برتر یگاهیرا در جا ی) سقوط کردند و علم تجربscientism( ییگرا دام علم

مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی در متعّلقات  نی،یاحکام د «که  عهیش یکالم دگاهیمسّلم در د  ۀقاعد نی. با توجه به ا٢
از  ایـکنـد  می قیرا تشـو  زییـهنگامی که چ ای ،کند از آن نهی می ایامر  زییبه چ نی، زمانی که د »احکام هستند

  دهد.  احکام خبر می نیمفاسدی در متعّلقات ا ایضمنی و اجمالی از وجود مصالح  طور بهدارد،  برحذر می زییچ
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 ییگرا تیرد نسب یۀشمول بر پا عام و جهان یریتفس ای ینییتب یها هینظر دیبر امکان تول دیتأک. ٧
  ؛یو فرهنگ یشناخت معرفت
 میـان یکه با توجه به مرزبنـد ینه تعصب ارزش یمدار ارزش یبه معنا یارزش یجانبدار. ٨

 اتیواقع نییو تب فیها در توص در سطح نخست، از دخالت ارزش ،یو فراتجرب یتجرب سطحدو 
در جهـت نقـد اوضـاع  ینید یها اما در سطح دوم، توسل به ارزش ؛شود یتا حّد امکان کاسته م

  است؛ یرفتنیپذ مطلوب، تیوضع تحقق یبراراهکار  به دست دادنو  یاجتماع
گـاه اریاخت ،یو عمل ینظر تیعقالن ،یفطرت انسان رشیپذ. ٩  یهـا یژگـیو عنوان بـه یو آ
  دارند؛ یعلوم اجتماع یریگ در شکل کننده نییتع یانسان که نقش یاساس
متقابـل  یبر وابسـتگ دیتأک گر،دی سخنو به  یشناخت یهست ییگرا و کل ییفردگرا قیتلف. ١٠
  .ها و ساختارها کنش
  
  یدر علوم اجتماع ینیبر متون د یمبتن یۀروش ساخت نظر  ومراحل . ٢−١

اسـت و  سـازی نظریه، یت علمیفعال یون اصلانکه کاز آنجا ، ادشدهی یفلسف یت به مبانیبا عنا
ل یو جـرح و تعـد یه و اعتبارسنجید نظریتول یراستادر  یعنی ،رامون آنیپ بیشترها  تیفعال دیگر
 یریـگ جهـت رو، از ایـنسـت، ین امـر مسـتثنا نیهم از ا ینید درونرند و علم یگ یصورت م ،آن
ه کـ یا هیـه اسـت، نظریـد نظریـشناسی اسالمی)، تول (جامعه ینیمورد نظر علم د یالگو یاصل
 :  اند از عبارتها  یژگین ویمتعارف را دارا باشد. ا یعلم یۀنظر یکشده  رفتهیپذ یها یژگیو

  از تناقض بودن؛  یو خال یانسجام منطق −
 ؛یو کارکرد یریتفس ،یعلّ  یها نییکلمه، شامل تب عیوس یبه معنا یعلّ  نتبیی −
  بودن؛ انتزاع از یا درجه حاوی −
  ؛یریپذ و آزمون یتجرب تیبه واقع بودنناظر  −
 محدود؛ طور به هرچند یکنندگ ینیب شپی −
 1.یاجتماع ۀمداخل یبرا ییمبنا کردنفراهم  −
 یالگـو براساسه بر متون دینی و کیبا ت در علوم اجتماعی سازی نظریهدن به هدف یرس یبرا

  :موده شودیپل یذ ه، مطابق نمودارمرحلشش شامل  یریمسد یبا، یشنهادیپ
                                                            

 . ١۴٣ص ،یاجتماع علوم در ینید  متون از یریگ بهره روش): ٢( ینید  علم یسو  به یگام)، ی. بستان (نجف١
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  دینی در علوم اجتماعی : مراحل ساخت نظریۀ درون١نمودار 

 م: یپرداز یگانه م از مراحل شش یکهر  ۀدربار یوتاهکح یدر ادامه، به توض
  

 قیتحق پرسش نیتدو. ١
م یفـاهم ق ازیـدق هـای بـه دسـت دادن تعریفلـزوم  ن مرحلـه،یتوجه در ا درخور ۀتکن نینخست

ل یـتحلجـه، یق و در نتیـپرسش تحقدر فهم درست  یا نندهک نیینقش تعه کق است یتحق یدیلک
ناصـر مهـم از ع یکـی عنوان به یشناس مفهومار کاز  یبخشاساس، ن یدارد. بر ا مسئله تر حیصح
ن یـزومـًا بـه ال یتـأمالت مفهـومرد، هرچنـد یگ ین مرحله صورت میدر خالل ا یت علمیفعال

 یبـه اقتضـاپرداز  هیـنظرن اسـت کـممز یـگـر نید و در خالل مراحـل دندارنمرحله اختصاص 
   بپردازد. میمفاه ابداع یا حتیو  یبازساز ،یبه بازنگرضرورت بحث 

یپرداز گزاره

ینیدمتوندریابیگزاره

قیتحقپرسشنیتدو

بحثاتیادببریمرور 

یانضمامیتجربمدلساخت

 اتیواقع به رجوعیانتزاعینظر مدلساخت
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ل یـذ ۀاز سه دسـت یکیدر  یرد اسالمیکبا رو ییها در پژوهش یم اجتماعیمفاهبه هر حال، 
 رند: یگ یقرار م

ن اسـت، ماننـد یر آنها خود دیف و تفسیه تنها مرجع تعرک ینیم و اصطالحات دیمفاه اول،
و  ها مصـداق ییان شناسـاکـ، امینـیه بدون مراجعه به متون دک، »رحم ۀصل«و » رکاز من ینه«

از  یمختلـف نهـ یها وهیبـه مراتـب و شـ ینیرو، در متون د نیاآنها وجود ندارد و از  یها معّرف
 یو عملـ ی، زبانیرفتار ینه در چهره و ی، اظهار ناراحتیجار قلبانز ،جستن یر، از قبیل تبّر کمن

 یرمـالیو غ یمال یها کمک، یپرس د، احوالید و بازدیمانند د رحم ۀصل های مصداقن یو همچن
 عنوان بـه ،شان پس از مرگشانیا یرات برایانجام خ یآنان و حت یر برایخ یشاوندان، دعایبه خو
 ن دو مفهوم اشاره شده است؛ یا یها معّرف

ف آنها در گـرو یرو، تعر نیاشه دارند و از ینشگران رک ۀه در زبان روزمرک یم عرفیمفاه دوم،
نشگران از کخود  تفسیرهایم به یمستق ۀست و با مراجعین ینیآنها از متون د یها استخراج معرف

بـه  1رد، مانند مفهوم تفاضـل درجـاتک ییآنها را شناسا یها توان معرف یم ،یات اجتماعیواقع
شده در زبان روزمره است و  شناخته یه مفهومکها  انسان یویها و مراتب دن گاهیتفاوت جا یمعنا
  در آن لحاظ نشده است؛  یاجتماع ۀطبق یشناخت اصطالح جامعه یها دقت

شه در یه رک شدن، ، مانند مفهوم عرفییعلوم اجتماع یم تخصصیاصطالحات و مفاه سوم،
توان  یف آنها نه به عرف میدر تعر رو از اینن علوم دارند و ینظران ا صاحب یمفهوم یها ینوآور

را نـه یمشـخص در آن زم یفـیتعر بـه دسـت دادنتـوان انتظـار  یم ینیرد و نه از متون دکرجوع 
ن یـم بـود، گرچـه ایف آنهـا خـواهیـدر تعر یر از ِاعمال مالحظات تخصصـیه ناگزکداشت، بل

  رند. یدگاه اسالم و هماهنگ با آن صورت گیت به دید با عنایمالحظات با
 یدر علـوم اجتمـاع یساز هینظرقات معطوف به یدر تحق یپرسش اصل ته،کن نیبا قطع نظر از ا

تواند پرسـش  یم هک چنان، شداب یئا غای یفاعل لعلپرسش از  تواند یم ینید درون ردکیروبا ژه یو به
م علـل یبا توجه بـه تقسـ جه،ی. در نتباشد یا ساختاری یمطلوب رفتار یالگو و یمدل آرمان کیاز 
  :  شتدام یخواهار ک و رنوع پرسش َس  چهارن یاز ا یکی، با جینتااهداف و  دو قسِم به  یغائ

ا یـد افـراشـدن  یدر عرف یها و عـوامل نـهیچـه زم برای مثـال،( ها نهیو زم پرسش از عوامل −
  ؛ مؤثرند؟) جامعه

                                                            
  .  ٣٢. زخرف، ١
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شدن خـود  یعرف از کیچه در ینشگران اجتماعکمثال،  یبرا( ها زهیو انگ یمعانپرسش از  −
  ؛ )دارند؟ شان هجامع ای

ا یـ یسـالمت روانـبر  یچه آثارافراد  شدِن  یعرفبرای مثال، ( ردهاکارکو  نتایجپرسش از  −
 یثبـات یا بیـثبـات  بر یشدن جامعه چه آثار یعرفا ی ،دارد ناآن یت روابط اجتماعیّ فکیت و یّم ک

  ؛)؟ردگذا یمجا  رب یاجتماع ینهادها
چـه مطلـوب  ینـید ۀاز جامعمثال،  برای( مطلوب یهاالگو ای یآرمان یها مدلپرسش از  −

    ).داد؟ به دستتوان  یمالگویی 
   ها و عوامـل نـهیزماز  د، پرسـشخواهـد آمـ فصـل بعـده در کـ ق، چنـانیـن تحقیـپرسش ا

  است. شدن یعرف
ادشـده ی یها از انـواع پرسـش یـکرا هر ی؛ زاستق یپرسش تحق به سطح دربارۀ ،گرید ۀتکن
و نـاظر بـه  یانضـمام یا در سـطحی ،ان خاصکو فراتر از زمان و م یانتزاع یتواند در سطح یم

در ادامـه بـه آن ه کـ یانضـمام یـۀاز نظر یانتزاع یۀنظر کیک. تفشودان خاص مطرح کزمان و م
    .استوار است قیپرسش تحقسطوح  انیم کیکن تفیهم متناظر بااشاره خواهد شد، 

  
  بحث اتیبر ادب یمرور . ٢

قـات یتحقدر رد: یـگ یبه چند هـدف صـورت م معموالً  رایجقات یات بحث در تحقیمرور بر ادب
 موجود یها هیه بر نظرکیق با تیتحق ین چارچوب نظرین مرور، تدوی، هدف از ایاربردک ِی نییتب

نقـد  ای یش مفهومیو پاال یوارس یبرا تواند یمات بحث یمرور بر ادبقات، یتحق دیگراست. در 
تســلط بــر اصــول و  ا کســب اشــراف الزم بــر آنهــا بــه منظــوریــ ،موجــود یها هیــنظر ییمحتــوا
  .ردیصورت گآن  رایج یها و قالب یپرداز هینظر یهاسازوکار
 هکـست، بلینن موارد یاز ا یک مورد نظر، هیچ سازی نظریه یدر الگو مرحلهن یهدف از ااما 
مهـم در آن  یها بحث و سـؤالمبهم  یایشف ابعاد و زواکصرفًا به منظور بحث  اتیادب بر مرور
 براسـاسه یـقـرار اسـت نظر چراکـه ؛ردیـگ یصـورت م یرکالن فَو ش َج یجه، افزایو در نتنه یزم

از  گردد تامبذول  یافک یسعد یبا ،لیدلن یبه هم د.شون یمتون دینی تدو یها گزاره های مضمون
ن مورد نظر ییتب یبر محتوا وجودم یها هینظر ِی و مفروضات ماهو یمیپارادا یها فرض شیر پیتأث

    امکان جلوگیری شود.تا حد 
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 طور بــه .ر اسـتیناپــذ اجتنابن یشـیپ یها هیــذهـن از نظر یریاز اثرپــذ یسـطح ،گمـان یب
ن یـافتن ایـت یـو اهم شـدن یبـه موضـوع عرف ینـیپرداز د هیـنظرتوجه معطوف شدن  مشخص،
ابزارهـا و  ،ها پرسش، آن یبرا یساز هیو به نظرام ی، تصماز آن یو یر ذهنیتصو، او یموضوع برا

سـاختار  کنـد و یم جسـتجوکـه  یمطـالب ،رود یمـ ینـیکه با مدد آنها سراغ متـون د ییها قالب
 یوکه هستند  ینظر اتین ادبار همیتحت تأث ،استخراج و ارائه خواهد کرد انیدر پاکه  یا هینظر
 ۀنـیزم و در پس با آن آشنا شده یس در علوم اجتماعیو تدرق یتحق ،لیتحص ِی ان متمادیسال یط

ن یـبـا ا د.نگـریها مـ دهینشسته است و همواره از منظر آن به موضوعات و مقوالت و پد اوذهن 
 از مـوارد کیـ چیهـ، کیـهرمنوت یهـا روش ۀانیگرا تینسب یمبان نادرست بودن هتوجه ب ابهمه، 

ث یحاز خود را از دست بدهد و  ینیخلوص دد یجد یۀه نظرکست یآن ن مستلزمضرورتًا ادشده ی
خود دهد، استنطاق  یم رخت یرا آنچه در نهای؛ زشود نیشیپ یها هینظرتابع و وابسته به  ییمحتوا
 و بسـط یده لکمزبور فقـط در حـد شـ یرهایتأثو  آنهاستبه سخن درآوردن  یعنی، ینیمتون د
ل یـرا بـه آنهـا تحم یه پاسخ خاصـکآن یب، شوندیعرضه م ینیبه متون د هکهستند  ییها پرسش

 ،سـاختهمطـرح  یا نهیزم یۀنظر ۀدربار 2بلومر هکاست  یمطلب مشابه یتا حدودته کن نیا 1.نندک
ار محقق قرار دهنـد یدر اخت 3زا تیحساس یمیمفاهن است کممن یشیپ یها هینظر هکنیبر ا یمبن
   4.نندک یچیپ نسخه یو یه براکآن یب، نندکیجلب م یرا به نقاط خاص اوتوجه ه ک

بـا د یجدن ییتب یین است شاهد همسوکمم یموارداشاره شد، در  پیشتره ک در ضمن، چنان
  ست.یاز مفروضات آنها ن ییمحتوا یریاثرپذ یبه معناز ینن یه اکم ین باشیشیپ یها نییتب

                                                            
 قیاز طر  ییمحتوا ریاست: نخست، تأث ریبه سه صورت قابل تصو  ینیبرگرفته از متون د  ۀینظر  بر نیشیپ یها هینظر  ری. تأث١

 نیشیپ یها هینظر  ریدوم، تأث ابد؛ی ینمود م یالتقاط یرهایکه در شکل تفس ینیبر متون د  نیشیپ یها هیمفاد نظر  لیتحم
طـرح  قیـاز طر  ییمحتـوا ریآن؛ سـوم، تـأث یها مؤّلفـه میو تنظـ نشیچ یو چگونگ ینید  درون ۀیبر شکل و قالب نظر 

 کیـ لیتحصـ ایـ نیشـیپ ینـیمعرفت د  قیدارد: تعم یرا در پ جهیاز دو نت یکیمتنوع و دائمًا نوشونده که  یها پرسش
صـورت نخسـت،  ان،یم نی). در ادیجد یها با پرسش ینیمتون د  یها مواجهه نینخست ۀدربار ( سابقه یب ینیمعرفت د 

با مشارکت عالمان  ژهیو  به ینقد جمع یو گسترش فضا جادیا ۀمیاجتهاد به ضم حیاصول صح تیناموّجه بوده و با رعا
است و صورت سوم را  رفتهیپذ ،ییمحتوا ریعدم تأث لیاست، اما صورت دوم به دل ریپذ اجتناب کامل  طور به باً یتقر  ن،ید 
صورت  نیرا در ا ها هینظر  توان ی. مستین ینید  یناقض اصالت و ثبات محتوا رایناموّجه دانست؛ ز  توان یاصوًال نم زین

 یبـاالتر تیفیو ک تیکمّ  ه،یاول یبا ابزارها سهیکرد که در مقا هیاستخراج معدن تشب ۀشرفتیو پ دیجد یبه ابزارها ریاخ
  . ندیافزا یفراتر از آنچه در خود معدن وجود دارد، به آن نم یزیاما چ گذارند، یم اریرا در اخت یاز مواد معدن

2. Herbert Blumer     3. sensitizing concepts  
  . ٣۴٨ص ،یانسان علوم در یفیک و یکمّ  قیتحق یها روش یمیپارادا یمبان مان،ی. ا4
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   ینیدر متون د یابی گزاره. ٣
را  یاسیو ق استقرایی یراهبردهااز  یبکیمورد نظر، تر یدینی در الگوه بر متون کیبا ت سازی نظریه

صـرفًا از ، سـتها استخراج گزاره ۀمرحل هکن مرحله یا در رد، امایگ یار مکدر مراحل مختلف به 
 ۀ، همـیریتفسـ−یفقهـ یسـتنباطاز روش ا یریـگ بهرهبا  یعنی، شود یم یرویپ استقراییراهبرد 
بـاز)  یدگـذارک( یدگـذارکق از متـون دینـی گـردآوری و یـهای مـرتبط بـا موضـوع تحق گزاره

ق یـتحقپرسـش بـه  ییگول در پاسـخیهای دخ گزاره ۀهای مرتبط، هم منظور از گزاره 1شوند. یم
قرار است ساخته شـود، متفـاوت ه ک یا هیق و به تبع، نوع نظریپرسش تحقبرحسب نوع ه ک است

نـاظر دام کـهر  هکست ها گزارهچند دسته از شامل آنها  یلّ ک های عنوان، اما فهرست خواهند بود
 ،یشـناخت ارزش یمبـان 2،یشـناخت یهست یمبـان، یشناخت انسان یمبان: ندا لیاز موارد ذ یکیبه 

در  ها ن چند دسته از گزارهیدام از اکهر گاه یدر ادامه، جا .ها شاخص و ردهاکارک ،یمعان عوامل،
 ان خواهد شد.یببر متون دینی  یمبتن سازِی  نظریهند یفرا

...)، یا نـامعتبر ود معتبر اسناَ ، دارای انشاییهای متون دینی (ِاخباری یا  با توجه به تنوع گزاره
در مباحث  ینیمتون د یها از گزاره یریگ ه بهرهکآن است  ینیعلم د مورد نظرِ  یمفروض در الگو

 یسـاز هیو نظر یسـاز هی، فرضیسـاز مفهوممباحـث راجـع بـه ژه یو (بـه ینیسطح تجربی علم د
امـا در مباحـث سـطح سـت، یآنها ن ی، مشروط به اعتبار سنددارند ینظر ۀصرفًا جنبه ک )ینییتب

و هـا  ارزششـناختی و نیـز  و انسان یشـناخت یبـه مبـانی هست نـاظرفراتجربی، شـامل مباحـث 
                                                            

ـــان نیبد. ١ ـــاز هینظر  روش ،س ـــید  درون یس ـــو  در ین ـــورد یالگ ـــر م ـــا نظ ـــاخت روش ب ـــنظر  س ـــهیزم ۀی   یا ن
)grounded theory بـه  ییاسـتقرا ۀمراجعـ قیطر  از غالباً  ریاخ روش البته. داشت خواهد یتوجه درخور) قرابت
کـه روش  یدر حال شود، یاز آنها اجرا م هیو انتزاع و استنتاج نظر  یخود کنشگران اجتماع یو رفتارها ها دگاهید 

 یهـا تیواقع یمتـون بـه جـا یاستقرا یول انجامد، یم هیمتون خاص به استنتاج نظر  یاستقرا قیمورد نظر از طر 
روش، امکـان  نیـمتخصصـان ا حیبلکـه بـه تصـر  ندارد، یمنافات یاقتضائات روش گراندد تئور بانه تنها  یتجرب

ها و مانند  نامه اسناد مکتوب، سرگذشت ،یخیتار  یها تیشخص یها نامه لیاز قب یمتن یها کاربست آن در داده
 ۀیـنظر  ِی شـناخت معرفت یمبان ،یآر )Charmaz, Constructing Grounded Theory, p. 35(آن وجود دارد. 

     شوند.    دییمورد نظر تأ یدر الگو  توانند یآن نم ۀانیگرا تیاز جمله مفروضات نسب یا نهیزم
 توان یم هرچند ند،یآ ینم دست به ینید  متون در استقرا از اصوالً  ینید  درون یساز هینظر  ِی شناخت معرفت ی. مبان٢

. انـد یو فلسـف یعقلـ یها بـر اسـتدالل یبلکـه غالبـًا مبتنـ افـت،یآنها دست  یبرا هاییدیّ مؤ  به متون نیا در
 تیـخاص ندارنـد و حج یا هیبودن، اختصاص به نظر  یعقل یعنینکته،  نیهم لیمزبور به دل یعالوه، مبان به
موکـول شـود و در  یبه مباحث فلسف دیآنها با یبررس رو، نیامتوقف بر آنهاست. از  یبشر یها شناخت ۀهم

  شوند.  یتلق فرض شیپ عنوان به دیبا یساز هیبحث نظر 
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تجربـه اند و حتی امور ذاتًا تجربی که هنـوز بـه محـک  ه به مقام عمل مرتبطکها  یگذار استیس
از  یریـگ بهره هکـ چنـانهم 1،شـودد احـراز یـهـا با گزاره یاعتبار سندت و یحج، اند سپرده نشده

                                                            
 یمعرفتـ ۀکه اسـتفاد ردیگ یقرار م ینیمباحث علم د  ۀحوز  نظران صاحب از دسته آن دگاهید  برابر در کیتفک نی. ا١

قطعی بـوده  نیبه د  آنها یها مضمونکه استناد  دانند یموّجه م ییها گزاره ۀبار را فقط در نییمتون د  یها از گزاره
؛ دفتـر همکـاری حـوزه و ٣۵٣ص ،معرفـت ۀنـیآ در عتیشـر با ظّن معتبر اثبات شده باشد (جـوادی آملـی،  ای

سـندی الزم  اعتبـار یداراکـه  یا اساس، هر گزاره نیبر ا .)٩ص نهم، مقاله ،حقوق مقاالت مجموعهدانشگاه، 
 ۀگـزار  آنکـه یبـرا ادشـده،ی کیـتفک طبـق یولـ. بود خواهد خارج ینید  علم در یپرداز هینظر  قلمرو از نباشد،

و  باشـد یاعتبـار فقهـ یارهـایمع یدارا سـتیالزم ن د،یـبـه کـار آ ینییدر مقاصد تب ینیشده از متون د  استخراج
 نکهیابتال به معارض و مانند آن استفاده کرد، مشروط به ا ایدر صورت ضعف سند  یحت یا از هر گزاره توان یم

  : شود یگذرا اشاره م طور بهبه پنج نکته  کیتفک نیا یمبنا حی. در توضدیآ رونیسربلند ب یاز آزمون تجرب
و امـا اتصـاف  شوند یاسناد داده م نیبه د  احتمال گونه بهقطعی، بلکه  طور بهنه  ،یفاقد اعتبار سند های گزاره )١

خود  یها لحاظ که گزاره نیعلم است، به ا تیبلکه مربوط به کلّ  ست،یها ن گزاره مربوط به تک ،ینیبه صفت د 
 زیـن معتبرریغ یها گزاره مورد در و بوده معتبر ها گزاره نیا از یاریبس فرض، طبق و کندیماخذ  ینیرا از متون د 

 سـت،ین نیـمسـتند بـه د  یبه معنا »ینیعلم د « بیدر ترک ینیصفت د  ن،یثبوتًا احتمال صحت وجود دارد. بنابرا
اخذشـده از متـون  یهـا از گزاره یاریبسـ نکـهیاست، با علم به ا ینیبرگرفته و اخذشده از متون د  یبلکه به معنا

 اصـطالح  یریکارگ بـه یبـرا نیـانـدازه انتسـاب بـه د  نیهمـ رسـد یهستند. به نظر مـ ینید  زین قتیدر حق ینید 
 یگـذار راجـع بـه نام یا بلکه مسئله ،یو منطق یفلسف قیدق ۀمسئل کی نه نیا رایز  کند؛ یم تیکفا »ینید  علم«

نمونـه دارد. در  زیـن یسـّنت ِی در علوم اسالم ادشدهیاست موضع  ی. گفتنتابد یبرم زیتسامح را ن یاست که قدر
نکـرده اسـت،  دیخواندن آن ترد  یتاکنون در اسالم کس چیه ،یثیتمسک به منابع حد لیکه به دل یاخالق نقل

خوانـدن متـون اخـالق کـه در  یدر اسـالم ی. البته ممکن است کسستین یبر مالحظات سند یاساسًا اصرار
ون بـا اسـتفاده از متـ نیـگفت: به هر حال، ا توان یدر پاسخ م یمناقشه کند. ول ورزند، یتسامح م اتیاسناد روا

خود را داراست و به  ۀژ یو  زاتی... که ممو یهودی ،یحیمتفاوت از اخالق مس یاند اخالق توانسته اتیروا نیهم
   ؛کند یم هیخواندن آنها را توج یامر، اسالم نیکنند و هم یاختصاص دارد، معرف یاسالم یفضا
مورد نظر،  یدر الگو  ینیعلم د  نکهیآن ا و شود یمجبران  یگرید  قیمزبور از طر  یها اعتبار گزاره مشکل )٢

تجربـی  دییـتأ رو، نیـااز  رد؛یـگ یمفـروض مـ یدر سطح تجربـ یرا در مقام داور یتجرب یریپذ اصل آزمون
اسـت  یمضمون آنها قلمداد شود. گفتنـ ۀکنند تیتقو  کم، دست ایشاهد صدق  تواند یم ادشدهی یها گزاره

 پـردازد یم تیعلم به موضوع حج نیمطرح نشده، بدان جهت است که ا یبحث نیاگر در علم اصول فقه چن
 از کـه سـتین مطلب نیا یناف ن،ید  عالمان یذهن هایارتکاز است و گرنه  یکه اساسًا مربوط به احکام شرع

 نیـا بـر یفراوانـ شواهد توان یم بلکه شود، استفاده ینید  متون یِاخبار یها گزاره مفاد دییتأ جهت در تجربه
، ۴ج ،نیالمتقــ روضــة ،ی؛ مجلســ٣٣۴، ۶٩ج ،بحــاراالنوار ،یمجلســ.ک: ر ارتبــاط، نیــا. (در افــتی ادعــا
   ؛)١١ص ،یاآللوس یعل الّرد ،یالخالد ی؛ نقشبند۴٠٧، ص١٠ج ،الظالم حیمصاب ،یبهبهان دی؛ وح١٨٨ص
 بـه علـم شـوند، یم اخذ ینید  متون از اساساً  ها هیفرض و ها گزاره ،ینید  علم مختار یالگو  در نکهیا به توجه با )٣

 در آنهـا از رییـگ بهره معتبـر،ریهـای ظـاهرًا غ گزاره انیهای صادق در م ای از گزاره گسترده ۀمجموع وجود
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 یهـا ست و از گزارهین یِاخبار یها ، منحصر به گزارهیشناختاردر مباحث  ینیمتون د یها گزاره
و  یمفاسـد واقعـام شـرع از مصـالح و کـت احیـتبع یالمک ۀقاعد یۀپا برز ین ینیمتون د انشایی

رد، کـبرقـرار  ینـیات عیـت از واقعیـاکهـا و ح مفاد گزاره میانتوان  یه مک یبرحسب نوع ارتباط
  رد.کاستفاده  ینید یتوان در علوم اجتماع یم

، ینـیمتـون د ۀالعـاد فوق ی، با توجه بـه گسـتردگتوبکث متون میاز ح جستجو ۀنمدا بارۀدر
را اسـتخراج یـنش بزننـد؛ زیدست به گز آنها میانرند از یرد ناگزیکن رویبر ا یمبتن یها پژوهش

ت که بـدون مشـارکـار دشوار است یبس ی، امرینیمتون د ۀمورد نظر از درون هم یها گزاره ۀهم
 یه اساسًا ضرورتکباشد، ضمن آن یافتنین د دستیشا ینیاز محققان علوم د یتوجه شمار درخور

 یجسـتجو ین دسـت، بـه جـایـاز ا یفـکی یها در پژوهش چراکهار وجود ندارد؛ کن یهم در ا
در  جسـتجوبـر ایـن اسـاس،  شود. ید مکیتأ یکبه ِاشباع تئور یابیتا حد دست جستجور بر یفراگ

بـه  جستجو دامه دادنابا ه ک ندکنان حاصل یاطمپرداز  هیظرن یابد که ادامه می یتا زمان ینیمتون د
                                                            

و یغنـ نیمضـام بـر اشـتمال لیـدل بـه هـا گزاره نیـا رایـز  سازد؛ می موّجه را یپرداز هینظر  و یساز مدل مقام 
 قلمــرو از آنهــا حــذف بــا و کننــد می فــایا ینــید  علــم نــیییتب اهــداف تحقــق در مهّمــی اریبســ نقــش سـودمند،

  ؛شد میخواه رو روبه هیفرض خأل با اجتماعی رفتارهای و ها دهیپد از ارییبس نییتب در نی،ید  درون یپرداز هینظر 
 افتی یحّداکثر انیدر همان ب دیرا با نیاالنتساب به د  محتمل یها گزاره ۀهم از استفاده بر یپافشار یاصل لیدل )۴

 تیـمزبـور، کمـال و جامع انینخست مطرح شد. برحسب ب یمبنا یدر پاورق یکه در قسمت مفروضات فراتجرب
 ابییعوامل و موانع دسـت ۀه همناظر ب ییها گزاره ۀبالقوه دربردارند ایاسالم را بالفعل  نیمتون د  کند یاسالم اقتضا م

االنتسـاب بـه  محتمل یها گزاره ۀبدون استناد به هم رینگاه فراگ نیا افتیدر  گمان، ی. بمیها به سعادت بدان انسان
 ؛ستندین هدف نیا به یواف ییتنها معتبر به ینید  یها نخواهد بود؛ چراکه گزاره ریپذ امکان نید 
فاقـد  یهـا گزاره تـوان یکرد: نخست آنکه چگونـه مـ کیتفک گریکدیدو مسئله را از  دیبحث با نیا در )۵

مسئله متمرکـز  نیبر ا گفته شیدانست که نکات پ ینیمنتسب کرد و مضمون آنها را د  نیرا به د  یاعتبار سند
و  یگذار استیعمل و س یمبنا عنوان بهبر آنها  هیتک ایها، آ گزاره نیاز مضمون ا نظر صرفبودند؛ دوم آنکه، 

نخست،  ۀدر جهت حل مسئل نیشیاگر نکات پ یحت رسد ینه؟ به نظر م ای دارد ینید  تیمشروع ،یزیر  برنامه
 یمبنـا عنوان بـهمورد بحـث  یها بر گزاره هیکه تک میندار  دیدوم ترد  ۀمسئل ۀکننده نباشند، دربار  و قانع یکاف

گـاه یعمل به مقتضا رایمنطبق با شرع است؛ ز  یاقدام ،یو تجرب یحّس  دییعمل، به شرط کسب تأ  یهـا یآ
در  زیـهاست و اهل شرع ن انسان یفطر یها یژگیبلکه از و  ر،یانکارناپذ ییعقال یها رهیاز س یو تجرب یحّس 
اند و بـا توجـه بـه  کرده یاحکام همواره بر طبق آن مش یشناس موضوع ۀخاص در حوز  طور بهخود و  یزندگ

گرفـت، بلکـه برحسـب  جهیآن را نت یشرع یامضا توان یشارع، مورد مخالفت قرار نگرفته، م یاز سو  نکهیا
 برداشـت قرآن اتیآ از میمستقرا  یاز ادراکات تجرب یرویپ تیمشروع توان یم ،ییمرحوم عالمه طباطبا انیب

  .)٣١٢−٣١١ص ،۵تا]، ج [بی ی،ی(طباطبا کرد
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ه همـان کـ، بلافـتیدسـت نخواهـد  یقبل یها و متفاوت با داده دیجد های مضمونبا  ییها داده
     1.شوند یرار مکد تیجد ییها با عبارت حداکثرا یمشابه  تعبیرهایبا ن یشیپ های مضمون

  
 یپرداز  گزاره. ۴

در سروکار دارند و ها  دهیپد نییو تب شناسی اساسًا با توصیف مانند جامعهعلومی ه کنیا با توجه به
ز یـبه منظور پره اند، یهنجار های مضمون یحاو ینیمتون د یها از گزاره یا بخش عمدهمقابل، 

الزم  ،ن و زبان علمیزبان د یها از تفاوت یناش یاحتمال یها تفاهم و سوء یمنطق های همغالطاز 
ات یــادبدر قالـب رد، یـگ یآنهـا صـورت م یه روکـ یبـا پردازشــهـای متـون دینـی  گزارهاسـت 
  رد: یگ یوه صورت میبا دو ش یپرداز ن منظور، گزارهیا یشوند. برا انیب ینییتب−یفیتوص

و در قالـب ده شـاز متـون دینـی اسـتخراج  یِاخبـار یها وه، گزارهین شیدر ا م:یالف) مستق
. در نظـر گرفـت یاتتـوان درجـ وه مییبا این ش یپرداز گزاره یبراشوند.  یان میعلمی ب یها گزاره

امـام  سـخننمونـه، ایـن  ییابد. برا واسطه و مطابقی نمود می های بی در داللت ،باالترین درجه
، به داللت »دننک یران نمین را ویها د ز مانند بدعتیچ چیه 2؛اْلِبَدع ِمْثُل  َن یالدِّ  َهَدَم  َما: «یعل

بدعت از عوامل مؤثر بـر «مفید این گزاره است که  ،دیگری ۀمطابقی و بدون نیاز به هیچ مالحظ
بعد شامل مـواردی اسـت کـه در  ۀدرج». شدن) است یزوال دین در جامعه (یکی از معانی عرف

گیـرد. بـرای مثـال،  علمی با کمک مالزمات عقلی صورت می ۀاصلی به گزار ۀآنها انتقال از گزار
َه  َخاَف  َمْن « ۀگزار نْ  َعِن  َنْفُسُه  َسَخْت  اللَّ ، »شود میاعتنا  یا بیه از خدا بترسد، نسبت به دنکهر  3؛ایَ الـدُّ
  ۀجملـ یاسـت. بـا توجـه بـه داللـت التزامـ ییاگرایـاز دن یریدر جلـوگ یانگر نقش خداترسیب

 ه کـرد کـن گـزاره را از آن برداشـت یـتـوان ا یم 4جزاء در فـرض انتفـاء شـرط، یانتفاشرطیه بر 
سـرانجام، ». شـدن فـرد و جامعـه اسـت یت، از عوامـل دنیـاگرایی و عرفیضعف خوف و خش«

                                                            
 یمنطقـ نیقـیبه قطع و  یابیدست یهرگز ادعا کنند،یم دیتأک کیتئور  اشباع بر که یفیک یها . در آن دسته از روش١

 نـانیاستقرا منافات دارد، بلکه صرفًا سخن از حصـول اطم یمطلب با مشکل منطق نیتا گمان شود ا ستیمطرح ن
منطقـًا از  دیـجد ۀگـزار  وجود احتمال باشد، نگرفته صورت تام یاستقراکه  یتا زمان ن،یاست. بنابرا یشناخت روان
  .  دهد یکه ارزش اعتنا و توجه را از دست م شود یم فیضع یا احتمال گاه به اندازه نیا یول رود، ینم انیم
   .۶٨، ص٢، جالکافیکلینی،  .٣  . ٩٢، ص٧۵ج ،بحاراالنوار ،ی. مجلس٢
 آن بـر اصـول علـم در شـرط مفهـوم تیـحّج  که است) معلول به عّلت از(انتقال  یِلمّ  داللت نوع از داللت نی. ا4

 زیـ(انتقال از معلول به عّلـت) ن یاز نوع داللت ِانّ  یگرید  یداللت التزام یحاو ه،یشرط ۀجمل البته. است استوار
 .   ردیگ یُخلف در منطق قرار م لیدل یکه مبنا ستجزا یانتفادر فرض  شرط یانتفاهست و آن، داللتش بر 
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 ۀمتـون دینـی بـه گـزار یِاخبار ۀترین درجه مربوط به مواردی است که در آنها انتقال از گزار پایین
شـوند ایـن  موجـب میکارگیری حدس و گمان یا مالحظات دیگری است کـه  علمی، نیازمند به

های به لحاظ منطقی غیرمعتبـر قـرار گیـرد. از  های غیربّین یا حتی داللت داللت ۀانتقال در زمر
یکـی از اقـوام گذشـته در متـون  ، برای مثال،فرد یا گروه یا قوم خاصی ۀجمله، اگر واقعیتی دربار

  ؛حدسی و فرضی خواهد داشت ۀدینی بیان شده باشد، تعمیم آن جنب
های ِاخبـاری و  متون دینی به گزاره انشاییهای  ل گزارهیتبدوه ناظر به ین شیا م:یمستقریب) غ

ــه  ــخنب ــاختن گزارید س ــر، س ــا هگ ــار یه ــام از اح یِاخب ــا اله ــب ــک ــ یام فقه ــی ــا  یا اخالق  ی
 اسـت. علمـی یهـا هدر قالـب گزار هـاو بیان آن ینیمتون د یا اشارات ضمنی معصومان ۀریس
ــرا ــال، م یب ــوان از آ یمث ــت ــیــات و احادی ــه ه کــ یث فراوان ــه معــروفب   نهــی از منکــرو  امــر ب

 مهــم  عوامــلاز  مزبــور ۀضــیفر دو کتــر« هکــن گــزاره را الهــام گرفــت یــنــد، انک یمــســفارش 
 ه کـل سـاده و نسـبتًا عـام بـرای اجـرای ایـن شـیوه آن اسـت کش یک ».جامعه است شدن یعرف

ق یک ح   عنوان بـهبـاال)  مثـالدر  امـر بـه معـروف کتـرم فقهی یـا اخالقـی دیـن (مـثًال کمتعلَّ
  ۀق بـه وسـیلیـپرسـش تحق ز بـا توجـه بـهیـو محمـول گـزاره ن فته شـودموضوع گزاره در نظر گر

  کـیمت سـو یـک م ازیمستقریغ ۀویدر ش یپرداز گزارهب، ین ترتی. به ادشون ییتع پرداز هینظرخود 
پرداز  هیـه خـود نظرکـاسـتوار اسـت  یمـین و تنظیتدو یۀپا برگر ید یو از سو ینید یها به گزاره

    .دهد یصورت م
  

  یانتزاع یساخت مدل نظر . ۵
ن یتـدو ینـیشـده از متـون د عناصر استخراج یۀپا بر یمدل نظری انتزاعا یه ینظرن مرحله، یدر ا
 ه،یـبسـته بـه نـوع نظر هکمورد نظر  یۀنظر ۀدهند لکیتش عناصر ۀار، ابتدا همکن یا ی. براشود یم
و  شـدهمجـدد  ینیبـازب هـا باشـند، ارزش ایـردهـا کارک ،، عوامـلیمبـاناز سـنخ  ن اسـتکمم

ق یشوند. سپس از طر یم) یمحور یدگذارک(ه یثانو یدگذارکص و اصطالحًا ی، تلخیبند دسته
ان آنها مـدل یم ینیو ع ی، مفهومیژه از حیث مناسبات منطقیو شده به یدگذارک عناصرتأمل در 

  .  شود یمن یتدو ینظر
پرسـش از  ،یمعـانپرسش از عوامـل، پرسـش از  یعنیق، یپرسش تحق ۀگانچهاربا توجه به انواع 

ن مرحله ساخته خواهد شد، برحسـب یه در اک یا هی، قهرًا نظریآرمان یها پرسش از مدلو  ردهاکارک
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 1یا هنجـاریـ ،یردکارکـا ی یریا تفسی ینییتب یا هیدهد، نظر یها پاسخ م دام نوع از پرسشکه به کنیا
از  ها گزارهو استخراج  جستجو هکست ها هیها و نظر پرسش ن تنوعیل همیبه دلدر ضمن،  خواهد بود.

از انـواع  کیـهـر  هکـ چنـانخواهد شـد، هم زکمتمر یمتفاوت یها سوم بر گزاره ۀدر مرحل ینیمتون د
 طور بـهخواهنـد داشـت.  ینـیبر متون د یمبتن یساز هیدر نظر یزیتماگاه میجا ،جمستخَر  یها گزاره

د یـبا هیـانـواع نظر ۀاصوًال در هم یشناخت یهست و یشناخت انسان یناظر به مبان یها گزاره مشخص،
ت یـاهم یهنجـار یسـاز هیشـتر در نظریب ،یارزشـ یمبـانناظر به  یها گزاره ؛رندیمورد توجه قرار گ

 یها هیـر نظرد یمعـاننـاظر بـه  یهـا گزاره، یّلـعِ  یها هیر نظرد ،عوامل ناظر به یها گزاره و ابندی یم
  نند. کیفا میا یمهم نقش یردکارک یها هیر نظرد جینتاناظر به  یها و گزاره یریتفس

شــایان توجــه در ایــن قســمت، راجــع بــه چگــونگی اثرگــذاری مبــانی فراتجربــی در  ۀنکتــ
توان گفت: از آنجـا کـه سـطح و سـنخ معرفـت  می اختصاربه است. در این ارتباط  یساز هینظر

علمـی همـواره  یسـاز هیفلسفی با علم تجربی متفاوت است، تأثیر مبانی فلسفی محض در نظر
ر بـتـأثیر مسـتقیم  نـدتوان می یـیگرا فطرتماننـد  یگـرید تأثیری غیرمستقیم است. ولی مبـانی

  .خواهد آمد آیندهح آن در فصل یه توضکداشته باشند  یساز هینظر
تـوان آنهـا را  یمه کـاسـت  یعـامّ  تابع اصـول ،ین مدل نظری انتزاعیند تدویفرا، ه هر حالب

تـوان مـوارد  ین آنهـا میتر و از مهم ردک قلمدادمدل نظری به شده  پردازش های گزاره لیتبدمنطق 
  را یادآور شد:ل یذ

                                                            
استوار اسـت،  یآرمان یها مدل یطراح ۀیپا بر که است یهنجار−ینییتب یا هینظر  ،یهنجار ۀی. مقصود از نظر ١

که گاه  ییها هی. نظر شوند یبه کار گرفته م ینقد اوضاع اجتماع یمبنا عنوان به ،یکه پس از طراح ییها مدل
 یها هیـ) در برابر نظر competence( توانش یها هی) نظر Noam Chomsky( یاز اصطالح چامسک یرویبه پ

 علـوم بـه یپرداز هیـنظر  از نـوع نیـا ورود یبـرا را راه شـوند، یمـ دهیـ) نامperformance( شینمـا ای کنش
آنهـا در  نتـایجو  مند تیّ ن یها تیفعال یهنجار ۀجنب به تیعنا با که توانش یها هینظر . اند کرده باز یاجتماع

تحقـق  زانیـو م تیـو قواعـد عقالن ارهـایانطباق رفتارها با مع زانیم یاند، به بررس مطرح شده یعلوم اجتماع
هابرماس با توسل جسـتن بـه  یکنش ارتباط ۀینمونه، نظر  ی. براپردازند یآنها به اهداف مورد نظر م دنیبخش
ها در مدل باز  اشراب ارزش یبهره گرفته است که راه را برا یآرمان یساز مدل یاز نوع ت،یعقالن یارهایمع
 همـهمسّلط بـر  ای یعقالن کامالً  ئالدیاکارگزار  کیو مراحل کنش  ها تیدارد قابل یسع هینظر  نی. اکند یم

 در شده مطرح) مدِل ١٩٢ص ،یانسان علوم یشناس میپارادا ،یکند. (فِ  یرا الگوساز تیقواعد مربوط به عقالن
بـا آن، امکـان  تیواقع ۀسیامکان مقا افزون براست که  ئالدیا پیت مدل از یا ژهیو  شکل واقع، در هینظر  نیا

    .)Bohman, New Philosophy of Social Science, pp. 87-90( سازد یرا فراهم م یگذار نقد و ارزش
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هـای  گزاره یاحتمـال یه با توجه بـه گسـتردگکن مطلب است ی، ناظر به ایبند دستهاصل  −
و  گونـاگون یرهـایو متغ عوامـلالزم اسـت  ق،یـموضـوع تحق ۀنـیدر زم ینیج از متون دمستخَر 

ی کـه در رایجـ یها یبند از دسـته. شوند یبند و دسته یگردآور یاصل ۀستدل چند یدر ذ ندهکپرا
م هر یو تقس یو اجتماع یرها به فردیم عوامل و متغی، تقسکرداستفاده ن از آنها توا ن مرحله مییا
پرداز نیز در  نظریه ۀتر است، ولی بدون شک، ذوق و سلیق یفرع یها ن دو قسم به دستهیدام از اک

 ؛ها بسیار دخالت دارد یبند این دسته
 دیگـرو ارجـاع  عاممفاهیم جا ی یاصل یرهایمتغنتخاب عوامل و ا یع به معنایاصل تجم −

ار کن یوان ات یم جه شود.وبه آن تد یبا یه در ساخت مدل نظرکاست  یگریموارد به آنها، اصل د
 یدگـذارکبه آن  یا نهیزم یۀنظر اتدر اصطالح هک دبه شمار آور یدگذارک یبرا یسوم ۀمرحل را

جـه، فـراهم یو در نتگر یدیکـربط عوامـل بـا  یساز آسان ،ز آنهدف ا و شود یماطالق  یانتخاب
  1؛است »داستان یخط اصل«شف کان کشدن ام
عوامـل اسـت.  ۀان مجموعـیـعوامل مسـّلط از م ییگر، لزوم شناسایت دیحائز اهم اصل −

 تواننـد یه بـالقّوه مکـرا  یآنهـا بتـوان عـوامل یـۀپا بـره کم یاز دارین ییارهاین منظور به معیا یبرا
 ینـیعامـل مسـّلط در متـون د یـکچنانچه فقط  ص داد.ینند، تشخکعمل  عامل مسّلط عنوان به

و اگـر بتـوان چنـد  عامل ساخته و پرداخته خواهد شـد یکهمان  براساسه یشود، نظر ییشناسا
ح یتوضـ یمحتمـل را بـرا یتوان چند الگو یتعداد آنها مرد، به ک ییبالقّوه را شناسا عامل مسّلِط 

  ؛کردم یترس ،مورد نظر ۀدیمنجر به پد ِی علّ  سازوکار
در پرتـو  یانتزاعـ ینظـرمستمر مـدل  یبازسازو  یشیبازاندنه، ین زمیگر اصول مهم در ایاز د −

رف ِصـ بـا ین مـدل نظـریتـدون اصـل، یبه موجب ااست.  ات موجودیز نظریو ن اتیرجوع به واقع
مـال خـود ک ۀبـه نقطـ ینـیج از متـون دمسـتخَر  یهـا گزارهبـه  یده و نظام ، پردازشهیاول یگردآور

ط ارتبـدر ا ینـیات عیبا واقعوسته یپد یمدل مزبور بامحور،  متْن  ِت ین فعالیا افزون بره کبل رسد، ینم
 طور بـها یـو  ینـیق مشـاهدات عیـم و از طریمسـتق طور بـها یار کن یه اکشود سه یو با آنها مقا دباش
 .ردیـگ یپژوهشگران صـورت م یها افتهینظران و  صاحب یها دگاهیق رجوع به دیم و از طریمستقریغ

ن بـه یه اکست یمدل ن یآزمون تجربت، ایو واقع یان مدل نظریم یوبرگشترفت ِت کن حریهدف از ا
ر شـدن یدرگ چراکه؛ خود مدل است لیمکو ت لیتعده هدف صرفًا کشود، بل یششم مربوط م ۀمرحل

                                                            
  .  ٣۵١ص ،یانسان علوم در یفیک و یکمّ  قیتحق یها روش یمیپارادا یمبان مان،ی. ا١
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 یل نظـریـتحلاستخراج، پردازش و در  یتواند نقش مؤثر یم ینیع اتیبا واقع ینیپرداز د هینظر ذهِن 
 ،انـد ن مغفول ماندهیشیه در مراحل پک ییها موجب شود گزاره چه بساو  ندکفا یا ینیمتون د یها گزاره

دوم  ۀه در مرحلـکـ یحیت به توضیبا عنا 1.ندریقرار گ یشتریبتوجه نشده، مورد  به آنها یافکا توجه ی
  ند.کیوارد نم یبیآس ینید یۀسه لزومًا به خلوص نظریق و مقایتطب نِد ین فرایاداده شد، 
ق را یـتحق ان بـه پرسـشکـپاسخ عام و فراتر از زمان و م یک، یمدل نظری انتزاع ،سان بدین

مـؤثر  یاجتمـاع ۀدیـپد یـک یریگ لکتوانند در شـ یه مکرا  یعوامل ۀ، هممثال یو برا بر دارددر
در  یو انضـمام یق، دو سـطح انتزاعـیـپرسش تحق یه براکنیبا توجه به ا .شود یباشند، شامل م

خواهـد مـا  یبه پرسش انتزاعـ یپاسخ ۀدربردارند صرفاً  مزبوره مدل کروشن است م، ینظر گرفت
 ن مدِل یهای ا گزاره ۀهم چراکه ؛شود لمدادقز ین یبه پرسش انضمام نهاییتواند پاسخ  ینم بود و
از یـن یگـرید ۀن، به مرحلیبنابرا اربرد ندارند.کت و یها فعل ها و زمان انکم ۀلزومًا در هم یانتزاع
 منطبـقریغ یهـا گزاره دیگـرخاِص مورد مطالعـه از  ۀمنطبق بر جامع های گزارهه در آن، کم یدار

 ند.ریقرار گات موجود یواقعر ین و تفسییتب یو مبنا شدهمجّزا 
  

  یانضمام یساخت مدل تجرب. ۶
مـدل انتزاعـی بـر واقعیـات دادن تطبیـق  قیـاز طر قیـتحق یم مدل انضـمامیترسن مرحله به یا

 ۀدیـپدمیزان کارآمدی آن در تبیین  ها و خاص به منظور نشان دادن ظرفیت ۀانضمامی یک جامع
بـا  یعلـوم اجتمـاع در سـازی نظریه ختارم یالگو برحسباختصاص دارد.  مورد نظر یاجتماع

 یها هیآن، فرض قیاز طره ک است یاسیقراهبرد ، ن مرحلهیدر اق یتحقراهبرد ، ه بر متون دینیکیت
 یاسـیق طور بهدارد،  یانکو فرام یفرازمان ۀه جنبک یخاص از درون آن مدل انتزاع ۀناظر به جامع
 یهـا یکنکها و ت وهیبـا شـبیشتر ه کآنها  ید تجربییو تأ یپس از اعتبارسنجشوند و  یاستخراج م

ه کـگـردد  فراهم می ین مدل انضمامیتدو انکامرد، یپذ یق صورت میتحق یها مرسوم در روش
   .استق یتحق یپاسخ به پرسش انضمام ۀدربردارند

                                                            
 ییجمـودگرا از مانع حال، نیع در که ینید  درون ینظر و یمفهوم یها چارچوب یساز یغن یها راه از یکی. ١

 و گرفتـه کـار بـه خـود قـاتیتحق در یاجتمـاع علـوم عالمـان کـه است ییها هیفرض از استفاده شود، یم زین
 به مشروط ابد،ی یم دست آنها به خود یذهن تأمالت قیطر  از پرداز هینظر  خود که ییها هیفرض زین و رندیگ یم
  باشــند ارجــاع قابــل ینــید  متــون از برگرفتــه ینظــر یهــا گزاره ایــ ینــید  یهــا آموزه بــه ها هیفرضــ نیــا نکــهیا

   .)١١٧ص ،یاجتماع علوم در ینید  یساز هینظر  ،)ینجف((ر.ک: بستان 
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ه لزومـًا بـ ن مرحلـهیـدر اپژوهشگر  هکن توهم شود ید موجب اینبا یاسیر راهبرد قیتعب البته
ادآور یـ ها ها و ابطال حدسدر کتاب  ه پوپرک گونه همانرا ی؛ زشد متوسل خواهد یّم ک یها روش
، پیوسـته از قـوانین فراگیـر هم ای به مجموعه یحاو یها هینظر بارۀدرنه تنها  یاسیقراهبرد شده، 

و  1اربرد داردک اند، ساخته و پرداخته شده ّلیه به شکل توصیف فرایند عِ کی یها نظریه بارۀه درکبل
بهـره  یّمـکریغ یهـا معمـوًال از روش یقسم دوم در علوم انسان یها نظریهه کاست  ین در حالیا
 تفسـیری یفکی های روش اند، کرده استدالل شناسان روشبرخی  که همچنان عالوه، به. ندریگ یم
در  2رونـد. امـور معنـادار بـه کـار می ۀاند که دربار قیاسی−های فرضی ، همان روشز در واقعین
سـه ن یـااز  یـکتواند مشتمل بر هر  یم ینیبرگرفته از متون د ِی ه مدل نظرکنیبا توجه به ا جه،ینت

 یهـا گزاره عّلـی و یهاانگر فراینـدیب یها از قوانین فراگیر، گزاره کیحا یها گزارهها ( دسته گزاره
ار کـد بـه ین مرحله بایرا در ا ییها یکنکها و ت وهیه چه شکنیان ییتع ) باشد،ناظر به امور معنادار
ن کـمم ،بـه فراخـور مـورد شـت وداخواهد  یآن بستگ یها ق و نوع دادهیقگرفت، به موضوع تح

  استفاده شود.  یقیا تلفی و ،یفکیا ی یّم ک یها یکنکتاست از 
بـر  یعنیل است، یپرداز از اجمال به تفص هیت نظرک، لزوم حرن مرحلهیان توجه در ایشا ۀتکن

بـا هـدف  یچـارچوب نظـر یسـاز کوچکو  عیـاصـل تجمه در آن بـر کـقبـل  ۀخالف مرحلـ
و  یسـاز هیفرض ۀدربردارنده کن مرحله یا یاقتضاد شد، کیتأ گریدیک ربط عوامل به یساز آسان
 در یلیتفصـ طور بـهگـر یبـار دشده  عیهای تجم گزاره هکآن است  هاست، هیفرض یتجرب یابیارز
ه و به صـد گـزار متون دینیاز ها  استخراج گزاره ۀمثال، اگر در مرحل یبرا .رندیانون توجه قرار گک

 ۀدر مرحلـمـل عوان یـع ایـبا تجم ن استکمم م،یافته باشیدست ق یتحق پرسشبا  مرتبط عامل
بخـش شـود  یار باعث مکن یه اک میده ارجاع یاصل عاملرا به هشت  ساخت مدل نظری، آنها

در اما  .ندبمان پنهانپرداز  هیاز نگاه نظر چه بسا فته وه قرار گریدر سا )ی(عوامل فرع عوامل ۀعمد
 گردند و یق بازمیتحق ۀعرصبه مجّددًا آنها  یهای حاو صدگانه و گزاره عوامِل  ۀهمششم،  ۀمرحل
    رند.یگ یقرار م یساز هیفرض یمبنا

شـوند،  یداده م تبقـاطمواقعیات انضمامی با  یبرگرفته از مدل نظر یها هیفرض هک یهنگام
واقعیت با شواهد ه بر یانطباق فرضه کآن ،نخست م شد:یخواهرو  ل روبهیاحتمال ذ سهاز  یکیبا 

                                                            
  . ١٧٧ص ،یساز هینظر  بر یا مقدمه نولدز،ی. ر ١

2. Føllesdal, “Hermeneutics and the Hypothetico-Deductive Method”, Readings in the 

Philosophy of Social Science, p. 236. 
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ار گرفتـه خواهـد کـبه  یمزبور در ساخت مدل تجرب یۀفرض ن حالت،یدر ا هک دوش دییتأ یتجرب
از  یارتباط ناشـ نبودنن یا، خواه میص دهیتشخرمرتبط یو غرمنطبق یه را غیفرضه کآن ،؛ دومشد

 ه اساسـاً کـ شـدبال یـدلن یـا بهو خواه  باشد تیدر واقع آنضوع مورغم تحقق  هب هیفرض ینادرست
ه از یفرضـ حالـت، وددر هـر  هکـ اسـتبـوده  یمنتف یانکو م یآن ظرف زمان دره یفرضموضوع 
ان آزمون کامفراهم نبودن و  یتجرب یها ل فقدان دادهیبه دله کآن ،؛ سومشود یار خارج مکدستور 
مبنـای تفکیـک  براسـاسن حالـت، یه در اکقابل احراز نباشد ه بر واقعیت یانطباق فرض، یتجرب

 از یکـی عنوان بـه تـوان شـد و مینخواهـد حـذف ه یفرضـمیان دو سطح تجربـی و فراتجربـی، 
کیـد بـر آن دینی  درون یۀنظرهای فراتجربِی  هگزار اینکـه از نظـر  ربـ، مشـروط کـردتصـریح و تأ
     د.باشقبولی  درخورلی استدال ۀپشتواندارای دینی  درون

 نیـا یریارگک ان بهکام، یانتزاع یبرگرفته از مدل نظر یها هیفرضدر جهت بسط  نماندناگفته 
ت بـه یـاسـتخراج شـده و بـا عنا ِی نظـر یها گزاره براساسه کاست محققان فراهم  یبرا یکنکت
 یارکمشابه همان  یعنیند، نکها اقدام  ، به بسط مصداقی آن گزارهتیدر واقع موجود یها یکنکت
ق عمومات یدهند و با تطب یانجام م ث)ستحَد (مُ  دینوپد یو ابزارها وسایلبا  مواجههدر  ه فقهاک

غ یـاگر فقها از عمومـات سـفارش بـه تبل نمونه، یبرا .نندک یم آنها را استنباط مکو اطالقات، ح
سـاالتِ ايُ نَ يالَّذ« یۀمانند آن ید ن ینـو یها وهیاز ابزارهـا و شـ یریـگ ت بهرهیـمطلوب 1،»هللاِبَلِّغُـونَ رِ

 یشناسـ محقـق جامعه ننـد،ک یرا استنتاج مـ ینید یها ج باورها و ارزشیترو یبرا یرسان اطالع
، دهشـاسـتخراج  ینـیاز متون ده ک شدن یعرفها بر  ر رسانهیعام تأث ۀاز گزار تواند یز مین یاسالم
ار کـخـود بـه  یو آن را در پژوهش تجرب ندکاستنتاج را شدن  ینترنت بر عرفیا کۀر شبیتأث یۀفرض
ه کـجهت این  بهولی اند،  وارد نشده ینینًا در متون دیهرچند عرا  ن دستیاز ا ییها هیفرض .ردیگ

 .ساخت منتسب ینیدمتون توان به  یم، هستند  ینیداز متون  جمستخَر  یها گزاره های از مصداق
  
   یشنهادیپ روش با استحصال قابل یۀنظر  از دورنمایی. ٣−١

بـر  یمبتنـ سـازی شناختی بـرای نظریه روش چارچوب به دست دادن یک، تهشحاصل بحث گذ
د آن بـر کیـژه تأیو بـه ،ن چارچوبیا هایاقتضا یبود. توجه به برخ یدر علوم اجتماعمتون دینی 

ان یـم ینـیو ع ی، مفهـومیپرداز در مناسـبات منطقـ هیق تأمل نظریاز طر یبه مدل نظر یابیدست
                                                            

  .٣٩. احزاب، ١
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د خواهد شد، ین رهگذر تولیه از اک یا هیت نظریماه بارۀرا در یمهم ۀتکشده، ن یدگذارکعناصر 
را بـر متـون دینـی  یمبتنـ یسـاز هیا نظریـه یر نظریه مقصود از تعبک یا تهکنند، ک یخاطرنشان م

 یال نـًا در البـهیه عکـرد کـ یتلق یزیه را چید آن نظریه نباکواضح است  ،. اوالً سازد یمتر  روشن
 یغـّواْص گـوهر یـک هکـ چنـانگـردد، آن ین روش، اسـتخراج میـموجود است و با ا ینیمتون د
نـار که صـرفًا از اسـتخراج و ید گمان شود نظرینبا ،اً یثان ؛ندک یا خارج میبها را از اعماق در گران

 یاز سـو یچ دخـل و تصـرفیبدون هـ ینیمتون د ۀجداگان یها از گزاره یا هم قرار دادن مجموعه
  1ل داد.یمونتاژگر تقل یکرا مثًال به نقش  یجه، بتوان نقش وید تا در نتیآ یپرداز به دست م هینظر

 ۀها و عناصر سـازند استخراج مؤّلفه افزون بره گفته شود کح آن است یدر مقابل، فرض صح
م آنهـا دخالـت دارد و بـه یق و تنظیتلف یز در چگونگین پرداز  هینظر ، تأمالِت ینیه از متون دینظر
 یعمال نظـر وپرداز و با اِ  هیها در ذهن نظر ب آن مؤّلفهکیتش، حاصل تریلّ که در یب، نظرین ترتیا

 ۀویبه شـ یپرداز ره شد، گزارهم اشاچهار ۀح مرحلیدر توض هک چنانن گذشته، همیخواهد بود. از ا
و از  ینـید یهـا بـه گزاره کـیمت ییشود، از سـو یها را شامل م گزاره ۀه بخش عمدکم یمستقریغ
ز یـن امـر نیه اکدهد  یپرداز صورت م هیه خود نظرکاست  یمین و تنظیبر تدو یگر مبتنید یسو
آنچـه ن، یبنـابرا سـازد. یس مکه را منعیند ساخت نظریپرداز در فرا هینظر ۀاز مداخل یگرید ۀجنب

گـر ین مطلـب، دیـو با قبـول ا ه استینظر ساخته کبل ،هیشف نظرکدهد، نه  یت رخ میدر نها
 یها هیـبـا نظر ییارویو رو یدان نقد و بررسیبه مه از ورود آن یبودن نظر ینید ۀم به بهانیتوان ینم
 یه برخـکـ یسـاز هیل خـالق در نظرّیـا تخیـت یـنقـش خالقن حـال، یـبا ا .میسر باز زنب یرق

گـر یو د نبـودهرنگ چندان پر یساز هینظر ۀوین شیادر  2بر آن دارند، یا ژهید وکیشناسان تأ روش
    ست.ینمطرح  یپرداز هینظر ین اساسکر عنوان به

 یسـاز هینظر ۀویشـبـا  یسـاز هینظر ۀوین شـیـز ایوجه تما ییاز سو، ادشدهی حیتوضبه توجه با 
ثر با الهـام از کاو حد ینیمتون د یها م به گزارهیمستقه بدون اسناد و ارجاع کعالمان مسلمان  یبرخ

 ۀویتـوان گفـت: در شـ یاجمـال م  بـهد. شـویننـد، مشـخص مـکیه اقـدام مـیآنها به ساخت نظر
پرداز  هیـنظر ِی ابـداع ۀ) است و جنبینیر متون دی(تفس یریتفس ۀت دارد، جنبی، آنچه اولویشنهادیپ

                                                            
خوانـدن آن  »هیـنظر «اسـتخراج کـرد،  ینـیدو صورت از متون د  نیاز ا یکیرا به  یزی. بر فرض آنکه بتوان چ١

 محل اشکال است.   
 . ١٧٣ص ،یاجتماع علوم در یساز هینظر  گران،یو د  کری. شوم٢
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 یو نــوآور یابــداع ۀدوم، جنبــ ۀویه در شــکــ یرد، در حــالیــگ یدر امتــداد و در خــدمت آن قــرار م
ه شـرط الزم کـآن یبـشود،  یم یت تلقیّ مز کیثر کاحّد  یریتفس ۀابد و جنبییت میپرداز اولو هینظر
  د.   یبه شمار آ یپرداز هینظر یبرا

بـا  یتـوجه ز درخـوری، تمـاینید ه بر متونکیبا ت یساز هینظر ِی شنهادیپ ۀویش گر،ید یاز سو
 ۀا اسـتعاریـدر قالـب ابـداع  یمفهـوم یها یه نوآورکنیدارد و آن ا یعلم یساز هینظر رایج ۀویش

ن یمطرح است، در ا یو اجتماع یعیعلوم طب یها هیاز نظر یاریدر بس هک چنانآن 1،یم نظریمفاه
خـود  یر اصـلیاز مسـ یسـاز هینـد نظریباعث شوند فراشوند و چه بسا  ینم یتلق یوه ضروریش

ه دارنـد و آن را یـدامنـه از مفهـوم نظر تنگ یه برداشـتک یسانکد یل، شاین دلیخارج شود. به هم
تر  وه، مناسـبین شـیا یرا برا 2»نییتب«تر  عیانگارند، عنوان وس یم یم نظریلزومًا وابسته به مفاه

به مفهوم  یبند یبا پا یسانکه کوجود دارد ز ینان کن امیادر ضمن، بدانند.  یساز هیاز عنوان نظر
شـنهاد دهنـد؛ یپبر متون دینـی  یمبتن یساز هینظر یل برایبد ییها وهیا شیوه یه، شینظر ۀدامن تنگ
  ست.یگر نید یاحتمال یها وهیش ینف یوه هرگز به معناین شیرا دفاع از ایز

ن یـاند ایبراینکه و آن  مناقشه شود یگریاز جهت د یساز ممکن است در صدق عنوان نظریه
مورد نظر  ۀعناصر دخیل در مسئل ۀصرفًا همه کهای فراگیری  مدل نیتدوست جز ین یزیچ روش
احتمـالی  ۀ. در پاسخ به ایـن مناقشـای باشند ه حاوی عنصر تبیینی ویژهکآن بی، گیرند یمبر را در
 توان سه نکته را یادآور شد:  می

ای  درستی اجرا شـود، اصـوًال زمینـه آنکه اگر اصل شناسایی و تبیین عامل مسّلط به ،نخست
  ماند؛  ی طرح این مناقشه باقی نمیبرا

است  ییابهام معنا ی، دارامیبه پارادابودن از جمله وابسته  ار،یبس لیدالبه  هیآنکه مفهوم نظر ،دوم
 یبرخ یۀپاحالت فقط بر  نیمزبور در بهتر ۀرو، مناقش نیادانست؛ از  یبتوان آن را مشترک لفظ دیو شا
 نینـه تنهـا چنـ یریتفسـ میخـاص، در پـارادا طور بـهها.  میپارادا ۀقابل طرح است، نه هم ها میپارادا

بـه  یا نهیزم ۀیدر مثل نظر هیکه از نظر یریوجود ندارد، بلکه تصو هیدر اطالق عنوان نظر یتیمحدود
  ؛ دکن یمطرح م یشنهادیاست که روش پ یریتصو نیمشابه هم قاً یدق شود، یمدست داده 
کارگیری عنـوان نظریـه  شـود از بـه آنکه این مناقشه بر فرض تمام بودن، تنها باعـث می ،سوم

؛ زیـرا هـدف اصـلی، معرفـی سازد نمیای وارد  خدشه روش، اما به هدف اصلی این شودپرهیز 
                                                            

1. theoretical terms    2. explanation  
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مسائل گوناگون اجتمـاعی  ۀدربار یدینمتون آن بتوان دیدگاه جامع  براساسروشی بوده است که 
  را استخراج و تبیین کرد.    

ل یـبـه دل د،یـآ یبه دست م هویشن یاه با ک یا هیاست تصور شود نظر نکمم ،هکنیا خرآ ۀتکن
 هکـ یازی، امتخواهد بود 1یسادگ ازیامت دارای ،ینظر ۀدیچیغالبًا پ یها سازه یریارگک ز از بهیپره
 2؛ندا هدرآوار ب به شمیرق یها هیه بر نظریح نظریرجت یارهایاز مع ان آن راشناس روشاز  یاریبس
قابـل ارجـاع  پـوپر یریپـذ به اصل ابطال و هم بودهر سازگار کدر تف ییجو با اصل صرفه هم رایز

 یسـادگ هکـد توجه داشت ین حال، بایبا ا .تر است آسانز یتر، ابطالش ن ساده یۀچون نظر ؛است
 آن یمنطقـ یبند صـورت یسادگشتر تابع یبه ک، بلندارد یم آن بستگیمفاه یه فقط به سادگینظر
 یـۀنظرًا مـولز ینـیبرگرفتـه از متـون د یـۀنظر هکـرد کن یتضمتوان  یر نمیاخ ۀن جنبیو از ا است
 بـه یده و نظـام یگـردآور به یساز هینظر ین الگویدر اه ک یاهتمام لیه دله بک، بلباشد یا ساده
وشـد ک یه مـک 3شده اشباع یا هینظر به سمتعمًال  د،رادوجود ر وابسته یتغم عوامل مؤثر در ۀهم
 یا هیـنظرن یچنـو رد کم یت خواهکحردهد،  یننده را در خود جاک نییتب یها سازهعوامل و  ۀهم

    د.شاب یدگیچیپ از یتواند خال ینمقهرًا 
 دئـفوال یـبـه دلصـرفًا د، یه به شمار آینظر هایازیاز امت یسادگه کن مبنا یاخود است  یگفتن
ــ ــه ،آن یعمل ــمیســهولت تفهــ ژهیو ب ــ یم ،م و تفّه ــه از نگــاه و داشــته باشــد یهیجوتوانــد ت گرن

روشـن  4،دهه آن وارد شـه بک ییاهنقد یبرخرا گذشته از ی؛ زال استکاش محل یشناخت معرفت
به  چون د؛شو یه تلقیح نظریترج یبرا یمراأل و نفس یار ثبوتیمع یکد توان ینم یه سادگکاست 

متر از کاش را  یدگیچیم و پینکت را همواره ساده فرض یه واقعکندارد  یهیچ توجیه یلحاظ ثبوت
     5م.یریهست، در نظر بگآنچه 
 

                                                            
1. simplicity  

 گـران،یو د  کری؛ شـوم١٧٩ص ،یاجتمـاع علـم فهـم گ،یـ؛ تر ١۴۵−١۴٣ص ،یعلمـ اکتشـاف منطق. پوپر، ٢
  .١٠٠ص ،کالن یاسیس یشناس جامعه؛ طالبان، ٢٠٣ص ،یاجتماع علوم در یساز هینظر 

3. saturated theory   

4. Newton-Smith, The Rationality of Science, p. 230.  

 .١٧٩ص ،یاجتماع علم فهم گ،ی. تر 5
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  یاسالم متون بر هیتک با شدن یعرف یۀنظر  مراحل ساخت. ۴−١
در بـاب  یعّلـ یا هیـ، سـاخت نظرقیـتحقن یا ید، هدف اصلخواهد آم آیندهدر فصل  هک چنان
 یه بــراکــ یاســت و راهبــرد یاســالم منــابعبــر  یو مبتنــ ینــید درون یردیکــشــدن بــا رو یعرف
 و اسـتقرایی دو راهبـرد هکـاسـت  یقـیتلف ی، راهبـردانتخاب شدهن خصوص یدر ا یساز هینظر
بـا  پرداز هیـنخسـت، نظر ۀدر مرحلـ .ردیگ یار مکبه  و در امتداد هم مجّزا ۀرا در دو مرحل یاسیق

ت، به یپردازد و در نها یاز آنها م یو عقل یاجتهاد های اسالم به استنتاج یا استقرا در متون آموزه
دنبـال ن مرحلـه یـدر ا، آنچـه سـان بدینرسـد.  یشدن م یعوامل عرف ۀدربار یجامع ینظرمدل 

فـراز و فـرود  یّلـکن عوامـل یـیه در تبکـاست  ینیاز خود متون د ینظر یشود، استنباط مدل یم
 د. یار آکن به ید یگاه اجتماعیجا

ز مـورد یـن یانضـمام تیـن واقعییدر تب ینظرمدل ن یاربرد اکه کنیحال، با توجه به ان یدر ع
امًال کـمسـتخرج از آن  یها هیفرضـ ید تجربییو تأ یتوان نسبت به اعتبارسنج یاهتمام است، نم

ل یـهرچند به دلسازد،  یم یضرور یاسیرا با راهبرد قدوم  ۀورود به مرحل، ن امریه اک اعتنا بود یب
آزمـودن و  یابیـارزان کـنـه، امین زمیـدر ا یخیشواهد تـار یمربوط به گردآور یها تیمحدود
  ست. یها در حد مورد انتظار فراهم ن هیفرض
، یاسـالممتون  ۀشدن بر پای عرفی ۀگذشته، ساخت نظریباحث مت به یو با عناساس ا نیا رب

   :است لیذ ۀگان مراحل شش مودنیپازمند ین
   ؛قیتحق پرسش تدوین −
  ؛شدن یبحث عرف ینظر اتیادب برمروری  −
 ؛ینید متون در شدن یعرف یعلّ  نییتب با مرتبط یها گزاره و استخراج جستجو −
 پردازی؛ گزاره −
 ع،یـتجم ،یبند شـامل دسـته ،مهـم اصـل چنـد بـر دیـتأک با یانتزاع ینظر ساخت مدل −
 و اتیـواقع بـه رجـوع پرتو در ینظر مدل مستمر یبازساز و یشیبازاند مسّلط، عوامل ییشناسا
 موجود؛ اتینظر

 آن، خـالل در کـه لیتفصـ به اجمال از حرکت بر دیتأک با یانضمام یتجرب ساخت مدل −
 اسـتخراج یاسـیق طور بـه شـدن یعرفـ ِی انتزاعـ مـدل درون از رانیـا ۀجامع به ناظر یها هیفرض
 مـدل ق،یـتحق یهـا روش در مرسوم یها کیتکن و ها وهیش با آنها یتجرب دییتأ از پس و شوند یم

 .  دنگرد یم نیتدو است، قیتحق یانضمام پرسش به پاسخ ۀدربردارند که یانضمام
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 ۀشش مرحلـه، پـنج مرحلـ نیا انیاز م کتاب ۀندیآو مورد انتظار آن است که مباحث  مفروض
 رو، نیـابحث ارائـه کننـد. از  نیشده در ا مطرح یشناخت نخست را کامًال منطبق با چارچوب روش

اسـت؛  ینظـر اتیـو مـرور ادب قیـپرسـش تحق نیتدو یعنینخست،  ۀفصل دوم متکفل دو مرحل
است و فصل چهارم، معطـوف بـه  افتهیاختصاص  یپرداز و گزاره یابی گزاره ۀفصل سوم به دو مرحل

  .  دیآ ینوشتار به شمار م نیا یها بخش نیتر است که از مهم شدن یعرف یانتزاع یساخت مدل نظر
 یلکبـا مشـ ران،یـشـدن در ا عرفی یسـاخت مـدل تجربـ یعنـی، همرحلن یآخراما راجع به 

معتبـر  یهـا فقـدان داده م و آن،یرو هست قات مشابه روبهیق و تحقین تحقیدر خصوص ا یاساس
 یهـا داده هک چنان، همن استیشیپ یها ان در دورهیرانیا یدار نید ن وید تیوضع ۀدربار یخیتار

نـد، در دسـت کرا فـراهم  یقـیقـات تطبیان تحقکـه امکـشورها کگر یاز دنه ین زمیدر ا یمناسب
بـه آن ج از مسـتخَر  یها هیفرضـ و یآزمون مدل نظر نتوان از شود یل موجب مکن مشی. امیندار
 از یا در هالـهز یـن یساخت مدل تجربان کام جه،یو در نت ن اصطالح سخن گفتیق ایدق یمعنا

ق یـبه تطب ،شواهد موجوده بر کیضرورت دارد در حد مقدور و با ت، ن حالیبا ا د.رو یم روفابهام 
نتوانـد هـدف ار کـن یـ، هرچنـد ااهتمام شود یات انضمامیواقعآن بر  یها هیمدل نظری و فرض

بـودن  یانتزاعـل یـبه دل، ن صورتیا غیر را درید؛ ززاقًا برآورده سیرا دقها  هیفرض یتجرب یابیارز
و  پنهـان خواهنـد مانـداد یـتـا حـد زن آ ِی اربردکو  ینندگک ینیب شی، پینییتب یها تیظرفمدل، 
ن یـاز ا 1افت.یاند، تنزل خواهد  یتجرب ۀپشتوان هرگونهه فاقد ک ات صرفیگاه آن تا حّد مّدعیجا

    2.دشود یترده یه بودن نظرینظر ن است در اصلکآخر، مم ۀمودن مرحلیبدون پ ،گذشته
                                                            

علـوم آن اسـت کـه  نیـدر ا ناپـذیرانکار  تیـواقع ،یدر علوم اجتماع قیمتخصصان روش تحق یبرخ ۀ. به گفت١
و خطاهـا  ها تیبا انـواع محـدود  −یفیک خواه و یکمّ  خواه− یریگ اندازه یابزارها ۀیحاصل از کلّ  یها داده
 ایـ ،یبررس مورد میمفاه ناکامِل  یها سنجه از یبرخوردار میان دیبا ریناگز  ییها تیموقع نیاند و در چن همراه
    .)١٣١ص ،کالن یاسیس یشناس جامعه(طالبان،  مینیرا برگز  یکی ،یتجرب قیکامل از تحق یپوش چشم

 یبرحسـب تلقـ یوجـود نـدارد، ولـ یآنها، تـوافق انیم زیو مدل و تما هیدو مفهوم نظر  فیتعر  ۀ. اگرچه دربار ٢
پردازان  بدل خواهد شد ... مدل هیبه نظر  م،یقائل شو  یواقع یمدل، مضمون یاگر برا«علم،  لسوفانیف یبرخ

دارنـد و  یها تنهـا ارزش ارشـاد اسـت ... مـدل پردازان هیکاِر نظر  نیا ند؛یگو  ینم یزیعالم خارج چ ۀدربار 
 ،یعلــوم اجتمــاع ۀفلســف ن،یــ(را »دهــد یخــاص اســت کــه واقعــًا رخ مــ ۀر یــزنج کــدام کننــد ینمــ نیّ معــ
 یساخت مدل تجرب یعنی ر،یاخ ۀمرحل لیتنها پس از تکم ه،یبه نظر  یابیدست ،یتلق نیا ۀیبر پا .)١٢١−١١٩ص
بـا برخـوردار شـدن از شـواهد  ها هیکه فرض رایجنسبتًا  یتلق نیبرحسب ا نی. همچنشود یم ّسریم شدن، یعرف

 خـورد یمـ ونـدیپ یشـواهد تجربـ یبانیبـا پشـت هیـصـدق مفهـوم نظر  شوند، یم لیتبد هیقابل مالحظه به نظر 
     .)٢١ص ،یاجتماع علوم در یساز هینظر  گران،یو د  کری(شوم
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مبحـث سـاخت مـدل  بـه، یتین محـدودیوجود چن رشیضمن پذ ،مپنجفصل  ،به هر حال
 یریارگک بهوشش خواهد شد با کل ن فصیدر ا .ه استافتیتصاص اخ رانیدر ا شدن عرفی یتجرب
 1،یمــورد ل درونیــتحل یعنــیالن، کــ قــاتیدر تحق یشناســ جامعه یفــکی یهــا روش از یکــی
ارائـه گـردد و ران یـدر اشدن  یمنجر به عرف یلّ عِ  یارهاکسازوند و یفراعوامل،  ۀدربار یحاتیتوض

از  یا وهی، شیمورد ل درونیتحلار گرفته شوند. کاند، به  هبوده در دسترس ک یزانیشواهد آنها به م
ه تنهـا در کـپـردازد  یم یخاص یندهایها، ساختارها و فرا یژگیو یبه بررس است و یلّ استنباط عِ 

 یهـا یژگیز در پرتـو همـان ویق نیات تحقیه آزمون فرضک، ضمن آنمورِد واحد وجود دارند یک
ر مسـتقل را بـه ّیـه متغکـ یانجیـم یهـا زمیانکافتن می ین روش برایاز ا .ردیگ یخاص صورت م

  2شود. یزنند، استفاده م یوند میر وابسته پیّ متغ
   

                                                            
1. within-case analysis  

، ۴٠ش ،نیمتـ ۀپژوهشـنام ،»رانیـا یدر مطالعـات انقـالب اسـالم نـدیفرا یابیـرد  کیـبر تکن یتأمل«. طالبان، ٢
  .٩۵−٩۴ص
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 فصل دوم
  

 ات یلکم و یمفاه

  مسئله انبی. ١−٢
از  یشـمار و کردند ینم ینیب شیپ نید یافول برا ایجز زوال  یا ندهیآ ک،یشناسان کالس جامعه شتریب

. در کننـد یمـ یبانیپشـت التیتعـد یبا برخ شدن یعرف یۀمعاصر همچنان از نظر نیشناسان د جامعه
 ییادگرایبن و نید یایاح یها جنبش گسترش موازات به ریاخ یها دهه در یفراوان پردازان هیمقابل، نظر

 از یحتـ یبرخـ و انـد کرده مناقشه آن تیشمول و تیقطع در ای شدن یعرف ۀدیپد وقوع اصِل  در ،ینید
 یبـا آشـفتگ یفکر یها تقابل نیاند. به سبب ا شدن سخن گفته ینید ندیو گسترش فرا ییسکوالرزدا
و  شـدن یعرفـ ۀطـرح مجـدد مسـئل تیـرو، اهم نیـو از ا میرو هسـت بحث روبه نیدر ا یمحسوس

 .شود یهمچنان احساس م نهیزم نیدر ا یتجرب قاتیو تحق یضرورت گسترش تأمالت نظر
ه کـهسـتند  یشـمار یث بیات و احادیآ یاسالم حاو ینیه متون دکنیگر، با توجه به اید یاز سو

ف آنهـا یا تضـعیـت یـن و عوامل تقوید یاجتماع یردهاکارکگاه و یجا ۀم درباریرمستقیا غیم یمستق
انداز  از چشم شدن یعرف ۀمسئل ین متون، بررسیِل ایبد یب یت به اعتبار معرفتیاند و با عنا سخن گفته

 یقات تجربـین حوزه و به تبع آن، گسترش تحقیعمده در ا ینظر یها شرفتیتواند به پ یم ینید درون
ن یـه اکـاسـت  یا ن مالحظـهیچن یۀبر پانجامد. یب ینید درون ینظر یها بر چارچوب یو مبتن یبوم
 دهد.به دست نه ین زمیدر ا یبرگرفته از منابع اسالم یا مدلیه یبرآمده تا نظر درصددق یتحق

ه یـتوج یمختلـف بـرا ۀنـیتـوان سـه گز یبـه آن م یابیدست ین هدف و چگونگیح ایدر توض
 رد:کشدن مطرح  یدر باب عرف یا هیدر جهت استخراج نظر یمراجعه به متون اسالم

 یات غربـیـموجـود در نظر یها و خطاها ق رفع نقصانیشده از طر شیپاال یا هینظر ۀارائ. ١
 ؛ یاسالم یها ق آنها بر آموزهیشدن و تطب یعرف
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 اسـالم؛ یا آمـوزه هایمسلمانان با توجه به اقتضـا یخیتار ۀمنطبق با تجرب یا هینظر ۀارائ. ٢
 یپرداز هیـنظر یهـا تینشـان دادن قابل ات موجود به منظـوریتراز با نظر هم یا هینظر ۀارائ. ٣

  .یو اجتماع یدر علوم انسان یمتون اسالم
خاص،  طور بهسازد.  یم یگریمتفاوت از د یر و مراحل کار را قدریها، مس نهین گزیک از ایهر 

ات موجود آغـاز شـود و پـس از ینظر یلیق و تفصیق از نقد دقیه تحقکند کینخست اقتضا م ۀنیگز
شـدن از متـون  یدر بـاب عرف یا هیـآنهـا، بـه اسـتخراج نظر یها و خطاهـا نقصانمشخص کردن 

ان با دقـت و وضـوح یت در پایّ ن مزیها و خطاها باشد و ا مبادرت گردد که فاقد آن نقصان یاسالم
ر یبه منظور نشـان دادن تـأث یخیتار یشناس جامعه یها ازمند بحثیز نیدوم ن ۀنینشان داده شود. گز

ل و یـه دلکـاز آنجا  یاست. ول یاسالم جوامع در شدن یا عدم وقوع عرفیاسالم بر وقوع  یها آموزه
مباحث بـر محـور آن سـامان همه وشش خواهد شد کر است، یاخ ۀنیق، گزین تحقیا یاصل ۀزیانگ
  ق قرار نخواهند گرفت.یر تحقین مسییتع ینخست، مبنا ۀنیدو گز یهاابند و قهرًا اقتضای

 یارهاکا سـازویـه به پرسش از عوامـل ک یلّ عِ  یها هیه، شامل نظریانواع مختلف نظران یاز م
 هـای تعریفو  یذهن یبه پرسش از معان ییها ه پاسخک یریتفس یها هیدهند، نظر یپاسخ م یلّ عِ 
امـدها و یرا برحسـب پ یاجتماع یها تیه واقعک یردکارک یها هیآورند، نظر ینشگران فراهم مک

ن یـیبـه تب یآرمـان یها یساز از مدل یریگ ه با بهرهک یهنجار یها هینند و نظرک ین مییتبآثارشان 
ها و عوامـل  نـهیه بتوانـد زمکـاسـت  یّلـعِ  یا هیـنظر ۀق درصدد ارائـین تحقیپردازند، ا یامور م
جـه، ینـد. در نتکن یـین عوامـل را تبیـر ایتـأث یارهاکسـازو یحدود شدن فرد و جامعه و تا یعرف

 یها و عـوامل نهی، چه زمیرد اسالمیکبرحسب رو«ن قرار خواهد بود: یق از ایتحق یاصلپرسش 
ه در دو سـطح بـه آن کـ» رد؟یگ یر چگونه صورت مین تأثیشدن فرد و جامعه مؤثرند و ا یدر عرف

و ناظر بـه  یان خاص و سطح انضمامکو فراتر از زمان و م یپاسخ داده خواهد شد: سطح انتزاع
  ران). یمعاصر ا ۀاص (جامعان خکزمان و م
گردد و آن، راهبـرد  یار مکآش یتا حدودز یق نین تحقیدر ا یساز هین اساس، راهبرد نظریبر ا

قـرار  ییاسـتقرا−یو تجرب یاسیق−یعقل یه در برابر راهبردهاکاست  یاسیق−ییاستقرا ِی قیتلف
و  یاجتهـاد یها اسالم بـه اسـتنتاج یا با استقرا در متون آموزه یاسیق−ییاستقرارد. راهبرد یگ یم

شـدن  یعوامـل مـؤثر بـر عرف ۀجـامع دربـار یـۀک نظریـت، به یپردازد و در نها یاز آنها م یعقل
است  ینیاز خود متون د ینظر یا مدلیه یاستنباط نظرنظر است، مورد ، آنچه سان نیبدرسد.  یم
ن یـه دکـآن است  ین به معناید و ایار آکن به ید یگاه اجتماعین عوامل فراز و فرود جاییه در تبک


