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چکیده
کـه موجـب   اسـت در دوران معاصر جهان اسـالم درمعـرض تهـاجم غـرب قـرار گرفتـه      

حـل  ی از سلطۀ استعمار راهیو فرهنگی آن شده است. براي رها،وابستگی سیاسی، اقتصادي
پردازي اسالمی در علوم اجتمـاعی و ادارة اسـتقاللی   اسالمی ایران نظریهنهادي انقالب پیش

منزلـۀ به،هاست. ازنظر شکلیگونه تالشکشور براساس آن است. کتاب حاضر یکی از این
ی، ضـمن اذعـان بـه تـالش     یاما ازنظر محتـوا ،خوبی تهیه شده استیک کتاب آموزشی به

شـده  نهـاد ارائـه  المی، باید گفت کـه پـیش  سهاي انویسندة محترم به حفظ اصول و ارزش
شـناختی و  تـرین مشـکلِ غفلـت از اخـتالف هسـتی     . عمدههایی داردابهام و ضعفموارد 
نهـاد اسـتفادة   هاي تحقیق رایج علوم اجتماعی سکوالر و ارائـۀ پـیش  شناختی روشمعرفت

ن دینـی  هـاي علـم اجتمـاعی جدیـد از متـو     تلفیقی از آنان است. دیگر اسـتخراج شـالوده  
هـاي تجربـی رایـج    براساس ظنّ و گمان و تالش براي رسیدن به یقین با اسـتفاده از روش 

ایـن کـار   ،چنـین است. هـم نتایج تجربی سکوالر بر متون دینیمعنی بارکردن است. این به
کـه تـاکنون مغـایرت یـا     ،شود به بخشی از نتایج تحقیقات علوم اجتماعی رایجموجب می

ین اسالم روشن نشده است، پوششی اسالمی داده شود.یاختالف آنان با آ
هـاي  روششناسـی،  علوم اجتماعی اسالمی، علوم اجتمـاعی سـکوالر، روش  :هاکلیدواژه

تحقیق.
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مقدمه.1
علمـی پژوهشـگاه   االسالم بسـتان از اعضـاي هیئـت   اثر حجتدینیعلمسويبهگامیکتاب 

او جاکـه  شناسی خانواده اسـت. ازآن زمینۀ جامعه. اغلب آثار ایشان دراستحوزه و دانشگاه 
ویـژه خـانواده بپـردازد روش    بـه ،اجتمـاعی ياهـ تالش دارد با رویکرد اسالمی به موضـوع 

سـندگان ایـن پژوهشـگاه مشـترك اسـت.      کـه عمـدتاً در بـین نوی   اسـت خاصی را برگزیده
. جلـد  داردبررسی کتاب حاضر که در دو جلد تدوین شده است اهمیـت خاصـی  ،روازاین

بررسـی کـرده   درمورد علم تجربـی دینـی   را مباحث کلی دینیعلمسويبهگامیاول کتاب 
ــاب دوم روشاســت ــوم اجتمــاعی و کت ــرهرا شناســی عل ــا به ــون اســالمی ب ــري از مت گی

مسـتقل تنظـیم  طـور  بـه دو جلـد در موضـوع خـود    جاکه هریک از ایـن  گیرد. ازآنمیبردر
مربـوط  شناسـی علـوم اجتمـاعی تجربـی     روشکـه بـه   راتـاب دوم کنگارندة مقالهاند، شده
.ستنقد برگزیده ابرايشود می

هـاي موجـود   شناسیشناسی در بین روشدر این مقاله پس از ارائۀ جایگاه این نوع روش
کنـیم بررسی مـی ی یشکلی و محتواکتاب را ازنظرزمینۀ علوم انسانی و اجتماعی اسالمی در

خواهد شد.بندي ارائه جمع،و درنهایت
علوم اجتماعی در غرب براي تحلیـل و درك چیسـتی و چگـونگی تغییـرات اجتمـاعی      

ی بـا کنارگذاشـتن   ی). جوامع اروپـا Bhambra 2009: Ch. 1(آمدوجودناشی از تمدن مدرن به
قیدوشـرط انسـان   هاي بـی ییادیان ابراهیمی از متن زندگی اجتماعی و اعتماد و تکیه بر توانا

موجـب  ) secularism(ییـاگرای نآوردنـد و ایـن زمـانی بـود کـه د     وجـود دن مدرن را بـه تم
ییـ گراعمـل ،و درنتیجـه ) utilitarianism(و اصالت سود و فایـده ) humanism(ییگراانسان

)pragmatism (یـن  اشـد. برپایـۀ   »موجـودات «اشرف »مخلوقات«جاي اشرف شد و انسان به
و گسستن از اعتماد به خداوند و پیوستن به اطمینان به انسـان  ییاروپاتغییرات درونیِ انسانِِ

دنبـال آن سـبک زنـدگی    برگرفتن از آسمان و نگریستن به زمـین شـیوة تفکـر و بـه    و چشم
چیز از خارج از انسان و جامعـۀ انسـانی مـؤثر    دیگر هیچ). Russell 1971: 479(شددگرگون

انسانی جـاي وحـی الهـی را گرفـت.     ۀه عقل و تجرببيدر سرنوشت او پذیرفته نشد و اتکا
دنبـال آن و براسـاس   شده تحـول در افکـار شـکل گرفـت و بـه     درپی تحول روحی حاصل

ی یتجربیات جدید علوم تازه تولید شد. علوم موجود در تمدن اسالمی به یاري انسـان اروپـا  
تـوان گفـت کـه    . مـی دمبدل ش) science(ی از آن به علوم خالص تجربییزداآمد و با اسالم

کم عقل نظري نیز رنگ باخت و فلسفه اعتبـار گذشـتۀ   تدریج پس از جداشدن از وحی کمبه
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جملـه ریاضـیات،   ازوخود را از دست داد و با کمک عقـل ابـزاري براسـاس تجربـه علـوم     
آمد. علوم دیگر برپایۀ این سه علم شـکل گرفـت و   وجودشناسی جدید بهو زیست،فیزیک
و تحلیـل  ،هـاي ایـن علـوم بـراي توصـیف، تبیـین      اجتماعی نیز با اصل قراردادن یافتهعلوم 

).10- 6: 1394زاهدانی (زاهدآمدوجودشده بهتغییرات اجتماعی حاصل
بینـی علـوم اجتمـاعی موجـود     پایگـاه فلسـفی و جهـان   کـه  گفـت  توانمی،ترتیببدین

شناسـی  جهـان ،است. ازنظر روش و نوعییگرای، اصالت سود، و عملیگرای، انسانیدنیاگرا
شناسـی جدیـد اسـتوار    هاي علوم فیزیک و زیستبر ریاضیات و یافتههاي مبتنیروشرنیز ب

چیـز جـز واقعیـت    شناسی بر این اصل استوار اسـت کـه هـیچ   بینی و جهاناست. این جهان
آن اسـت  »درسـت «،ینمشاهده وجود ندارد یا حداقل براي تولید علم اعتبار ندارد. بنابراقابل

هـا  که به حس درآید و در تجربه ثابت شود. غیر از این وهم است و خرافات. ایـن دریافـت  
اي بـه نـام تمـدن مـدرن     شیوة زندگی انسان غربی را متحول کرد و طی چند قرن تمدن تازه

هـاي  د. هرچند در اواخر قرن بیسـتم ایـن تمـدن موردنقـد قـرار گرفـت و اندیشـه       کرایجاد 
م براساس همـان  سی هم هدفی جز اصالح و ترمیم مدرنییگرافرامدرن،آمدوجودفرامدرن به

).1392(زاهد و دیگران شناسی نداردبینی و جهانهاي جهانپایگاه
هـاي  هاي سـاکن در قـاره  ی نائل شده بود خود را از انسانیهاانسان غربی که به پیشرفت

دنبال آن استثمار در مقیـاس  واژة استعمار وضع شد و به،ترتیبایندیگر نیز افضل دانست. به
منزلـۀ  بـه ی بودنـد  یغیراروپـا هعمـد طـور  بهن جهان اسالم هم که اجهانی شکل گرفت. ساکن

ن در غرب زیر بار اسـتعمار و اسـتثمار رفتنـد. ایـن تهـاجم      ااي براي تأمین منافع ساکنوسیله
بـا  ،امـع سیاسـی و درنهایـت   از خـود ایـن جو  با یارگیري مدیریتی،نظامی و درادامه،درابتدا
کردن آنان ازلحاظ اقتصادي و فرهنگی عمدتاً فرهنگـی و اقتصـادي شـد. درطـی ایـن      وابسته

مداران غرب بوده است.مسیر علوم اجتماعی سکوالر مددکار سیاست
بحرانـی  وضـعیت پنجاه سال پیش به این طرف اندیشـمندان اسـالمی   صدواز حدود یک

. در ایـن  همـت گماردنـد  گري به بیدارکردن امت اسالمی را دریافتند و با روشنجامعۀ خود 
ی را در یی از سـلطۀ غـرب ارائـه شـد. برخـی راه رهـا      یبردهاي مختلفی براي رهـا راه،میان

وري تمدن مدرن تصور کردند. آنان با این استدالل که منشأ قـدرت  اآوردن علوم و فندستبه
آوردن ایـن وسـیلۀ رشـد    دستدند که با بهکرگونه تصور اینوري اوست اغرب در علم و فن

).191- 55: 1382توانند از زیر بار یوغ استعمارگران خارج شوند (وحدت می
طورکه گفته کار گرفته نشد. هماناما این نوع آموزش درمورد علوم انسانی و اجتماعی به

رو، آمد. ازاینوجودازه بهو تحلیل تمدن ت،این علوم در غرب براي توصیف، تبیین،شد
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شـوند.  آگـاه آنازهـا  سـومی جهانکه قرار نبود. اسراريشکافترموز پیشرفت را می
اي براي سلطۀ غرب و کنارگذاشتن تعلیمات دیـن  ازطرف مسلمانان هم این علوم وسیله

به نشـر  کدام مایل کننده و نه گیرنده هیچی بود. بنابراین نه عرضهیکنندة دنیاگراو تسهیل
بـه  هقصد نوسازي و توسـع ما ارائه شد بهچه از این علوم در کشوراین علوم نبودند. آن

یعنی براي پرورش کارکنان و کاربرانی بـود کـه بـا نشـر و گسـترش      ؛ 1سبک غرب بود
اي براي افـزایش سـلطۀ غـرب در ایـران     سبک زندگی غربی خواسته یا ناخواسته وسیله

لطۀ استعماري خود را ازطریق گسترش شیوة زنـدگی غربـی   خواستند سها میبودند. آن
باشـد.  بارهتوانست وسیلۀ خوبی دراینعمال کنند. علوم انسانی و اجتماعی میدر ایران ا

ن و اهمـین روال در دیگــر کشـورهاي اســالمی هــم طـی شــد. هرچنـد برخــی مدرســ    
هـاي آن پـی   گـري التحصیالن این رشته که به دقایق گسترش تمدن مدرن و سـلطه فارغ

ی از سلطۀ غـرب  یرهابرايبا عرق ملی و دینی به مبارزانی مانند علی شریعتی،،بردند
).Chehabi 1990(تبدیل شدند

برد دیگري که بـراي خالصـی از سـلطۀ اسـتعمار در کشـورهاي اسـالمی ارائـه شـد         راه
دانستند کـه بـراي ادارة   میکاملیۀبرد اسالم را برنامن به این راهابردن به اسالم بود. معتقدپناه

وردهاي تمـدن  ادسـت خود را، البته با درجاتی، نیازمند،روازاین؛دنیا و آخرت بشر کافی است
طـور کلـی   کسـانی کـه بـه   ،مشاهده است: اولبرد سه شیوه قابلدیدند. در این راهمدرن نمی

بودنـد و  زیسـتی غـرب و شـرق    آنـان کـه معتقـد بـه هـم     ،کردنـد؛ دوم غرب را طـرد مـی  
کردنـد؛ راه  وردهاي غرب را ابزاري براي رشد معنویات و اخالقیات اسالمی قلمداد مـی ادست

سـوي  اي براي گذار بـه وردهاي غرب را وسیلهاسوم مربوط به کسانی بود که استفاده از دست
).303- 193: 1382دیدند (وحدت تمدن ناب اسالمی می

ل یدر استفاده از ابـزار تمـدن غـرب، مثـل وسـا     به رشد نیاز مردمتوجهبدون،گروه اول
تدریج منزوي شـدند. گـروه دوم دامنـۀ دیـن را در روبناهـاي اخالقـی       به...ارتباط جمعی و

محدود کردند و مبتال به مصرف براساس الگوي غربی شدند و عمالً به همـان راهـی رفتنـد    
ا ترسـیم افـق تمـدن نـاب     بوبا تشخیص رشد نیاز زمانه،که موردنظر غرب بود. گروه سوم

مغـایر بـا   راچـه وردهاي تمـدن مـدرن آن  اگذار دیدند و از دستوضعیتاسالمی خود را در 
طور موقت مورداستفاده قـرار دادنـد و راه رسـیدن بـه تمـدن جدیـد       منویات اسالمی نبود به

اسالمی را پی گرفتند. رهبران انقالب اسالمی راه سوم را در پیش گرفتند.
برد مقاصد تمدنی آنان بـود در  افزاري براي پیشعلوم اجتماعی در غرب نرمطورکههمان

. احسـاس شـد  اي براي تأسیس تمـدن اسـالمی جدیـد    افزار تازهایران اسالمی هم نیاز به نرم
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نفوذ تمدن مدرن قرار دارد به همـان مقـدار گـرایش بـه فراگیـري      هرمقدار که جامعه تحتبه
سـوي تمـدن جدیـد    میزانی که انگیزة حرکت بههمان . به شودعلوم اجتماعی رایج حس می

شود به همان مقدار هم نیاز به تولید و آمـوزش علـوم اجتمـاعی اسـالمی     اسالمی فراگیر می
).1394گردد (اقبال محسوس می

آن داشت تا به طراحـی و  این شناخت اندیشمندان اسالمی جمهوري اسالمی ایران را بر
اسالمی بپردازند. این حرکت که از قبـل از انقـالب اسـالمی بـا ظهـور      تولید علوم اجتماعی 

پـردازي و  (ره) در نظریـه تـازي حضـرت امـام خمینـی    هاي حکومت اسالمی و پیشاندیشه
گیـري شــد صـورت رســمی پـی  آغـاز شـده بــود، بعـد از انقـالب اســالمی بـه     2تحقـق آن 
تاً درقالـب سـه مکتـب فکـري     ها عمد). حاصل این تالش1396نژاد زاده و فارسی(جاجرمی

و مکتب فرهنگسـتان  ،اهللا جوادي آملیاهللا مصباح، مکتب آیتمشاهده است: مکتب آیتقابل
هـاي دیگـري درمـورد    شـیوه علوم اسالمی قم. هرچند اندیشمندان منفردي هم هستند که بـه 

یـادي  ها بـا اصـل قـراردادن اصـول فرهنـگ بن     دهند. این مکتباجتماعیات تفکراتی ارائه می
انـد. حاصـل کـار هریـک از ایـن      کـرده تـالش  تدوین علوم اجتماعی اسالمی براياسالمی

یا درحال انتشار است.است هاي عمده کمابیش منتشر شده نحله
هـاي روشـی   اهللا مصباح حساسـیت توان گفت که در مکتب آیتطور بسیار خالصه میبه

هـاي تحقیـق موجـود    معتقدند بـا روش که پیروان این مکتب نحويشود؛ بهتر مشاهده میکم
در ایـن مکتـب درمـورد    هرچنـد  توان وارد حیطـۀ تجربـی بـا مبـانی اسـالمی شـد.       هم می
در مطالعات تجربی اسـتفاده  ،کنندرا هم مطرح میهاي وحیانی شناسی استفاده از روشروش

تـر فلسـفی   اهللا جوادي آملی نگاه بـیش دانند. در مکتب آیتاز روش تحقیق رایج را جایز می
و اجتماعی هم در روش و هم در نظریـه  است و معتقدند با تغییر مبانی فلسفی، علوم انسانی

و روشی است. آنان معتقدنـد کـه   ،مکتب فرهنگستان فلسفی، نظرينگاهمتحول خواهد شد. 
هـاي  سازي اسالمی الزم است. با تغییر منطق و فلسفه نظریـه اي براي نظاممنطق و فلسفۀ تازه

خواهـد آمـد.   دسـت اسـالمی جدیـد بـه   ۀبر همان منطق و فلسـف زه براساس روشی مبتنیتا
ریـزي  ممیزة دیگر این مکتب از دو مکتب پیشین این اسـت کـه قائـل بـه نظـام برنامـه      وجه

.استآمده دستهاي بهاسالمی براساس نظریه
االسالم بستان ازجمله آثـاري اسـت کـه در    نگاشتۀ حجتدینیعلمسويبهگامیکتاب 

زیـرا در موضـوع روش تحقیـق در بخـش     ؛تدوین شده استیادشدهمکتب اول از مکاتب 
هـاي  کند و بخش مطالعات تجربی را با اتکا بـه همـان روش  تجربی روش مستقلی ارائه نمی

داند.موجود در علوم اجتماعی غرب ممکن می
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خـواهیم بـدانیم ایـن    . مـی اسـت ی این اثریو محتواهدف این مقاله نقد و بررسی شکلی
تأسـیس تمـدن جدیـد    منظوربهشده حد توانسته است به اهداف و انتظارات گفتهکتاب تاچه

ند.کاسالمی کمک 

نقد شکلی.2
نسـخه  هـزار در پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه    ازسوي1390در سال نخستین بار این کتاب 
ی آن را ادارة چاپ و انتشـارات همـان پژوهشـگاه بـه     یراآچینی و صفحه. حروفمنتشر شد

صـفحه بـا قطـع    215. کتـاب در  اسـت عسـکري  عهده داشته است. ویراستار سعیدرضا علی
علـوم  «یـا  »اسـالمی شناسـی جامعـه «عنوان ا. متأسفانه درسی بوزیري به چاپ رسیده است

نشـده  در نظـر گرفتـه  هـا شناسی دانشگاههدر مجموعۀ دروس رشتۀ جامع»اجتماعی اسالمی
در سـطح کارشناسـی در درس تـاریخ    ،است و اگر کسی بخواهد از این کتاب اسـتفاده کنـد  

تفکر اجتماعی در اسالم که درس اصلی پایـه اسـت و در دورة کارشناسـی ارشـد در درس     
دروس اصـلی  وکـه جـز  ،»ن اسـالمی یاندیشۀ اجتماعی متفکر«یا »ن مسلمانیاندیشۀ متفکر«

دارد.کاربرد،است
صـراحت  است که هدف اصلی کتاب بـه آمده گفتار مؤلف پیش،بعد از سخن پژوهشگاه

و اسـت  اي بر کل کتاب نوشـته شـده   اي پنج صفحه. مقدمهبیان شده استگفتار در این پیش
. فهرست مطالب کتـاب  دارندگیري دارد که هریک مقدمه و نتیجه»روش«و »مبانی«دو فصل 

اسـت. در فصـل   نمـودار و جـدول آورده شـده   اسـت زم بـوده التفصیلی است و هرجا که
تـا فهـم مطالـب را بـراي     اسـت ی آمـده یمثال در کادرهابرايهاي عملی هم نمونه»روش«

و مؤلـف بـه   اسـت بنـدي کـل کتـاب نیامـده    خوانندگان آسان کند. در انتهاي کتـاب جمـع  
مورداسـتفاده در زیرنـویس هـر    ده است. منابع کربندي در انتهاي دو فصل کتاب بسنده جمع

صفحه ارجاع داده شده است و در انتهاي کتاب هم صورت منابع و مآخذ فارسـی و عربـی،   
ۀکتب و مقـاالت، نمایـ  ۀروایات، نمایۀآیات، نمایۀو منابع انگلیسی آمده است. نمای،مقاالت

.استبخش کتاب موضوعات پایانۀو نمای،اعالم
. کتاب با دقت و وسـواس  استو صحافی کتاب مطلوبی، یآراطرح پشت جلد، صفحه

و اغالط چاپی در آن مشاهده نشد. رعایت قواعد نگارش نیـز در آن  است زیادي چاپ شده 
اسـت.  کتاب نیز از سـطح مطلـوبی برخـوردار   کامالً رعایت شده است و ویرایش تخصصی 

.استرو، با رعایت اصول نگارش کتاب بسیار روان و رسازهمین
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توان چنین نتیجه گرفت که این کتاب ازنظر شکلی وضـعیت  مییادشدهبه مطالبباتوجه
که ناشـر ایـن کتـاب اسـت، بـه      ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاهکهرسدنظر میمطلوبی دارد. به

و اسـت ب درسی تلقی شوند مـؤمن بـوده  اتوانند کتی که مییهارسالت چاپ مطلوب کتاب
.خوبی عمل کرده استبهبارهدراین

یینقد محتوا.3
حـدود  اجتمـاعی علومدردینیمتونازگیريبهرهروش): 2(دینیعلمسويبهگامیکتاب 
دینـی علمامکانوتجربیعلمساختار): 1(دینیعلمسويبهگامیسال پس از کتاب شش

االسـالم محمـود رجبـی تهیـه و     چاپ رسیده است. در کتاب نخست که زیرنظـر حجـت  به
، حسین بستان در دو بخش علم تجربی و علم دینی را از نگاه خود و بهتـر  استدهشتدوین 

اهللا مصباح یـزدي اداره  یم ازدیدگاه مکتب فکري حوزه و دانشگاه که عمدتاً زیرنظر آیتیبگو
ها و برپایۀ همان نوع نگاه کتاب دوم تـالش دارد  کند. براساس آن تعریفشود، معرفی میمی

مفاهیم را درزمینۀ علوم اجتماعی آموزش دهد. در فصل اول کتـاب دوم  کارگیري آن شیوة به
نـد و اي از مطالب کتاب اول را با نگاه به علوم اجتماعی معرفـی ک کوشد خالصهنویسنده می

کار گیرد.به
:کندگفتار هدف از تألیف کتاب را در سه محور بیان میمحترم در پیشةنویسند

ي و تنظیم مبحث پارادایمی علم اجتمـاعی اسـالمی   کوشش درجهت بازنگر،اولمحور
ارائـۀ  ،دومروش ایـن علـم؛ محـور   ارچوبی فلسفی براي مباحث مربوط بـه هعنوان چبه

به جایگاهی که هریک از هاي متون دینی باتوجهتصویري روشن از اقسام گوناگون گزاره
مرحلـۀ روش  بـه هتوضـیح مرحلـ  ،سـوم این اقسام در فرایند فعالیت علمی دارد؛ محـور 

).3: 1390هاي مختلف فعالیت علمی (بستان هاي متون دینی در بخشکارگیري گزارهبه

ۀتنظیم شده اسـت. در مقدمـ  »روش«و »مبانی«کتاب در دو فصل ،طورکه گفته شدهمان
تعریف فراگیرِ اثبـاتی  باوجودو کندارائه میاز علوم اجتماعی را کتاب نویسنده تعریف خود 

داند، این علـوم را دانشـی انتقـادي    از این علوم، که آنان را عمدتاً دانشی توصیفی و تبیینی می
همـۀ اندیشـمندان   براین، نویسنده معتقـد اسـت کـه    آورد. عالوهمیحسابو هنجاري هم به

بـانی فلسـفی   که اصول موضوعه و ماندهم پذیرفتهرایک حوزة شناخت فراتجربیاجتماعی 
بینی خـود از  ها به فراخور جهانهمۀ مکتب،نظر اودهد. بهو اعتقادي این علوم را تشکیل می

). از نگاه کتاب، در علوم اجتماعی چهار حـوزه  7: همان(ندمندنوعی شناخت فراتجربی بهره
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انـش  دو ،گیرد: شناخت فراتجربی، دانش توصیفی و تبیینی، دانش انتقاديموردتوجه قرار می
ی اسـت  یهابر روششناسی علوم اجتماعی مشتملگیرد که روشنتیجه می،روهنجاري. ازاین

اي از کتـاب را  نویسندة محتـرم خالصـه  ،شود. درادامهکار گرفته میکه در این چهار حوزه به
ند:کدرقالب یک پاراگراف ارائه می

هـاي چهارگانـۀ   وزهنکتۀ درخور توجه درباب روش آن است که تحقیق در هریک از ح
طلبـد، بـا ایـن توضـیح کـه در حـوزة       هاي مناسب خود را میگفته روش یا روشپیش

تفسـیري) بـراي   ـــ  شناخت فراتجربی باید از دو روش عقلی (فلسفی) و نقلـی (فقهـی  
کـه  شناختی غیرتجربی اسـتفاده شـود، چنـان   هاي اجتماعی و مبانی انسانشناخت آرمان

کار رود؛ حـوزة دانـش   تواند بهاحکام شریعت فقط روش دوم میبراي شناخت قواعد و 
توصیفی و تبیینی اصوالً با روش تجربی تناسب دارد، هرچند طبـق مفروضـات پـارادایم    

توان از روش نقلی نیـز در ایـن   میــبه شرحی که خواهد آمدــعلم اجتماعی اسالمی
هـاي  ري نیـز اصـوالً بـا روش   حوزه بهره جست؛ در حوزة دانشِ انتقادي و دانشِ هنجا

گـاه  هاي موجود در علوم اجتماعی هـیچ و نقلی سازگارند، گرچه پارادایم،تجربی، عقلی
طور خاص روش استنباط از متـون دینـی در ایـن    گیري از روش نقلی و بهبه امکان بهره

).9- 8: 1390بستان (اندحوزه توجه نکرده
شده است.هاي گفتهدر حوزهیادشدههاي متن کتاب توضیح و توصیف روش

ی فصل مبانینقد محتوای1.3
از او اسـت.  را مطرح کـرده هاي کلیدر فصل مبانی نویسنده با الهام از کتاب اول خود بحث

شـناختی،  هـاي معرفـت  فـرض اي از پـیش مجموعـه «کنـد و آن را  مفهوم پارادایم استفاده می
گیرد که در حد واسـط فلسـفه و   در نظر می»شناختیو روش،شناختیشناختی، ارزشهستی

انـد از: هـدف تحقیقـات    ). اقالم پـارادایم ازدیـدگاه کتـاب عبـارت    13: همانعلم قرار دارد (
چیسـتی  ،ماهیت انسـان، نسـبت علـم و شـعور عامیانـه     ،ماهیت واقعیت اجتماعی،اجتماعی

هـاي  هریک از پارادایمها. منظور و جایگاه ارزش،مدرك و شاهد معتبر،تبیین درست،نظریه
) و 15: همـان د (شـو مـی از این اقالم در جـدولی ارائـه  و علم انتقادي،تفسیري،ییگرااثبات

در »ماهیـت انسـان  «شود. درمـورد  میارائهد پارادایم اسالمی درمورمطالبی تفصیل بعدازآن به
عمـده تلقـی   پـذیرفتن وجـوه   پارادایم اسالمی عقل و عقالنیت، فطرت، و هدایت و ضاللت

در پـارادایم اسـالمی   »ماهیت جامعه و واقعیت اجتماعی«). درمورد 25- 16: همانشوند (می
شود که وجودي مستقل دارد. در تعریف واقعیـت  این ماهیت عرضی بر فرد درنظر گرفته می
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هـاي  وجـود سـنت  ،شناسـی موجـود  اجتماعی نیز غیر از گزارش سه پارادایم رایج در جامعه
ؤثر در خداوند را هم ازنظر تکوینی و تشـریعی مـ  ،برآنشود. عالوهنظر گفته میالهی هم در

کتـاب، در ایـن قسـمت    نگارنـدة  ). ازنظـر  38- 25: همان(گیردمینظرواقیعت اجتماعی در 
).32: هماندیگر دید (سطوح خرد و کالن، یعنی فرد و جامعه را باید با یک

منظـور بـه هدف از تحقیق اجتماعی را شناخت واقع »شناسیمعرفت«کتاب در مبحث 
داند. هدف هر سـه پـارادایم   تأمین سعادت دنیوي و اخروي و تقویت نگرش توحیدي می

منـد معرفـی   صـورت نظـام  گیري تلفیقـی از آنـان بـه   پذیرد و هدف خود را پیرایج را می
تفکر این مکتـب چنـین   رایج به طرزياهجا به یکی از انتقاد). در همین41: همانکند (می

شود:پاسخ داده می
گانـه،  هاي سـه دلیل تباین منطق و استراتژي پارادایمبا فرض پذیرش ادعاي کسانی که به

تـوان از  کـم مـی  انگارنـد، دسـت  ها را حاوي تناقض پارادایمی و نـاممکن مـی  تلفیق آن
م اجتمـاعی  دیگـر در علـ  تعقیب جداگانۀ هر سه هدف به موازات هم یا در امتـداد یـک  

چـه بایـد از آن   اسالمی سخن گفت، چراکه بـه تصـریح برخـی از مخالفـانِ تلفیـق، آن     
صورت طـولی  ها بههاست، اما ترکیب آنآمیختن استراتژيخودداري شود ادغام و درهم

).42: 1390و با توالی زمانی پذیرفتنی است (بستان 

شناسانه، رویکـرد  ورد علتدر این خصوص نویسنده شواهدي از آیات الهی درمورد برخ
شناسانه ند. رویکرد غایتکشناسانه و انتقادي به مسائل ارائه میو رویکرد آسیب،معناشناسانه

ةن مکتـب نویسـند  ا). برخی منتقد45- 42: همانکند (اضافه مییادشدهرا هم به سه رویکرد
، »علت«تفکیک ، بهاستاین کتاب، در علم الهی از واقعیت اجتماعی، که هدف عالم اسالمی 

اولی در نسبت بـا  ه موردقائل نیستند و معتقدند که هر س»غایت«از »آسیب و نقد«و ،»معنا«
صورت طولی یا بـا تـوالی   درنظرگرفتن آنان را چه بهجدا، روکند. ازاینچهارمی معنا پیدا می

).1391دانند (قراملکی خاکی الم علم اجتماعی اسالمی روا نمیزمانی براي ع
د تناقضی است که در صـفحۀ  کرتوان به آن اشاره مطلب دیگري که در همین قسمت می

گرایـی و  علم اجتماعی دینی را برمبناي واقع«38شود. در صفحۀ کتاب مشاهده می44و 38
اسـاس فاعلیـت   بر44که در صـفحۀ  درحالی،دانندمی»پذیرش عقالنیت و رد نسبیت استوار

. پرواضـح  گیرنـد مـی نظرو را، منتسب به خداوند در انسان، حتی افعال ارادي اخداوند فعل 
ها در جامعه از نسبیت برخوردار اسـت و درصـورت پـذیرش فاعلیـت     است که افعال انسان

شود.مییت در علم اجتماعی دینی منتفییعنی رد نسب،خداوند بحث اول
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اه روش تجربی، جایگاه روش در مبحث بعدي از این قسمت جایگاه روش عقلی، جایگ
ادراکـات  «شـود. روش عقلـی را برپایـۀ    پردازي دینی بحث مـی و استراتژي نظریه،استنباطی

. تعریـف علـم   )46(همان: کندتعریف می» هاي منطقیانتزاعی و غیرتجربی و درقالب قیاس
اجتماعی اسالمی ازنظر او این است:

هـا  ه در سطح تجربی درمقام ساختن فرضیهاي معرفتی دربارة جهان واقع مادي کمنظومه
کنـد و در  وابسته به دین اسـت و درمقـام داوري از روش تجربـی پیـروي مـی     ۀو نظری

جویـد  هاي معتبر وحیانی یا عقلـی اسـتناد مـی   روشسطح فراتجربی به فراخور مورد به
).48: همان(

گـونگی تمسـک   چ،)48: همـان داند (در این قسمت وحی را بر تجربه ارجح میهرچند 
).49: همانند (کنحو روشنی تبیین نمیبه حجیت وحی یا تجربه یا هر دو را به

،دیگـر عبـارت شود. بـه دادن حرام تلقی میحکمدر بین فقهاي عظام اصولی براساس ظن
). در ایـن کتـاب سـخن از ظـنِّ     183: 1393(عدالت هستندمعتقد به اصل عدم حجیت ظن 

تواند در استحکام نسبی آن داشته باشد. اگر روش استناد که تجربه میرود و تأثیريمعتبر می
دیگـر در تردیـد   رسـاندن ایـن دو بـه یـک    یـاري ،جدا بدانیم4را از روش انطباق3یا استنباط

رود. یعنــی اگــر بــه ســیرة فقهــاي عظــام اصــولی روش اســتنباط حکــم را از روش فرومــی
دیگـر کمـک کننـد    آوري بـه یـک  در یقـین تواننـد ایـن دو نمـی  ،شناسی جدا کنـیم موضوع
و روایـات معتبـر اسـت.    کریمقرآن). زمینۀ تحقیق در استنباط حکم متن 16: 1385(عدالت

براسـاس نظـر نویسـندة    بخـواهیم  مشاهده است. اگر زمینۀ تحقیق براي موضوع واقعیت قابل
یـک از ایـن دو   هـیچ ،قضاوت کنـیم استهاي تحقیق از هم ی روشیمحترم که قائل به جدا

دیگـر کمـک کننـد. براسـاس مرسـوم علمـاي       آوري به یکدر یقینتوانند نمیحیطۀ تحقیق 
الصدور توان براي رسیدن به یقین به روایات ظنّیاصولی در ظنّ خاص در روش استنباط می

خـود  . در صورت مراجعه به تجربه موضوع)78: 1394(زاهد زاهدانی مراجعه کرد نه تجربه
کند که برخالف اعتقاد نویسندة کتاب در ترجیح وحی بر تجربه است.کم تحمیل میرا به ح

فراتجربی و تجربی تحقیق اشـاره در ادامۀ بحث که به ترکیب یا تلفیق سطح یادشدهایراد 
صـورت  شـود کـه ایـن دو سـطح بـه     دهـد و معلـوم نمـی   تر خود را نشان مـی شود بیشمی

کنند.ط برقرار میدیگر ارتباسیستماتیک چگونه با یک
شـود و بـر ایـن    در سطح تجربی، کلیت تفکیک مزبور [گردآوري و داوري] پذیرفته می

طور گسـترده از روش نقلـی   ها بهاساس، علم اجتماعی اسالمی درمقام گردآوري فرضیه
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گیـرد و درمقـام داوري   تفسیري)، یا همان روش استنباط از متون دینی بهره میــ (فقهی
پذیري همگانی را در معنـاي  کند و اصل آزموناز روش تجربی پیروي میدر این سطح 

ی و هـم روش   وسیع آن که هم روش هـاي تحقیـق کیفـی را پوشـش     هاي تحقیـق کمـ
).50: 1390گیرد (بستان هد، مفروض میدمی

یعنـی  ،هـاي اسـتنباطی  کنـد کـه بـا اسـتفاده از روش    این جمله چنین به ذهن متبادر مـی 
و با اسـتفاده از  )هاي ظنّی و مشکوكیعنی گزاره(رسیمها میبه وحی الهی به فرضیههمراجع
کنـیم. آیـا   به گزارة یقینی دست پیدا مـی آزماییم ومیهاي تجربی کمی و کیفی آنان را روش

دانم ایشان بخواهند دانـش موضـوعی را بـر دانـش     همین است؟ بعید میه واقعاً نظر نویسند
هاي علـوم اجتمـاعی موجـود فقـط     یافته«آورند که د؛ زیرا درادامه چنین میننکفقهی تحمیل 

عنـوان  توانند در علم دینی جذب شده و بهشرط احراز هماهنگی یا عدم مغایرت با دین میبه
کـه ایـن اسـت  هجا سـؤال مـا از نویسـند   ). در این51- 50: همان(»اجزاي آن قلمداد گردند

مــتقن) کــه بــا روش وحیــانی و بــا مراجعــه بــه متــون (و نــه اصــول یقینــییهــایفرضــیه
هاي رایـج در علـوم اجتمـاعی صـحیح     پذیري با روشآید، اگر در مرحلۀ آزمونمیدستبه

توانیم هماهنگی یا عدم مغـایرت آن را بـا دیـن احـراز     تلقی شود، چگونه و با چه مالکی می
هـاي فقهـی موجـود تکیـه     روشکنیم؟ در بحث جایگاه روش استنباطی، کتاب بر استفاده از 

بـا روش  تقابـل روش عـالم علـوم اجتمـاعی اسـالمی     نظر او نیـز  رسد که نظر میبهدارد و 
). بـا همـۀ پافشـاري    53: همـان (باشدپذیردتقدم نیت بر تحقیق را نمیگادامر کههرمنوتیک

د؟شوچگونه برطرف مییادشدههاي فقهی شبهۀایشان بر روش
پـردازي در علـوم   پردازي دینی سعی کتاب بر این است که نظریهریهدر بیان استراتژي نظ

نظـر چنـدان   ند که بهکپردازي در علوم اجتماعی رایج توجیه اجتماعی دینی را مطابق با نظریه
تـوانیم اصـول   آیـد. وقتـی معتقـدیم کـه در پـارادایم دیگـري هسـتیم مـی        ضروري هم نمی

داشته باشیم.پردازي متناسب با پارادایم خود رانظریه
تأکیـد  کردن در هر علـم  داوري عملاز پیشدورها در علم بر بهدر مبحث جایگاه ارزش

ناپـذیر اسـت. امـا    فع اجتنـاب و بـراي رسـیدن بـه علـم نـا     اسـت  شود که اصلی بـدیهی  می
ی یطورکه ماکس وبر هم معتقـد اسـت، در انتخـاب موضـوع تحقیـق و در داوري نهـا      همان

کـه  ،)Ritzer 2000: 30گیري دخالـت دارد ( ق یا جامعۀ محقق در نتیجهاغراض و اهداف محق
.کندآن را بررسی میی و فراتجربی هاي تجربنویسندة کتاب درقالب بحث

درآوردن هـا در تحقیـق بـراي بـه انفعـال     طرح دخالت ارزش،عقیدة نویسندة این مقالهبه
هـاي اجتمـاعی در   اي ارزشجامعـه هاي اسـالمی اسـت. در هـر    نویسندگان معتقد به ارزش



1398بهشتیسال نوزدهم، شمارة دوم، ارد،هاي علوم انسانیمتون و برنامهينامۀ انتقادپژوهش48

گـذاري بـراي آن و در کـاربرد نتـایج     سازي براي تحقیق و انتخاب موضـوع و بودجـه  زمینه
کـارگیري  بـدیهی اسـت کـه بـه    صـورت ؛ درغیـراین شـود کار گرفته مـی وضوح بهتحقیق به

شدن نتیجۀ علـم اسـت. در عـالم اسـالم در علـوم      داوري در تحقیق موجب مخدوشپیش
کنـد. او موظـف   اعتبـار مـی  طی هم دخالت نظر فقیه در نتیجۀ تحقیق تالش او را بیاستنبا

است نظر شارع مقدس را بیان کند نـه نظـر خـود را. اجتهـاد او در ایـن راه معتبـر اسـت        
اگر قرار باشد از ظـن  ؛طور است). در علوم موضوعی هم همین63: 1394زاهدانی (زاهد

گویـد و رسـیدن بـه توافـق و     س رأي خـود را مـی  هـرک ،خود یار واقعیت خارجی شویم
هنجـار را در هـر   بـه شـود. نرمـال یـا    اتخاذ وحدت رویه در اجرا غیرممکن مـی ،درنتیجه
کند و علـوم هـم بـر همـین اسـاس اعتبـار       هاي موردتوافق جمع معین میاي ارزشجامعه

در جهان رایـج شـده اسـت،    هاآنیابند. هنجار در تمدن مدرن، که امروزه علوم انسانیمی
د. شـو بر توافق اکثریت آحاد جامعه معین مـی مبتنی،ی و درنتیجهیگرابراساس مکتب انسان

هـا و هنجـار را تعیـین کنـد.     اسالمی توافق شده است که شـارع مقـدس ارزش  ۀدر جامع
طرفـی ارزشـی   کـارگیري روش تحقیـق بـی   بنابراین بعد از انتخاب موضوع تحقیق در بـه 

داوري) موردتوجه هر محقق عـاقلی اسـت و همـین عقـل     از پیشدورهنید تحقیق ب(بخوا
در هر زمینۀ اجتماعی مقتضیات ارزشی و هنجـاري  هشدن نتیجکند براي عملیاتیحکم می

آن جامعه موردتوجه قرار گیرد.
ی یکتـاب از جـدا  »بایـدها «و »هـا است«در قسمت ارتباط منطقی یادشدهبر مواردعالوه

در دانـش دینـی   »بایـد «و »اسـت «کند و به ارتبـاط  ازدیدگاه هیوم شروع می»باید«و »تاس«
چـه موردتوجـه   آن»بایـدها «درمورد ،رسدنظر می). به61: 1390(بستان کنداسالمی ختم می

است که نزد عقالي اروپا هیچ استناد محکمی با دانش الهـی  »ییبایدها«هیوم و امثال اوست، 
چـه  امـا آن ،داننـد را وهم و خیال عالمان دینـی قـرون وسـطی مـی    »بایدها«ها این ندارد. آن

اسـت.  کـریم قـرآن در علم الهی با استناد بـه  »بایدها«رسد نویسندة محترم در انتها به آن می
. اسـت وردتوافق جمیع مسـلمانان جهـان  ازجانب خداوند متعال مکریمقرآناصالت صدور 

دیگر مقایسه کرد و یک حکـم درمـورد آنـان    را با یک»بایدها«نوع توان این دوبنابراین نمی
جاري ساخت.

و چهـار مـالك   کنـد اشاره مـی هاي متون دینی در مبحث سوم، کتاب به تقسیمات گزاره
). در ایـن  66: همـان و سـند ( ،شمارد: صـورت، محتـوا، داللـت   بندي آنان برمیبراي تقسیم

بیـان دارد. مخلَـص   یادشدهاز متون را در چهار حالتخواهد اعتبار استفادهمبحث کتاب می
:کهکالم این



49...یريگبهره): روش2(ینیعلم ديسوبهیامگنقد کتاب

هـاي متـون دینـی در مباحـث توصـیفی علـم دینـی (بیـان مبـانی          گیـري از گـزاره  بهره
سـازي تبیینـی)   و نظریـه ،سـازي سـازي، فرضـیه  شناختی، مفهـوم شناختی و جهانانسان

شـناختی  مربـوط بـه مبـانی ارزش   ها نیست، امـا در مباحـث   مشروط به اعتبار سندي آن
گیـري از  . بهـره گـردد از ها باید احرها اعتبار سندي گزارهگذارياحکام شرعی و سیاست

هـاي اخبـاري   هاي متون دینی در مباحث توصیفی علم دینـی منحصـر بـه گـزاره    گزاره
توان بـین مفـاد   ی متون دینی نیز برحسب نوع ارتباطی که مییهاي انشانیست و از گزاره

توان در علـم اجتمـاعی دینـی اسـتفاده     ها و حکایت از واقعیات عینی برقرار کرد، میآن
هـاي  هاي متغیر و گـزاره مانند گزاره،هاي متون دینیکرد. درضمن، برخی دیگر از گزاره

).85: همان(استفاده هستندتري در علم دینی قابلمجمل به میزان کم

ة شـد دارد شالودة اسالمی علم اجتمـاعی معرفـی  جا وجود که در اینايمشکل اساسی
سـازي  و نظریـه ،سـازي سـازي، فرضـیه  شـناختی، مفهـوم  کتاب است. مبانی انساننگارندة
علمـی  ةشـالود يه اجـزا هاي این علم هستند. اگر دریافت ما از انسان و مفاهیمی کشالوده

چه از ترکیـب و در پرتـو   یم آنیتوانیم بگوچگونه می،هستند اعتبار سندي نداشته باشندما
امـا از  ،استفهامی اسـت فرضیهسازیم اسالمی اصیل است؟ درست است کهاین مفاهیم می

اند نه ظنّـی. نظریـه   متعبیر منطق صوري از مفاهیم بدیهی مسلّشود که بهموادي ترکیب می
تـوان بـر یـک    دهد. چگونه مـی ارچوب میهطور است. نظریه به کار علمی ما چنیز همین

بینـیم  ر پرتـو آن مـی  چـه د اساس ظنّی غیرمعتبر آن را بیان داریم و بعد ادعـا کنـیم کـه آن   
اسالمی است؟

. اشـکال  شـده اسـت  خوبی ارائه به85تا 83ياههکتاب خالصۀ فصل مبانی در صفحدر 
مبانی اسالمی تولید علم در این مـدل اسـت و   ،ماند یکیکه در این فصل باقی میاياساسی
کتـاب عـدم قطعیـت    نگارندة نوع برقرارکردن ارتباط بین سطح فراتجربی و تجربی. ،دیگري

پذیرد و در بخش تجربـی قائـل بـه اتقـان اسـت. ایـن       پردازي میسازي و نظریهدر فرضیهرا 
اجمال و عدم قطعیت در استناد (درمورد شـناخت  همعنی است که ازنظر نویسندمطلب بدین
شـود.  کـارگیري روش تجربـی برطـرف مـی    بـه و نظریـه) بـا  ،سـازي، فرضـیه  انسان، مفهوم

درواقع موضوع به حکم تحمیل و اصالت وحی در بیان نتیجه به اصـالت رأي  ،صورتدراین
جـاي کتـاب   د. هرچند نویسندة کتاب با این کار موافق نیست و در جايشومحقق تبدیل می

ها بایـد قطعیـت شـرعی    مشیخطها و ترسیم گذاريدر سیاستند که کبه این نکته اشاره می
م فراتجربـی بـه اثبـات تجربـی درنیامـد، بـاز هـم بایـد         هاي مسـلّ گزارهاگر مراعات شود و 

).84- 1390:80موردتأیید باشد (بستان 
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ی فصل روشینقد محتوا2.3
رفتـه  گکـار ل بـه یتفصـ د و بـه شوعملیاتی مییادشدهکتاب مدل روش تحقیقدر فصل دومِ

شود.تر میتیم در این فصل واضحی که بیان داشیاه. اشکالشودمی
کـه  بـه ایـن  . باتوجـه شودتدوین میارچوب فراتجربی تحقیق هکتاب چدر مبحث چهارمِ

شناســی و گفتــه شــد قطعیــت ســندي مباحــث فراتجربــی در برخــی مــوارد ماننــد انســان 
علـوم اجتمـاعی   پردازي موردتوجه این روش نیست، استفاده از نتایج تحقیقات علمـی  نظریه

گفتـه ،حـال شـود. درهمـین  ی مباح مـی هاي اجتماعریزيها و برنامهگذاريرایج در سیاست
ریـزي و  هـاي ارزشـی در برنامـه   از گزارهة محققان راشود که علوم اجتماعی رایج استفادمی

). اگر در ایـن قسـمت بخـواهیم منظـور کتـاب را      91: همانکند (ها نفی نمیاريذگسیاست
کـه دانشـمندان علـوم اجتمـاعی رایـج در      به ایـن شود که باتوجهاین می،وشنی بیان کنیمربه
ما نیـز تردیـدي بـه خـود راه نـدهیم و بـا مبـانی        ،هاي خود تردید ندارندکارگیري ارزشبه

کتـاب بـراي   ،دیگرعبارتارزشی خودمان همین تحقیقات رایج را مورداستفاده قرار دهیم. به
تـوانیم  داند کـه مـی  اي میآن را وسیلهاست وزشی قائل نشدهروش تحقیق موجود اعتبار ار

،کـار گیـریم. ازنظـر نویسـنده    در راستاي اهداف اسالمی بـه راهاي خود آنبا تحمیل ارزش
گیرد.ارچوب فراتجربی به همین منظور صورت میهتدوین چ
بـر  کتاب لزومـاً بـا قطعیـت مبتنـی    نگارندة گفتۀ ه بهشناختی، که البتهاي انسانفرضپیش
بـودن  ی اسالمی است؛ مثالً قائـل یهاي مبناکارگیري اندیشههآید، ملزم به بنمیدستاستناد به

بـودن  تلفیقـی فقطشناختی هاي روشفرض). در محور پیش93: همانبه فطرت براي انسان (
اي در آن مطـرح  کننـده ی تعیـین رة دینـ کتاب است و هـیچ گـزا  نویسندة موردنظر يهاروش
کتـاب  نگارنـدة  هاي فقهی موارد اسالمی مـوردنظر  فرضها و پیشد. در محور ارزششونمی

گیـرد کـه اشـکال اساسـی مـا      گیـري صـورت مـی   در همین بخـش نتیجـه  ،است. درنهایت
کند.درخصوص امکان تحمیل موضوع به حکم را تشدید می

ویـژه در محـور مباحـث    به،ارچوب فراتجربی تحقیقهباید توجه داشت که تدوین چ
بـه احتمـال تـأثیر متقابـل     شود؛ زیرا باتوجهیافته تلقی نمیفقهی در همین مرحله پایان

دیگـر، ممکـن اسـت نتـایج پـژوهش کـه در مراحـل بعـدي         علوم و معارف در یـک 
هـا  آنهاي فقهی تأثیر بگذارند و باعـث جـرح و تعـدیل    آیند، در برداشتمیدستبه

هـا همـواره بـاز    فـرض کند که راه بازنگري و اصالح پـیش گردند و این امر اقتضا می
).96: 1390(بستان باشد
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سازي نیز توجه به موضوع و عـدم قطعیـت سـندي در ایـن کـار بـراي       در مبحث مفهوم
کوشـد  شود. در سرتاسر این مبحـث کتـاب مـی   انگیز میتولید اندیشۀ اجتماعی اسالمی وهن

سازي اسـالمی را توجیـه   سازي در علوم اجتماعی رایج به نوعی مفهومبه اصول مفهومهباتوج
ها و مفاهیم اسـالمی  تواند کسانی را که معتقد به ارزشتنها نمینهاین کار رسد نظر میکند. به

بلکـه بـا اعتبـاردادن بـه روش آنـان در تحکـیم       ،نیستند به کاربرد مفاهیم اسالمی قـانع کنـد  
د. مباحـث ایـن قسـمت شـاید فقـط ایـن       کنـ هاي خود نیز استوارتر مـی اعتقادشان بر داشته

هرصـورت عـدم   اما بـه ، سازي ما ساکت کندخاصیت را داشته باشد که آنان را دربرابر مفهوم
ایـن بخـش مشـکل    سازي در تحقیقات علوم اجتماعی اسـالمی در قطعیت سندي در مفهوم

ماند.اساسی باقی می
:آمده استکتاب در ساز است. سازي هم عدم اعتبار سندي باز مسئلهدر بخش فرضیه

شده از متون دینی در مقاصد تبیینی سـودمند باشـد،   که فرضیۀ استخراجدرنتیجه، براي آن
اي حتـی  هتـوان از هـر فرضـی   الزم نیست از معیارهاي اعتبار فقهی برخوردار باشد و می

کـه از  درصورت ضعف سند یا ابتال به معارض و مانند آن استفاده کرد، مشـرط بـه ایـن   
).119: 1390بستان آزمون تجربی سربلند بیرون آید (

کتـاب  این همان اشکالی است که قبالً در تحلیل فصل اول بیان شد. در همین پـاراگراف  
:آمده استبراي رفع مشکل چنین 

هـاي  ماننـد سـاختن نظریـه   ،ن علّی که بگذریم، براي مقاصد دیگرياز مرحلۀ تبیی،آري
هاي دینی براي رفع مشکالت اجتمـاعی رعایـت   مشیبردها و خطهنجاري و ترسیم راه

).همانها ضرورت دارد (معیارهاي فقهی اعتبار گزاره

مگر تبیین علّی خود یکی از کارهاي اسالمی نیست؟ مگر علوم اجتماعی اسـالمی بـراي   
کـرد  توان تبیین غیراصیل؟ چگونه میهاي اجتماعی کاربرد نداردتبیین علّی اسالمی از پدیده

ریـزي بـه رفـع مشـکالت     بردها و برنامهو بعد براساس آن به رعایت معیارهاي فقهی در راه
هـاي  هاي ما بر پایـه ی و تکلیفی اجتماعی نباید ازابتدا فرضیهیپرداخت؟ آیا براي مقاصد اجرا

استوار باشد؟محکمی
هـاي نظـري و   : فرضیهکندرا معرفی میکتاب دو نوع فرضیهنگارندة این مبحث ۀدر ادام

هاي نظري داللت بر تکنیک خاص عملی ندارد (مانند تـأثیر ایمـان و عمـل    کاربردي. فرضیه
هاي کاربردي به فنون و تکنیک خاصـی اشـاره دارد   صالح بر جلب محبت دیگران) و فرضیه

تواند در افزایش ثبـات خـانواده نقـش داشـته باشـد)      اظهار محبت به همسر میکهینا(مانند
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ایـن  ي). یک فرد مسلمان بـه حکـم اعتقـاد تکـوینی و تشـریعی خـود هـر دو       120همان: (
کـه بخـواهیم در راه   مگر این،آزمایش تجربی آنان نداردهداند و نیازي بم میها را مسلّفرضیه

هـا  این مثاليبه اصل دین التزام یا اعتقادي ندارند قانع کنیم. هر دوتبلیغ دین دیگرانی را که
کمک شایانی به اثبات لزوم تولید علم اجتمـاعی اسـالمی بـراي رفـع معضـالت و نیازهـاي       

کـه  مگـر ایـن  ،دکنـ اسالمی که کار اصلی علوم اجتماعی اسالمی است نمـی ۀاجتماعی جامع
خـواهیم علـوم اجتمـاعی    تماعی دارند ما هم مـی یم چون دیگران هم علوم اجیبخواهیم بگو
داشته باشیم!

در ایـن  ،طـور کلـی  و بـه بررسی شده استدر مبحث هفتم کتاب چیستی نظریه و مدل 
در نظـر گرفتـه نشـده    قسمت تفاوتی میان نظریه و مدل در علوم اجتماعی رایـج و اسـالمی   

از متـون دینـی مطـرح    در دو مورد مدل نظري و مدل هنجاري بحـث اسـتفاده  و فقطاست
تشـخیص  راد که در اولی تفاوت ماهوي بین مدل نظري در دو نوع از علوم اجتماعیشومی

د.کنسازي کتاب احاله میو در مبحث دوم بحث را به بخش مدلدهدنمی
شـود و  سازي موجود در علوم اجتماعی رایج بحث میالگوهاي مدلاز در مبحث هشتم 

د.شومیی تفهیمیهادرقالب مثال
مشـی اختصـاص دارد. در ایـن مبحـث ضـمن تکـرار       مبحث نهم کتاب به ترسـیم خـط  

مشـی  هـا، ترسـیم خـط   مشـی هـا در تعیـین خـط   بر دخالـت ارزش مباحث کلی گذشته مبنی
و ،هـاي تجربـی  هاي وجودي فراتجربی، اطالعـات و دانـش  فرضتأثیر سه عامل پیشتحت

مراحـل  ایـن  پـردازي ). در روش سیاست181: 1390د (بستان شواحکام هنجاري معرفی می
:استکتاب نویسندة مدنظر هگانشش

هـاي  فرضیهاهداف    هاي ارزشی    قضاوتهاي تجربی اطالعات و داده
.اصول عام یا هنجارهاي سیاسیوسایل   خاص

اجتماعی: ازدیـدگاه فلسـفی  بحث پیرامون علوم کتاب 335این فرمول که از صفحۀ 
و نظریات فراتجربی یـا  استکتابنویسندة نوشتۀ ماریو بانج اخذ شده است موردتأیید 

؛ 183-182: 1390دانـد (بسـتان   اعمال میهر عنصر دیگر دینی را در همین فرمول قابل
Bunge 1998.(
هـاي متـون   گیـري از گـزاره  کتاب ویژگی اصلی علم اجتماعی دینی بهرهدر درانتها، 

هاي نظري پیشینی از متـون دینـی و   ها و مدلدینی در علوم اجتماعی با استخراج فرضیه
ازنظـر  ،ترتیـب این). به188: 1390بستان د (شوها بر موضوع تحقیق معرفی میتطبیق آن
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وم اجتمـاعی متـداول   م اجتماعی اسالمی با علـ وکتاب چند تمایز اساسی بین علنگارندة 
:استشرحاین به 

نظیـر مضـامین متـون دینـی اسـالم      هاي معرفتی که از غناي بینخست، تمایز در جنبه
هاي اخالقی به این معنا که علم اجتماعی اسـالمی  گیرد؛ دوم، تمایز در جنبهت میئنش

گاه نتایج ضداخالقی درپی نخواهد داشت و ازنظر نتایج برخالف الگوهاي رقیب هیچ
هاي دینی دارد؛ سـوم، تمـایز در   هنگی کاملی با آموزهها هماگذاريبردي و سیاستراه

اي بـراي  هاي مربوط به باورهاي دینی، چراکه علم اجتماعی اسالمی هـیچ زمینـه  جنبه
کنـد  هـاي سکوالریسـتی فـراهم نمـی    شدن باورهاي دینی یا گسـترش اندیشـه  سست

).189(همان: 

گیرينتیجه.4
گیري از متـون دینـی در علـوم اجتمـاعی    روش بهره:)2سوي علم دینی (گامی بهکتاب 

تولید علوم اجتماعی اسالمی تدوین شده است. در این مقاله ضـمن توجـه بـه    منظوربه
یک کتاب آموزشـی و دقـت در ویـرایش و چـاپ آن     منزلۀت شکلی کتاب بهنکات قو

نۀ تجربـی در  . بیان مبانی فلسفی تا آوردن نمونیز بررسی کردیمی یمحتواکتاب را ازنظر
هـاي  بسیاري از نوشـته در مقایسه باهاي این کتاب تقوتولید علم اجتماعی اسالمی از

داراي نکـات  نگارنـدة کتـاب  ةنهادشـد اما شیوة علمـی پـیش  است،دیگر در این زمینه 
مبهمی است.

» آسـیب و نقـد  «و ،»معنا«، »علت«درخصوص تولید علوم اجتماعی اسالمی نویسنده 
کردن ن معتقدنـد کـه جـدا   اقع اسـت. منتقـد  که موردنقد واکندتفکیک می» غایت«از را 

دیـدن آنـان   صورت طولی یـا بـا تـوالی   یا به»آسیب و نقد«و ،»معنا«، »علت«از »غایت«
ايکننـده عمالً در علم اسالمی ممکن نیست؛ چراکه غایت در هر سه مفهـوم نقـش تعیـین   

و حیـات دارد  استآخرت آفریده شدهبرايدنیا دارد. در یک نگاه اسالمی همه چیز این
کند.و معنا پیدا می

دانـد و بعـد بـا    ی را در علوم اسـالمی مـردود مـی   یگرای نسبیتیکتاب در جانگارندة 
پذیرد. ها به خداوند عمالً نسبیت را در حیطۀ انسانی و اجتماعی میدادن افعال انساننسبت

پردازد که موضوعی نسبی اسـت  ها در جامعه میانسانعلوم اجتماعی اسالمی به رفتارهاي 
کند.دادن این افعال به خداوند عمالً نسبیت را وارد امر و علوم الهی میو نسبت
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خـوبی و روشـنی   دیگـر بـه  با یـک هدر ارتباط امر فراتجربی و تجربی رابطۀ این دو حیط
ـت     دهد که حنویسنده نشان میتبیین نشده است. هرچند در اعتقادـت وحـی را بـر حجیجی

در عمل تجربـه را مالکـی بـراي اثبـات یـا اتقـان فرضـیه یـا نظریـۀ          ،دهدتجربه ترجیح می
نهادي کتاب استخراج فرضـیه و نظریـه و حتـی    دهد. با روش پیشمستخرج از متون قرار می
شناسی از متون دینی با استنادي غیریقینی یـا حتـی ظنّـی صـورت     تعاریف مهمی مانند انسان

د. هرچنـد درادامـه، سـخن از    شـو گیرد و رسیدن به یقین به آزمـایش تجربـی احالـه مـی    می
عمـالً ایـن تجربـه اسـت کـه بایـد گـزارة ظنّـی         ،آیـد میمیاندن وحی بر تجربه بهکرغالب

کـردن دانـش موضـوعی    معنی حاکمیا رد کند. این به،اثباتبزند،مستخرج از متون را محک
شود.فقهاي معظّم شیعه مردود شناخته میبر حکم است که نزد 

گفتـۀ نگارنـدة   بهمعرفی شده است. مشکل اساسی کتاب شالودة اسالمیِ علم اجتماعیِ
هـاي ایـن   سازي که شالودهو نظریه،سازيسازي، فرضیهشناختی، مفهوممبانی انسانکتاب، 

یا مطـابق بـا   شندته باشوند الزم نیست اعتبار سندي محکمی داشعلم اجتماعی معرفی می
تـوانیم  چگونـه مـی  ،آیند. اگر چنـین باشـد  تدسهاي اعتبارسنجی در علم فقه بهشاخص

سـازیم اسـالمی اصـیل اسـت؟ چگونـه      چه از ترکیب و در پرتو این مفاهیم مییم آنیبگو
توان بر چنین پایۀ ظنّی تبیین علمی اسالمی ارائـه داد؟ علـوم اجتمـاعی اسـالمی بـراي      می

شـود. چگونـه   ریـزي تولیـد مـی   گـذاري و برنامـه  سیاستبرايهاي اجتماعی هتبیین پدید
بردهــا و در راهرا تــوان تبیــین غیراصــیل کــرد و بعــد براســاس آن معیارهــاي فقهــیمــی

؟رعایت کردها ریزيبرنامه
هاي تحقیـق کمـی و کیفـی    کتاب با علوم اجتماعی رایج پذیرش روشنویسندة برخورد 

هـاي  پایـه هر روش تحقیقـی بـر  ،کتابنگارندةقضاوت بهخنثی است. ايهوسیلمنزلۀآن به
اســتوار اســت. آیــا اســالم بــا پــذیرش مبــانی یشــناختی خاصــشــناختی و معرفــتهســتی
نویسـندة  هاي تحقیق سکوالر موافقـت دارد کـه   شناختی همۀ روششناختی و معرفتهستی

کـه  تحقیق قـرار داده اسـت؟ یـا ایـن    هايحل خود را استفادة تلفیقی از همۀ روشکتاب راه
هـاي  شناسـی همـۀ روش  و روش،شناسـی معرفـت شناسـی،  ی با هستییمبنایاسالم اختالف

روش تحقیـق دیگـري غیـر از    پس بایـد بـه  ،پذیریمتحقیق سکوالر دارد؟ اگر اختالف را می
که آنان را تلفیق کنیم.چه وجود دارد برسیم نه اینآن

کتاب نگارندة نهادي کارگرفتن روش تحقیق پیشچه درنهایت از بهآن،دقت بنگریماگر به
آید کشیدن یک پوشش اسالمی بر بخشی از نتایج تحقیقات علوم اجتماعی رایـج  میدستبه

که تاکنون مغایرت یا اختالف آنان با آئین اسالم روشن و مبرهن نشده است.است 
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هانوشتپی
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، 1344هاي عمدتاً روستایی بود. در همان محل چنـد سـال بعـد، یعنـی در سـال      تعاونیگسترش 
اندازي شد.دانشکدة علوم اجتماعی و تعاون راه

کردن آن.فقیه و عملیاتیدادن به نظریۀ والیتسامان2.
و حدیث.قرآن. استنباط از منابع 3
. تطبیق بر مصادیق خارجی.4
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