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Abstract
Many texts have been published, in recent years, about the Islamization of science, and
different scholars tried and still trying to demonstrate what Islamic science is and how it
can be realized. Abdol Hossein Khosrow Panah is one of the prominent authors of this
realm, who tries to reach Islamic science through a special methodology that explained in
his last book - Methodology of Social Sciences. In the present paper, we introduce and
evaluate the book concerning its form and content. Regarding its form, we have reviewed
the editorial and punctuation issues, and in regard to its content, the steps to formulate the
special methodology has been depicted and criticized. Finally, we have made some efforts
to prepare a broader critique for this book and other authors of this realm from a pragmatic
point of view.
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نقد کتاب

روششناسی علوم اجتماعی
حميدرضاخادمی* 
محمدعلیرمضانی** 

چكيده
در سالهای اخیر آثار فراوانی دربارۀ علم دینی منتشر شده اسدو و افدراد متیدهدی
کوشیه انه یا همچنان میکوشنه تا از دیهگا خود نشان دهنه که علم دینی چیسدو
و چگونه تحقق مییابه .از افراد پرکار در این زمینه عبهالحسین خسروپنا اسو کده
تأکیه دارد کانون تحقق علم دینی روششناسی اسو و آخرین اثر او در ایدن زمینده،
با عنوان روششناسی علوم اجتماعی ،بر آن اسدو تدا روش تولیده علدوم اجتمداعی
اسالمی را میرفی کنه .در مقالۀ حاضر کوشیه ایم کتاب مذکور را از لحاظ شدللی و
محتوایی بررسی و نقه کنیم .در بخش شللی بیشتدر مسدال نگارشدی و ویرایشدی
بررسی شه و در بخش محتوایی تالش شه اسو گدامهدای اساسدیم مفلدر بدرای
تولیه روششناسی موردنظر شرح داد شود و بررسدی و نقده شدود .درنهایدو نید
تالش کرد ایم با رویلردی عم گرایانه نقهی فراگیرتر به ایشان و برخدی دیگدر در
این حوز داشته باشیم.
کليدواژهها:علوم اجتماعی اسالمی ،روششناسی ،روششناسی حلمی د اجتهادی ،نقده،
عبهالحسین خسروپنا  .
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 .1مقدمه
مسددئلۀ رابط دۀ بددین علددم و دیددن سددابقهای طددوینی دارد و شددایه مشددهورترین تنددویر آن
محلومیو گالیله باشه .این مسئله از حهود دو قدرن پدیش بدا گسدترش اسدتیمار در جهدان
اسالم مطرح شه و سیهجمال ،درمقدام آغدازگر نهتدو احدالحی در جهدان اسدالم ،دلید
عقبمانهگی جوامع اسالمی را بیتوجهی به علوم جهیه دانسته و نگرش منفی علمدا و فقهدا
به علوم جهیه را نقه میکنه .موج دوم احیاگری در جهان اسالم اسالمیسازی داندش اسدو
که از نیمۀ دوم قرن بیستم علمایی چون اسماعی فداروقی و محمده نقیدب الیطدار مطدرح
میکننه و مسئلۀ بنیادی آن نه عقبمانهگی بلله رابطدۀ علدم و دیدن اسدو .ایدن جریدان را
دیگرانی ماننه ضیاءالهین سردار ،سیهحسدین نندر ،و مسدیود الیدالم چدودری ادامده دادنده
(ایمان و کالته .)81-6 :8931
در ایران تولیه علم دینی یا دینیسازی علوم بیه از انقالب اسالمی بدا شده بدیشتدری
دنبال شه .بااینحال ،تیهاد آثار نگارششه از دهۀ  8911تاکنون در زمیندۀ چیسدتی و روش
علم دینی با سالهای پیش از آن قیارشهنی نیسو .در سالیان اخیدر افدراد متیدهدی تدالش
کرد انه تیریفی از علم دینی و را تولیه آن بهدسو دهنه (بنگریه به علیپدور و حسدنی 8913؛
باقری 8911؛ گلشنی 8911؛ میربداقری  8911و 8931؛ جدوادی آملدی 8916؛ رشداد 8911؛
موحه ابطحی 8938 ،8938الر8931 ،؛ سدوزنیی 8913؛ ایمدان و کالتده سداداتی  )8931و
درمقاب نی افراد دیگری از جنبههای مختلر مخالر املان یا مطلوبیو علم دیندی بدود انده
(بنگریه به مللیان 8916 ،8919؛ سروش 8931؛ فراستخوا 8931؛ پایدا  .)8916عبهالحسدین
خسروپنا ازجمله حامیان علم دینی اسو که در سالهای اخیر متنهای نسبتاً زیدادی نوشدته
اسو (بنگریه به خسروپنا 8931؛ خسروپنا و عاشدوری 8939 ،8931؛ خسدروپنا و دیگدران
 .)8939روششناسی علوم اجتمداعی آخدرین کتداب خسدروپنا و هده آن روشدنکدردن
روششناسی علوم اجتماعی اسالمی اسو.

 .2معرفی کلی اثر
کتاب روششناسدی علدوم اجتمداعی نخسدو در سدال  8931از سدوی مفسسدۀ پژوهشدی
حلمو و فلسفۀ ایران در  911حفحه و با شمارگان  8111نسدخه چدا شده .ایدن کتداب
درواقع سلسله مباحث کالسی خسروپنا اسو کده مهدهی عاشدوری آن را تحریدر و تنظدیم
کرد اسو.
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کتاب چهار «بخش» و شان د «گفتار» دارد .در بخش اول با عندوان «فلسدفه و روش» در
پنج گفتار دربارۀ رابطۀ بین فلسدفه و روششناسدی علدوم و برخدی مسدال فلسدفی حدوزۀ
روششناسی علوم بحث شه اسدو .در بخدش دوم ییندی «فلسدفههدای تبیدینگدرا» سدیی
میشود تبیین در علوم اجتماعی و رویلردهای فلسفی توجیهکننهۀ تبیین در علدوم اجتمداعی
شرح داد شود .در بخش سوم با عنوان «فلسفههای تفهمگرا» نی تالش میشدود همدین کدار
دربارۀ هرمنوتیک انجدام شدود .در بخدش نهدایی هدم رلالیسدم و روششناسدی حلمدی دد
اجتهادی ،که بایه روش علوم اجتماعی دینی باشه ،توضیح داد میشود.

 .3نقد و بررسی جایگاه اثر
روشنشهن جایگا اثر حاضر دربین آثار موجود در زمینۀ علم دینی مستل م ترسیم تندویری
کلی از آثار موجود و رویلردهای آنهاسو .مباحث مختلفی دربارۀ «علم دینی» وجدود دارد؛
ازجمله اینکه مینای علم دینی چیسو؟ منظور از «علم» و «دیدن» در عبدار «علدم دیندی»
چیسو؟ و چگونه میتوان به علم دینی دسو یافو؟ حامیان املان علم دینی دربارۀ مسدال
مذکور اختال دارنه و برخی کوشیه انه رویلردهای مختلر را دستهبنهی کننه.
بددرای ملددال بدداقری از سدده رویلددرد اسددتنباطی ،تهددذیبی ،و تأسیسددی سددخن مددیگویدده
(باقری  .)8911 ،8911سوزنیی نی براسار اینکده احدالو بده میدار نقلدی یدا روش
تجربی یا روشهای مختلر بدهطدور هدمزمدان داد شدود ،از سده رویلدرد ندام مدیبدرد
(سوزنیی  .)8913اما در اینجا تقسیمبنهی رفییی آتانی کارآمهتر اسو .رفییدی آتدانی بدا
مرور رویلردهای موجود برای تولیه علم دیندی در تقسدیمبندهی دیگدری مدیگویده کده
اسالمیو علم میتوانه اسالمیو مدوضوع ،غدایو ،نظریهپرداز ،یا خود علم باشه .آیدواهلل
جوادی آملی مالک اسالمیو را موضوع علم و آیدواهلل مندباح ید دی و شدهیه مطهدری
اسالمیو علم را منوط به اسالمیو غایو علم میداننده .رویلدرد سددوم عددلم دیددنی را
محنول نظریهپرداز دینی میدانه .نظر گدلشنی در ایدن چهارچوب قرار میگیرد .رویلدرد
آخر مالک اسالمیو را اسالمیو خود علم میدانه .در این چهارچوب برای ملدال خسدرو
باقری ورود گ ار های دینی را در حوزۀ پیشفدر هدای متدافی یلی ،بددا حددفم مدالک
روش تجربی برای علمیو علم ،یزم میدانه و از نظر سوزنیی تولیه علدم دیندی مسدتل م
استفادۀ روشمنه از آموز های وحیانی درکنار عق و تجربه در قلمرو مأموریو علم اسو
(رفییی آتانی .)8939
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بااینوحر ،رویلرد حلمی د اجتهادی ج و رویلردهای تأسیسی اسدو کده اسدالمیو
علم را مستل م اسالمیو خود علم میدانه و تمرکد ش بدر روششناسدی اسدو .ازآنجاکده
هه احلی علوم انسانی اسالمی «تولیه نظریههای علمی با رویلرد اسدالمی» اسدو و طبدق
تقریر خسروپنا از «فراینه منطقی شل گیری نظریا در علوم انسانی» ،تولیه نظریه بدهمن لدۀ
آخرین مرحله ،نتیجۀ «تهوین نظام روششناسی» (ص  8)118اسو ،وی کدانون مبداحش را،
در مقایسه با سایر حامیان املان علم دینی« ،بیدان را کدار میرفتدی و روششدناختی» و ارالدۀ
«مهل روششناسی حلمی د اجتهادی برای تولیه علوم انسانی اسالمی» میدانه (ص .)11
اما ماهیو این روش چیسو و چگونه به تولیده علدم دیندی مدیانجامده؟ هده کتداب
روششناسی علوم اجتماعی پاسخدادن به این مسال اسدو و بدرای طدی ایدن را «درحدهد
اسو تا عالو بر گ ارش کوتا توحیفی و انتقادی از روشهای متیدار مدهرن و پسدامهرن
در حوزۀ علوم انسانی ،به تبیین روششناسی حِلمی د اجتهدادی بردردازد» (ص  .)3در مقالدۀ
حاضر کلیو رونه طیشه بهمنظور دسویابی به روش تولیه علم دینی در کتاب را بررسدی
خواهیم کرد .اما پیش از اشار به به این گامها موارد شللی کتاب را بررسی میکنیم.

 .4نقد شكلی اثر
قطع وزیری و ححافی شومی  ،باتوجهبه حجم کدم آن ،حدم ملبتدی القدا مدیکنده ،درسدو
علمم جله کتاب که طراحی خوانایی نهارد و نمیتدوان بدین آن و محتدوای کتداب ارتبداط
برقرار کرد .حفحهآرایی و حرو چینی کتاب مقبول اسو ،اما همین می ان کیفیو در چدا
آن دیه نمیشود و در موارد متیهدی خطوط کمرنگتر چا شه انه (بنگریده بده ص ،99
.)191 ،191 ،111 ،183 ،811 ،811 ،811 ،811 ،61 ،11 ،11 ،18 ،11
دربارۀ عاللم ویرایشی و نگارشی با تسامح شایه بتوان گفو بهجا استفاد شه اسو ،امدا
ویرایشنشهن باعث شه اسو که غیر از ایرادهای نگارشی و ویرایشدی ،حدهاق سده ایدراد
مهم در کتاب باقی بمانه .اول ،شیوانبودن برخی جمال و نامفهومبودن برخدی دیگدر .دوم،
یکدسونشدهن احدطالحا  .مفلدر بدهتنداوب از رلالیسدم ،پوزیتویسدم ،سوبجلتیویسدم،
فیهلیسم ،و میادلهای فارسی آنها استفاد میکنه و رویدۀ ثدابتی ندهارد .در مدواردی حتدی
نوشتار این کلما یکسان نیسو .سوم ،گفتداریماندهن زبدان کتداب .تدهریم کالسدی بدا
ویرایش بهشل متن چاپی تنظیم شه اسو ،اما زبان گفتاری و حتی وعم و خطابه در مدتن
باقی مانه اسو .برای نمونه ،چنه جمله 1بدهون کوچدکتدرین تغییدر ویرایشدی و نگارشدی
درادامه آورد میشود:
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د «این مقهمه ما را در تییین جایگا نقش روششناسی در علوم اجتماعی کمک میکنده»
(ص  .)81شیواتر اسو که نوشته شود« :به ما در تییین جایگا روششناسی.»...
د «فلسفههای علوم ،دانشهایی مرتبهدومدی هسدتنه کده دربدارۀ چیسدتی علدوم ،شدرای
اعتبار ...بحث میکنده» (ص  .)98درسدوتدر اسدو کده نوشدته شدود« :فلسدفههدای علدوم
دانشهای مرتبهدومی هستنه که ...بحث میکننه».
د «هرچنه احراز یقینی حهق و واقعنمایی ،چنین ادراکاتی مملن نیسدو؛ امدا امدارا و
حُجَجددی بددرای میقددولبددودن ،چنددین اعتبارهددایی وجددود دارد» (ص  .)111در ایددن جملدده
ویرگولها را بایه از جمله حذ و نقطهویرگول را به ویرگول تبهی کرد.
د «البته در اینکه آیا تمام نظریهها و مشداهها اجتمداعی ،سدوبژکتیو (وابسدته بده هدن
شخص مشاهه گر) و ایهلولوژیک اسو؟ جای تحقیق میهانی و تحلی نسبو به همۀ قتدایا
در علوم اجتماعی اسو» (ص  .)136منظور مفلر روشن نیسو ،ولدی احتمدایً منظدور وی
این اسو« :اینکه تمام نظریهها و مشاهها اجتماعی سوبژکتیو (وابسدته بده هدن شدخص
مشاهه گر) و ایهلولوژیکانه یا خیر ،بایه با تحقیق تجربی روشن شود».
گفتارهای چهاردهم تا شان دهم ،که دو نموندۀ آخدر از آنهاسدو ،بدهلحداظ نگارشدی و
شیوایی بسیار مشل دارد .گفتار چهاردهم بسیار آشفته ،مغلق ،و نامفهوم اسدو و گفتارهدای
پان دهم و شان دهم اگرچه ساد ترنه ،همچنان آشفته ،آکنه از تلدرار ،و فاقده نظدم (آغداز و
انجام)انه .تالش برای فهم این فنول با خوانهن چنهبارۀ آنها ماننه حخر نوردی اسو.
غیر از این موارد ،سه مشل دیگر وجود دارد .اول ،بهنظر میرسه میرفدی روششناسدی
موردنظر نویسنه به چنین تفنیلی نیاز نهارد .میشه بخشهایی را حذ یا تلخیص کدرد و
درمقاب گفتار چهاردهم را بس داد و منظمتر و روانتر نگاشو .اطنابهدای مداللآوری در
متن وجود دارد که چهبسا برای تهریم در کالر یزم بود انه ،اما برای متن چاپی زالهنه.

مسئلۀ دوم به ل وم چا این اثر بازمیگردد .مفلر در سدال  8939کتداب دوجلدهی در
جسووجوی علوم انسانی اسالمی را نگاشته اسو که در جله اول آن دیهگا های علم دیندی
نقه و الگوی حلمی د اجتهادی میرفی شه و در جله دوم نی کاربسو ایدن الگدو در چنده
رشته شرح داد میشود .نویسنه در اثر حاضر پم از میرفدی روششناسدیهدای رایدج در
علوم اجتماعی مهرن و نقه آنها الگوی حلمی د اجتهدادی را دوبدار میرفدی کدرد اسدو.
شایه خواننه بگویه که ایشان درپی نقه روششناسیهای موجود در علوم اجتمداعی مدهرن
و نشاندادن برتری الگوی حلمی بر آنها بود اسو .دراینحور  ،امیهواریم مقالدۀ حاضدر
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بتوانه روشن کنه که کتاب تا چه حه در این کار موفق بدود اسدو .امدا نقدههای کتداب بدر
روششناسیهای رایج را بهحور منقحتر و منسجمتر در اغلب آثدار علدم دیندی مدیتدوان
یافددو ،ازای دنرو مشددخص نیسددو بددا اختندداص حددهود  11درحدده کتدداب بدده نقدده ایددن
روششناسیها و  11درحه به الگدوی مدوردنظر خدود ،بدهون ایجداد پیوندههای یزم بدین
بخشهای کتاب ،چه خلئی پر میشود .نویسنه حهاق میتوانسدو الگدوی خدود را احد
قرار دهه و از منظر توضیح الگوی خود به الگوهای دیگر ارجاع دهه و آنها را نقه کنه.
مشل سوم اینکه کتاب تقریباً فاقه ارجاع اسدو .در  811حدفحۀ اول کتداب فقد
چهار ارجاع وجود دارد :حفحا  ،13 ،11و  31در پانوشو و حفحۀ  11درون متن .از
این چهار مورد ،فق دو مورد حفحه دارد و اطالعدا کتدابشناسدی دو مدورد نید در
کتابنامۀ انتهای فنول نیسو .اما در گفتدار هفدتم ( ،)889-811کده دربدارۀ اسدتقرا در
فلسفۀ اسالمی اسو ،نُه ارجاع به فالسفۀ مسلمان میتوان یافو .در  111حدفحۀ بیدهی
دوبار ارجاعا میهودی میتوان دیه؛ ج  81حفحه ( )819-819که دربدارۀ نظریدا
شهیه حهر اسو و  18ارجاع دارد .به عالو  ،در مواردی جمالتی داخ گیومه یا پشدو
دونقطه وجود دارد که ظاهراً نق قول مستقیم اسو ،اما ارجداع کلدی هدم ندهارد (بدرای
نمونه ،بنگریه به ص .)111 ،111 ،181 ،61

 .5نقد و تحليل محتوایی اثر
پیشتر اشار شه ،کتاب روششناسی درپی تشریح روششناسی حلمدی دد اجتهدادی بدرای
تولیه علوم اجتماعی اسالمی اسو .درادامه میکوشیم تا گامهدای اساسدی نویسدنه در ایدن
مسیر را روشن کنیم .برعلم نمودِ اولیه ،کتاب کلیتی منسجم ندهارد کده خواننده بتوانده در
فراینهی روشن و منظم از خالل متن پیش برود تا درانتها بده فهدم روششناسدی حلمدی دد
اجتهادی برسه .میتوان فنول را بهحور مج ا یا حرفاً فنول نهایی را مطالیده کدرد ،کده
دربارۀ روششناسی حلمی د اجتهادی اسو ،زیرا خوانهن فندول پیشدین بده درک فندول
نهایی کمک چنهانی نمیکنه .این فنول بدهاندهاز ای مدبهم و نابدهسدامانانده کده نویسدنه
بهراحتی میتوانه ادعا کنه خواننه یا منتقه به فهمیده اسدو .بداایدنهمده ،در ایدنجدا ایدن
نابهسامانیهای زبانی را بررسی نمیکنیم ،بلله بدیشتدر تدالش خدواهیم کدرد تدا گدامهدای
نویسنه برای بناکردن روششناسدی مدوردنظرش ،اجد ای ایدن روششناسدی ،و چگدونگی
تولیه علم دینی از طریق این روششناسی را بررسی کنیم.
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بهنظر میرسه ،خسروپنا برای ساختن این بنا مراح زیر را طی مدیکنده :طدرح نظریدۀ
دیه بانی ،نقه ایمانگرایی و سابجلتیویسم ،توس به نسبیگرایی برای نقه و طرد دیهگا های
سلویر /غربی ،طرد نسبیگرایی ،طرح تندوری جهیده از علدوم انسدانی موجدود ،و طدرح
روششناسی حلمی د اجتهادی (که خود مراح گوناگونی دارد) .وی همچنین پیشفر و
شیو ای دارد که میتوان آن را شیوۀ «جمع بین این و آن» یا را سوم نامیه 9.یزم اسو به این
مورد پیش از بررسی مراح اشار شود ،زیرا در پمم همۀ مراح وجود دارد.
بارها مشاهه میشود که مفلر با اشارۀ کوتا به دیهگا های متفاو یا مخدالر دیدهگا
بهی را «جمع بین این و آن» میدانه ،یینی پیشفرضشان این اسو کده بدا کندارهدمنشدانهن
ملانیلی عناحر این دیهگا ها دیهگاهی بهی ایجاد میشود .بده ایدن ترتیدب ،هدم از بحدث
دقیق دربارۀ این دیهگا ها اجتناب میشود ،هم تفداو هدا و تتدادهای آنهدا نادیده گرفتده
میشود ،و هم ادعا میشود نقاط قو همۀ آن دیدهگا هدا در دیدهگا بدهی جمدع شده و
دیهگا جهیهی پهیه آمه اسو که پیشینیان به آن دسدو نیافتدهانده .در ادامدۀ مقالده ،مدوارد
مختلر استفاد از این شیو را مشاهه خواهیم کرد .بررسدی تفندیلی ایدن مدوارد مقدهاری
کالم را طوینی خواهه کرد ،اما امیهواریم خواننهگان آن را سودمنه بیابنه.

 .6نظریۀ دیدهبانی (فلسفۀ مضاف تاریخی ـ منطقی)
علم ( )scienceازجمله پهیه هایی اسو که میتدوان آن را نظدم خودانگیختده درمقابد نظدم
برنامهری یشه  1دانسو .اما ازآنجاکه نویسدنه  ،هدمچدون بسدیاری دیگدر ،مدیخواهده بدا
برنامهری ی علم جهیهی ایجاد کنه و احسار میکنه بایه با تحلی فلسفی زمینۀ ظهدور ایدن
علم جهیه را آماد کرد ،نیاز دارد تا ارتباط جهیهی بین فلسفه و علم تیریدر کنده؛ زیدرا در
حالو عادی فلسفههای علوم نسبو به علوم پسدینیانده (ص  ،)11امدا در وضدییو جهیده
رویلرد جهیهی یزم اسو تا با کمک آن فلسفههای متا به علوم پیشینی ایجاد شدود کده
املان تأسیم علوم دینی را فراهم میکنده .ایدن رویلدرد جهیده رویلدرد /نظریده /الگدوی
1
دیه بانی اسو (خسروپنا .)8916
نظریۀ دیه بانی ،که محنول بیش از پنج سال پژوهش مفلر در آثدار غربدی اسدو ،هدم
طبقهبنهی جهیهی برای فلسفههای متا کشر کرد و هدم تلفیقدی نوآورانده ارالده کدرد
اسو .در طبقهبنهی جهیه مفلر چهار رویلرد برای فلسفههای متا مشدخص مدیکنده:
فلسفۀ متا به علوم با رویلرد منطقی ،فلسفۀ متا به علوم با رویلدرد تداریخی ،فلسدفۀ
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متا به واقییوها با رویلرد منطقی ،و فلسفۀ متا به واقییدوهدا بدا رویلدرد تداریخی
(99-91؛ خسروپنا  .)11-18 :8916اما بخش دوم نظریۀ دیه بدانی ،کده بخدش ترکیبدی آن
اسو ،ازجمله موارد مبتنیبر شیوۀ «جمع بین این و آن» اسو.
فلسفۀ متا به علوم با رویلرد تاریخی دانشی پسینی اسدو کده پدم از تحقدق رشدتۀ
علمیم متا الیه دربارۀ پرسشهای بیرونی آن رشته (ماننه روش) ،رابطۀ آن با علدوم دیگدر،
و غیر بحث میکنه و بهشیوۀ توحیفی از تاریخ آن علم پاسخ آن مسال را بهدسو مدیآورد
(99-91؛ خسروپنا  .)19 :8916اما فلسفۀ متا به علدوم بدا رویلدرد منطقدی و هنجداری
دانشی پیشینی اسو که با رویلرد هنجاری و منطقی دربارۀ علم متا الیده بحدث مدیکنده.
برای ملال ،فلسفۀ علم اقتناد اسالمی با رویلرد منطقی و هنجاری بهدنبال تیریر این علدم،
روش آن ،و رابطۀ آن با علوم دیگر بهشل «بایسته» و هنجاری خواهه بود (همان).
خسروپنا میگویه که دو مهل جهیه فلسفۀ متا نی کشر کرد اسدو کده در غدرب
نی بیسابقهانه :فلسفۀ متا به واقییوها و فلسفۀ متا به علدوم بدا رویلدرد تداریخی دد
منطقی ،که این ترکیب تاریخی د منطقی همان رویلرد دیده بدانی را مدیسدازد .در رویلدرد
دیه بانی ،همچون دیه بان در مناطق جنگی ،ابتها پرسشهای درونی یدا بیروندی بدا رویلدرد
تاریخی پاسخ داد میشدود و سدرم بدا رویلدرد منطقدی پاسدخهدا و نظریدههدای موجدود
آسیبشناسی میشود تا باتوجهبه نیازهای زمدان و جامیده بدا روش منطقدی بده نظریدههدای
«بایسته»ی دیگری دسو یابیم و مهل دیگری از فلسفۀ متا را اراله کندیم و بدهینترتیدب
منشأ تحول در علوم شویم (خسروپنا .)11 :8916
در این بحث ،فارغ از اینکه نظریۀ دیه بانی بهلحاظ حوری بر شیوۀ جمع بین ایدن و آن
مبتنی اسو ،کارکردی که از آن انتظار میرود اهمیدو زیدادی دارد .فلسدفۀ علدوم اجتمداعی
اسالمی با رویلرد تاریخی منتفی اسو و ما بایه اول علوم اجتماعی اسالمی را پهیده آوریدم.
اما چگونه؟ بهنظر میرسه را ح پیشنهادی نویسنه چنین اسو که گرچه علدوم اجتمداعی
اسالمی تحقق خارجی نهارنه ،علوم انسانی غربی /سلویر وجود دارد و ما مدیداندیم علدوم
اسالمی با این علوم مغایر خواهنه بود .در اینجا مهلهای جهیده فلسدفههدای متدا  ،کده
خسروپنا کشر کرد اسو ،به کمک ما میآینه و با رویلرد دیه بانی توحدیفی تداریخی از
واقییو علوم موجود و مسال آنها میدهنه ،سرم با رویلرد منطقی آنها را نقه میکندیم و
به مرحلۀ توحیه و پیشنهاد میرسیم و بهینترتیب تحوی میناداری در رشتههدای علمدی
به ارمغان میآیه (91؛ خسروپنا  .)91 :8916ظاهراً این همان کداری اسدو کده نویسدنه در
کتاب روششناسی درپی انجام آن اسو ،اما بهقهری آشفته انجام میشود که درعمد چید ی
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عایه خواننه نمیشود .نویسنه برای ملال ماننه یورنم نیومن مدیتوانسدو چنده پرسدش
مشخص مطرح کنه و پاسخ روششناسیهای مختلر و روششناسی بدهی خدود بده ایدن
6
پرسشها را با هم مقایسه کنه.
تاکنون مشخص شه که اولین گام و طرح کلی کتاب چه بود اسدو .درادامده گدامهدای
دیگر را بررسی میکنیم.

 .7نقد ایمانگرایی و ذهنگرایی
خسددروپنا در گفتددار پددنجم دور هددای تدداریخ تفلددر غددرب را براسددار روشهددا یددا
روششناسیهای 1متفاو حاکم به سه دورۀ قرون وسطی ،دوران مهرن ،و دوران پسدامهرن
تقسیم میکنه .در دورۀ سنتی یا قرون وسطی ایمانگرایی حاکم اسو .ایمانگرایدی ،از زبدان
آنسددلم ،بدده ایددن نحددو خالحدده شدده اسددو« :مددن ایمددان م دیآورم تددا بفهمددم» (ص .)61
بهعبار دیگر« ،واقییو خارجی را بایه از طریدق ایمدان درک کدرد’« .ایمدان مدیآوریدم تدا
بفهمیم‘ ...بهان میناسو که را فهم عالم خارج ایمان اسو و نخسو بایه ایمان آورد تا بیده
همهچی را فهمیه» (ص .)11
امددا وقددوع رنسددانم فلددر ایمددانگرایددی را تغییددر م دیدهدده ،در دورۀ رنسددانم «تفلددر
سوبجلتیویسم» مطرح میشود و دکار بهترین تبیدینکنندهۀ آن اسدو (ص « .)11دکدار
بهجای جملۀ ’من ایمان میآورم تا بفهمم‘ »cogito« ،را مطرح کرد و گفو’ :میانهیشم پدم
هستم‘» (ص « .)18او ایمان را بیه از میرفو کر میکنه؛ لذا ابجلتیویسم [ هنگرایدی  1او
درمقاب فیهلیسم اسو»« .بنابراین ،در دورۀ سدنتی رلالیسدم ایمدانگرایانده و در دورۀ مدهرن
رلالیسم سوبجلتیویسم موردپذیرش قرار گرفو؛ رلالیسمی که احالو فاع شناسای انسدانی
را پذیرفو» .این دیهگا «فاع شناسا را مییار شدناخو و تییدین آنچده هسدو و نیسدو و
آنچه بایه باشه یا نباشه میدانه و این ایه و تفلر ...ناشدی از حاکمیدو اومانیسدم در دورۀ
رنسانم اسو» (ص .)18
سوبجلتیویسم تا دورۀ پسومهرن ادامه پیها میکنه و پسومهرنها نید سوبجلتیویسدم
را میپذیرنه« .اما میان مهرنیسم و پسومهرنیسم تفاو اسو .در دورۀ مهرن فاع شناسدای
انسانی ...میتوانه واقییو را چنانکه هسو یا چنانکه مینمایانه ،بشناسه .اما پسومدهرنهدا
نسبیگرای ایهلالیسو هستنه ،یینی برای انسان توان کشر واقع را آنچنانکده هسدو قالد
نیستنه» (ص .)11
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درمقاب خسروپنا میگویه ،فلسفۀ اسالمی به وجدود شدیء خدارجی و حدور هندی
قال اسو و هردوی اینها متیلَّق شناخوانه .بهعالو  ،فلسفۀ اسالمی بده یدک عقد نظدری
مستق و یک عق عملی مستق باور دارد .بااینوحدر ،فلسدفۀ اسدالمی بدا فلسدفۀ قدرون
وسددطی و دورۀ مددهرن اشددتراک دارد ،امددا بددرعلم فلسددفۀ قددرون وسددطی ایمددانگرایددی را
نمیپذیرد ،زیرا «به عق قب از ایمان میتقه اسو» (ص  .)11ازطر دیگدر ،فلسدفۀ اسدالمی
احالو فاع شناسا را هم قبول نهارد ،زیرا درآنحور «وحی ابدژ بداقی مدیمانده و منبدع
میرفو نخواهه بود؛ درحالیکه چندین نیسدو» (ص  )11و وقتدی عقد مسدتق بده وحدی
میرسه« ،وحی منبع شناخو و بهاحطالح دکار فاع شناسا میشدود» (ص  .)19تفداو
اینجاسو که «سوبجلتیویسوهای میتقه به وحی میگوینه :من هسدتم کده دربدارۀ وحدی
ححبو میکنم؛ اما وحی نمیتوانه به من بگویده ایدنگونده بیندهیش و ایدنگونده بداش... .
سوبژکتیویسم قال به عق مستق و عق خودبنیاد اسو؛ فلسفۀ اسالمی هدم قالد بده عقد
مستق اسو؛ ولی عق خودبنیاد را نمدی پدذیرد .وحدی ،خدود سدوژ خواهده بدود و منبدع
میرفو ...این وحی اسو که میگویه ’نحن اقرب الیه من حبل الورید‘ .حقایقی از ایدن قسدم
با عق دسویافتنی نیستنه» ( .)11-11بنابراین نویسنه نظر دکدار را نید بدا عندوان عقد
خودبنیاد دربرابر ایمدانگرایدی نمدیپدذیرد ،زیدرا احتمدال مدیدهده بده پرسدش از حجیدو
میرفوشناختی وحی منتهی شود.
خسروپنا برای تمای فلسفۀ اسالمی با پسومهرنیسم میگویه که پسومهرنها بدهجدای
باور به رلالیسم نسبیگرا هستنه و «ایهلالیسم سوبجلتیویسدم» (ص  )16را پذیرفتدهانده ،امدا
فلسفۀ اسالمی به رلالیسم باور دارد .البته هر تقریری از رلالیسدم موردقبدول فلسدفۀ اسدالمی
نیسو ،بلله «رلالیسمی را میتوان عقالنیو اسالمی تیبیر کرد کده عدالو بدر پدذیرش عقد
مستق  ،منبعبودن متن دینی و وحی را نی برذیرد» (ص .)16
بهطور خالحه ،نویسنه ایمانگرایی را نمیپذیرد ،زیرا پذیرش آن را کنارگذاشدتن عقد
میدانه؛ عق گرایی دکارتی را نی نمیپذیرد ،زیرا پذیرش آن را مستل م تقلی جایگدا وحدی
از سوژ به ابژ میدانه و درنهایو بین ایمانگرایی و عق خودبنیاد عقد مسدتق را مطدرح
میکنه .عق مستق عق ماقب وحی اسو که وقتدی بده وحدی رسدیه سدلو مدیکنده و
جایگا آن را بهمن لۀ سوژ و منبع میرفو میپذیرد.
باتوجهبه رابطهای که نویسنه بین عق و وحی تیریر کرد اسو ،بهنظدر مدیرسده کده
عق برای «عق مستق » بودن قب از رسیهن به وحدی چنده کدار را بایده انجدام دهده :اول،
وحی را از غیروحی بشناسه؛ دوم ،حجیو میرفوشناختی وحی را اثبا کنه؛ سوم ،نداتوانی
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خود در قتاو دربارۀ محتوای وحی را اثبا کنه؛ چهدارم ،تبیدین کنده کده ،اکندون کده از
قتاو میرفوشناسانه دربارۀ محتوای وحی ناتوان اسو ،نسبو به آن بایه موضع پدذیرش
داشته باشه و نمیتوانه مواضع دیگر ،ماننه انلار یا یادری ،بگیرد .اکنون ایدن پرسدش پدیش
میآیه که این موضع نویسنه ج ایمانگرایی چه چی ی اسو.
ظاهراً آنچه باعث رد ایمانگرایی و متمای دانستن موضدع خدود از آن بدود  ،تندور
نادقیق نویسنه از ایمانگرایی اسو .مدتن کتداب نشدان مدیدهده کده از نظدر نویسدنه
ایمانگرایی یینی مسدبوقدانسدتن کد میرفدو بده ایمدان ،درحدالیکده چندین نیسدو.
ایمان گراها برعلم برداشو مفلر محترم میتقه نیسدتنه کده دسدویدافتن بده حقیقدو
3
همه چی منوط به ایمانآوردن اسو ،بلله این حیطه بده حقدایق دیندی محدهود اسدو.
ازاین رو ،وی دوبار به دامن ایمان گرایی افتاد اسدو .درواقدع ،اگرچده بدا طدرح عقد
مستق تالش میکنه ،دیگربار با جمع بین ایدن و آن را سدومی بسدازد ،درنهایدو را
ایمانگرایی درپیش میگیرد.

 .8استفاده از نسبیگرا یی بـرا توجيـه نيـاز بـه علـی دینـی درعـين ـرد
نسبیگرایی
از مسال مطرح بین حامیان و مخالفان علم دینی «چرایی» نیاز و «شیوۀ توجیه» نیداز بده علدم
دینی اسدو (بنگریده بده موحده ابطحدی 8938 ،8938الدر؛ تمدهن جهرمدی 8911؛ ربدانی
گلرایگانی  .)8936در اینجا بیشتر مسئلۀ شیوۀ توجیه و روش بازکردن جایگدا بدرای علدم
دینی موردتوجه اسو .مسئله این اسو که مفلر برای علم جهیه به چه شیو ای نیداز بده آن
را توجیه میکنه و برای آن جایگا میسدازد .ظداهراً نقطدۀ کدانونی پاسدخ بده ایدن پرسدش
«نسبیگرایی» اسو .وی به نسبیگرایدی متوسد مدیشدود تدا نشدان دهده جامیدۀ اسدالمی
اقتتالاتی دارد که آن را به علم جهیهی نیازمنه میکنه.
اسار شیوۀ وی برای توجیه نیاز به علم دینی دسویازیهن به مسئلۀ دخالو ارزشهدا و
پیشفر های متللر در تولیه علم و مسئلۀ تللر واقییو اسو.
وی درمددورد دخالددو پددیشفددر هددا و ارزشهددا در تولیدده علددم بدده دخالددو مبددانی
میرفوشناختی ،هسدتیشدناختی ،و انسدانشدناختی در تولیده نظریدههدای علدوم رفتداری د
اجتماعی اشار میکنه و بر این اسار ،تمای علوم انسانی دینی از علدوم انسدانی سدلویر را
مینادار میدانه (ص  .)11همچنین در جای دیگری میگویه:
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تولیه هر میرفو علمی در درون مهلی از عقالنیو حور میگیرد و در هدر عقالنیتدی
روششناسی ،مبانی ،و مبادی دینی و غیردینی حتور دارد و علدوم انسدانی در مدهلی از
عقالنیو قرار دارد؛ پم میتدوان علدوم انسدانیم اسدالمی را میندادار و مملدن دانسدو
(ص .)111

اما درمورد ارجاع به تللر واقییو برای توجیه نیاز به علمی دیگر برای جوامدع اسدالمی،
درواقع محلیبودن واقییو دسوآوید مدی شدود .شدرح ایدن مدورد بدا طدرد نسدبیگرایدی
درهمآمیخته اسو .نویسنه موضع خود درمقابد نسدبیگرایدی را «روششناسدی رلالیسدتی
زمینهگرا» (ص  )166یا «بسترگرایی واقعگرایانه» (ص  )111میدانه.
«روششناسی رلالیسم زمینهگرا» یینی «واقییتی ورای هن مدا وجدود دارد ...کده انسدان
توان کشر آن را دارد ،اما واقییدوهدا بدا زمیندههدای مختلدر [«زمدانی ،ملدانی ،رفتداری،
اجتماعی ،و تاریخی»  ،متفاو میشونه و اشلال گوناگون مدییابنده» (ص  .)166ازایدنرو،
حلم انسان موجود در مناطق مختلر جهان را نمیتوان به یکدیگدر تسدری داد (ص )111
و «ازآنجاکه انسان محقَّق را بایه با نگا بومی توحیر نمود ،لذا هموار مسئلۀ بدومیسدازی
دانش موردتوجه اسو» (ص  .)18درنتیجه «درباب امور انسانی ،شناخو واقع بایه باتوجهبده
بستر این پهیه ها باشه؛[ ...و در تبیین پهیه ها و امور انسانی ،ملد خودکشدی و انقدالب و
جنگ و حلح و غیر  ،نسبو به جوامع مختلر میتدوان بده چندهین نظریده دسدو یافدو»
(ص  ،)113بهون اینکه نسبیگرا شویم؛ زیدرا «سدخن در ایدن اسدو کده انسدان بدا کمدک
بهیهیا و مییار شناختی که در اختیار اوسو میتوانه زمینههای تأثیرگذار در هدن را کندار
بگذارد تا واقییو خارجی را آنگونه که هسو و با همان قیدود زمیندههدای ملدانی ،زمدانی،
رفتاری ،اجتماعی ،و تاریخی بشناسه» (.)166
درنتیجدده ،نویسددنه در نقدده کسددانی کدده تمددای روش دینددی از غیردینددی را مسددتل م
دلخواهانهشهن روش و نسبیگرایی میداننه میگویه:
ما نسبیگرایی را قبول نهاریم و مبنایمان در میرفوشناسی رلالیسم میرفتدی اسدو ...مدا
رلالیسم میرفتی را میپذیریم ،ولی این ادعا بهان مینا نیسو که همدۀ ایدن روشهدا 81را
حق بهانیم .هرچنه روشها بهلحاظ تاریخی متنوعانده و نمدیتدوان همدۀ آنهدا را حدق
دانسو .اعتبار این روشها را در فراروششناسی بررسدی مدیکندیم کده مبتندیبدر عقد
محض اسو .پم در این رویلرد پارادایمها و روشها را قیارپدذیر مدیداندیم ،همدین
تنوع تاریخی سبب میشود مهعی شویم کده روش اسدالمی ،بدهعندوان بدهیلی دربرابدر
روشهای دیگر ،میتوانه علم اسالمی تولیه کنه که متمای از علم غیراسالمی باشه و بدا
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استفاد از فراروششناسیم عق محض اعتبار روش اسالمی را در میرفوشناسدی مُبدین
میسازیم (ص .)131-131

هددمچنددانکدده مددیبینددیم ،مفلددر ازی دکطددر بدده نسددبیو در مبددانی هسددتیشددناختی،
میرفوشناختی ،انسانشناختی ،محلیبودن واقییوها ،و بده تندوع تداریخی روشهدا اسدتناد
میکنه تا نیاز به علم جهیه و روش بهی را توجیده کنده .ازطدر دیگدر ،مدهعی اسدو کده
میتوان با کمک «بهیهیا و مییار شناختی زمینههای تأثیرگذار در هن را کندار [گدذارد تدا
واقییو خارجی را آنگونه که هسو» شناخو .وی «همۀ روشها را حق» نمیدانده و بدا رد
قیارناپذیری پارادایمها ،که باعث میشود نتدوان «پدارادایم حدق را از باطد تشدخیص داد»،
(ص  )111میگویه که «پارادایمها و روشها را قیارپذیر میدانیم» و «اعتبدار ایدن روشهدا
را در فراروششناسی بررسی میکنیم که مبتنیبر عق محض اسدو» .ازایدنرو« ،پدارادایمهدا
برخال نظر کوهن قیارپذیرنه ،زیرا مجموعه پارادایمهای موجود را مدیتدوان بدا منطدق و
میرفوشناسی ارزیابی کرد و درسو یا غل بودن آنهدا را یافدو ،زیدرا میرفدو فلسدفی در
سطحی فراپارادایمی قرار دارد» (ص .)113
به اینکه آن بهیهیا چیستنه و چگونه مییار شناخو میشونه ،در بخدش روششناسدی
حلمی د اجتهادی اشار میشود .بهعالو  ،در دو بخش بیهی ناچار به مسدئلۀ نسدبیگرایدی
بازخواهیم گشو .ازاینرو ،به چنه نلته بسنه میکنیم.
اول ،اگر مفلر بهرغم باور به تأثیر زمینههای تاریخی ،اجتماعی ،و غیر حتدی بدر هدن
شناسا میتقه اسو ،با کمک بهیهیا و مییارهای شناختی میتوان تأثیر آنها را کندار گدذارد
و واقییو را آنگونهکه هسو شناخو ،واقیاً چه نیدازی بده تأسدیم علدم جهیدهی وجدود
دارد؟ آیا این بهیهیا و مییارهای شناختی نمیتواننه پرد های کجفهمی واقییو را بهکد از
پیش چشم انسانها ب داینه؟
دوم ،مفلر واقییو را بنابر زمان ،ملان ،جامیه ،و تاریخ متغیر مدیشدمارد و ایدن امدر را
بنیادی برای تأسیم علم جهیه میشمارد .پرسشی کده پدیش مدیآیده ایدن اسدو کده ایدن
تقسیمبنهی زمانی ،ملانی ،و اجتماعی را کجا متوقر کنیم و با چه مییداری بده توقدر ایدن
منفردسازی تنمیم بگیریم که املان علم اجتماعی از میان نرود.
سوم ،وقتی از تللر علم براسار تللر مبانی یا مهلهدای عقالنیدو یدا تللدر واقییدو
سخن بگوییم ،منطقاً علم توجیهشه از این را نمیتوانه ادعدای اطدالق و جهدانشدمولی
داشته باشه و بایه برذیرد چی ی باشه در عر دیگران ،اما مشخص نیسو نویسنه چدرا
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پم از استفادۀ مطلوب از نسبیگرایی ،بیدلی آن را طرد میکنه و چگونده مدیتدوان ایدن
تناقض را رفع کرد.
درنهایو اینکه ،با تأکیهی که مفلر بر ل وم توجه به زمینه در فهم پهیه هدا دارد ،راهدی
نشان نهاد اسو که چگونه به مشللی که در نقه هرمنوتیک فلسفی میگوینه دچار نشویم.
دیهگا گادامر درخنوص فهم بدهندوعی نسدبیگرایدی حدهاکلری و زمیندهگرایدی فهدم
میانجامه .یینی فهم ،مبتنیبر زمینه ...و هرکم در هر مقطیی در بستر فلری دد میرفتدی
خدداص قددرار دارد و واقیی دو چی د ی ج د فهددم او نیسددو .ایددن دیددهگا چددهبسددا بدده
نیسوانگاری بینجامه ،چون همۀ فهدمهدا و میرفدوهدا را زیرسدفال مدیبدرد و اساسداً
مطابقو مینا نهارد و حتی فهم مشترک نی بیمینا میشود؛ چراکه هرکم زمینۀ میرفتدی
خاص خود را دارد (ص .)111

وقتی باور داریم واقییو هر جامیه ،زمان ،ملان ،فرهنگ ،و تاریخی با دیگدری درحدهی
متفاو اسو که میتوان از نیاز به علمدی جهیده سدخن گفدو ،مشدخص نیسدو چگونده
میتوان از قیارناپذیری این شناخوها و نیسوانگاری رها شه .اگر راهی وجود دارد ،چدرا
این را را بایه از گادامریها دریغ کرد و اگر راهی وجود نهارد ،ما چگونه مستلنا میشویم.

 .9تصویر جدید از علوم اجتماعی
خسروپنا تنویری جهیه از ساختار علوم انسانی و علوم اجتماعی د رفتاری ارالده مدیدهده.
براسار این تنویر ،علوم رفتاری د اجتماعی متیار در غرب «سه کارکرد مهم و مشدترک»
(ص  )13یا «سه ضلع» (ص  )111دارد:
« .8توحیر انسان مطلوب» (ص  .)13علوم اجتماعی در ایدن ضدلع «انسدان مطلدوب را
بیان میکنه .این انسان مطلوب از انسانشناسی میینی گرفته میشود [ ...که خدود از فلسدفۀ
انسان و فلسفۀ انسان نی ( »...ص .)111 -6
 .1توحیر انسان محقّق (ص  .)13در این ضلع علدوم موجدود «بدا روشهدای مختلدر
تبیینی ،تفسیری ،انتقادی ،ساختارگرایی ،و گفتمانی به توحیر انسان تحققیافته مدیپردازنده»
(ص .)111
 .9نقه انسان محقق و تغییر آن بده انسدان مطلدوب (ص « .)13نقده و توحدیههدایی کده
میخواهه انسان تحققیافته را به انسان مطلوب ن دیک کنه ،ایدن توحدیههدا در چهدارچوب
نظام حقوقی و اخالقی شل میگیرد» (ص .)111
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در اینجا به دو نلته اشار میکنیم .اول ،این نتیجهگیری که علوم اجتماعی سه ضدلع یدا
کارکرد دارد از کجا ریشه میگیرد؟ دوم ،کارکرد آن چیسو؟ این نتیجدهگیدری« ،احتمدایً»
حاح تقسیم روشهای علوم اجتماعی به سه بخش تبییندی ،تفسدیری ،و انتقدادی اسدو.
خسروپنا میگویه که روشهای تبیینی بهدنبال کشر علو پهیه ها ،روشهدای تفسدیری
بهدنبال فهم پهیده هدا ،و روش انتقدادی بدهدنبدال نقده وضدع موجدود و تغییدر آن اسدو
(ص  .)11-16بهنظر میرسه که آن سه ضلع احنا کارکردهاییانه که برای این سه رویلدرد
در نظر گرفته شه اسو و البته نمونۀ دیگری از شیوۀ جمع این و آن با هم اسو.
اما مهمتر از آن کارکرد این سهضلیی آماد کردن زمینه برای طرح علوم اجتماعی اسدالمی
اسو .همچنانکه علم دینی محقق نشه بود تا فلسفۀ متا علدم دیندی درپدی آن محقدق
شود و مفلر بهناچار فلسفۀ علم جهیه با رویلردهای جهیه ساخو تدا عندای دسدو وی
در ساختن علم جهیه باشنه ،اگر بنا را بر تنور رایج از علوم اجتماعی بگذاریم و وظیفدۀ آن
را حرفاً توحیر واقییو د انسان محقّق دد در نظدر بگیدریم ،احتمدایً بداز در تأسدیم علدوم
اجتماعی اسالمی مشل خواهیم داشو .درنتیجه ،در اینجدا نید بده تندویر جهیدهی نیداز
داریم که در آن بیشتر بتوان نظام ارزشی و نظام ملتبی را وارد کرد (بنگریده بده ص .)111-1
بخش توحیر واقییو بهتنهدایی مطلدب چندهان جهیدهی ورای علدوم اجتمداعی متیدار
نخواهه داشو .بخش توحیر انسان مطلوب و نقده انسدان محقدق نید بدهتنهدایی میدارفی
میشود که امروز بهحور کلی میار اسالمی مینامیم .درنتیجه بخش توحدیر واقییدو
یزم اسو ،زیرا بهاعتبار آن میتوان دعوی علم تجربیبدودن کدرد ،امدا واردکدردن دو بخدش
دیگر نی ضروری اسو ،زیرا بدهون آنهدا نمدیتدوان از «علدم اسدالمی» سدخن گفدو .امدا
همچنانکه خواهیم دیه این را چی ی از علم بهمینای «ساینم» باقی نمیگذارد.

 .11روششناسی حكمی ـ اجتهاد
در بخشهای پیش کوشیهیم زمینه را برای توضیح روششناسی حلمدی دد اجتهدادی آمداد
کنیم .در این بخش میکوشیم خودِ این روششناسی و اجد ا و عناحدر آن را مدوج میرفدی
کنیم .در میرفی اجمالی این روششناسی یا الگو میتوان گفو:
الگوی حلمی د اجتهادی مهلی از روششناسی علوم انسانی اسو که با بهر گیدری از
فلسفۀ اسالمی در حوزۀ هستیشناسی ،میرفوشناسی ،و انسانشناسدی و متناسدب بدا
نظام ارزشی و هنجاری اسالمی به توحیر امور انسانی تحقدقیافتده ،توحدیر امدور
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انسانی شایسته ،و توحیهها برای تغییر با رویلدرد اسدالمی مدیپدردازد .ایدن الگدو بدا
رویلردی تهذیبی د تأسیسی و مطالیۀ نحوۀ تولیه علوم انسانی سلویر و نقش آن در
تحقق تمهن غربی ،در تدالش اسدو بدهحدور مرتبدهدوم تولیده نظریده و مطالیدۀ
پهیه های رفتاری د اجتماعی را در چهارچوب فلسفۀ متا اسدالمی میرفدی نمایده
(ص .)111

همین قطیه مراح تولیه و عناحر علوم اجتماعی اسدالمی را تلخدیص کدرد اسدو .در
همین قطیه حتور نظریۀ دیه بانی ،توحیر تاریخی علوم غربی ،و نقه منطقدی آنهدا ،سده
ضلع علوم انسانی و بهکاربستن فلسدفۀ اسدالمی بدرای سداختن ایدن سده ضدلع را مشداهه
میکنیم .مسئلۀ بیهی اعتبار دانشی اسو که به این ترتیب بهدسو میآیده کده بیدهتر اشدار
خواهیم کرد .اکنون میکوشدیم مراحد و عناحدر روششناسدی حلمدی دد اجتهدادی را بده
وضوحی که میتوانیم مختنر توضیح دهیم.
اشار شه که علوم از نظر مفلر سه ضلع دارنه .اکنون بایه دیه آیا اسالمیسدازی علدوم
انسانی در هر سه ضلع تحقق دارد یا خیر و روش تحققبخشیهن به ایدن سده ضدلع چگونده
اسو .از نظر مفلر ،اسالمیسازی علوم انسانی در هر سه ضلع تحقق دارد:
«ضلع اول ،انسان مطلوب ،اسالمی ،و غیراسدالمی دارد .ایدن انسدان مطلدوب از فلسدفه،
قرآن ،و سنو بهدسو میآیه» (ص .)118
ضلع دوم ،بدرای توحدیر انسدان محقدق ،بایده از روش تجربدی [و احد بسدترگرایی
واقعگرایانه استفاد کرد[ ... .ملالً اگر در جنوب تهران یک ناهنجاری اتفاق افتاد یدا در
شمال تهران ناهنجاری دیگری ...حلم انسان موجود در این منطقهها را نمیتوان بدهکد
تهران سرایو داد (.)111
ضلع سوم ،تغییر انسان د بایهها و نبایهها :برای بهدسوآوردن این بایدهها و نبایدهها
بایه بهوسیلۀ روششناسی اجتهادی دقیقاً از فقه ،اخالق ،و عرفان اسالمی بهعندوان منبدع
استفاد کنیم ،...اما روششناسی اجتهادی متیار در حوز ها ...کافی نیسو ،بللده بایده
آن را  ...تغییر دهیم که از آن به هرمنوتیک اجتهادی تیبیر میکنم (ص .)119

بهطورکلی ،روشهای میتبر در روششناسی حلمی د اجتهادی شدام برهدانی ،تجربدی،
تفسیری ،اجتهادی ،و انتقادی اسو .اما هریک از این روشها از نظدر مفلدر اندواعی دارد و
در یلی از اضالع سهگانۀ علوم اجتماعی قاب استفاد اسدو و اسدتفاد از آنهدا بده رعایدو
شرای آنها منوط اسو (ص .)131
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بددرای ملددال ،در اسددتفاد از روش تفسددیری بددرای دسددویددافتن بدده فهددم میتبددر ،بایدده
پیشفر های بایستهای را رعایو و از پیشفر های نبایستهای اجتناب کرد.
ملالً ،از پیشفر های مینایی تحمیلی برگرفته از نظامهدای سدلویر بایده پرهید کدرد،
زیرا ر زن درک واقییوانه و پاسخگوی مشلال جامیۀ اسالمی نیستنه (ص .)139-1
بنابراین روش حلمی د اجتهادی ترکیبی منظم از روشهدای برهدانی ،تجربدی ،و نقلدی
(اجتهادی) اسو که با بهر گیری از بهیهیا عقلدی ،قیدار اقتراندی و اسدتلنایی ،آمدار و
احتمای  ،و اجتهاد ...بهدسو میآیه .این روش عالو بر توانایی در توحدیر پیشدرفو
تحققیافته ،توان توحدیر پیشدرفو مطلدوب ایراندی دد اسدالمی و چگدونگی تغییدر از
وضییو موجود به پیشرفو را دارد (ص .)133

به این ترتیب ،مشاهه میکنیم که علم اسالمی چگونه اضدالع مختلدر علدوم انسدانی و
همۀ روشها را جمع میکنه ،روشهایی را به آنها میاف ایه و نقصهدای آنهدا را برطدر
میکنه و درمجموع مبتندیبدر شدیوۀ «جمدع بدین ایدن و آن» اسدو .حدال اعتبدار شدناخو
حاح شه در این سه ضلع را چگونه تأمین کنیم؟ مییار حهق چیسو؟ نویسنه در اینجدا
مییاری سهسطحی پیش مینهه که آن را «بهاهو نظاممنه کارآمه» (ص  )3مینامه.
در تحنی میرفو بایه از بهیهیا اولی و ثانوی ،که ریشۀ میرفو هستنه ،آغاز کدرد و
به گ ار های نظری رسیه ،یینی گ ار های مجهولی که توس بهیهیا میلوم میگردنده.
بهتهریج از مجموعه بهیهیا و نظریا به یک منظومۀ میرفتی دسو مییابیم که خدود
این منظومۀ میرفتی میتوانه مییار ارزیابی برای سدایر گد ار هدایی باشده کده از طریدق
استناد به بهیهیا نمیتوان آنها را ارزیابی کدرد .گد ار هدایی کده بدا منظومدۀ میرفتدی
برگرفته از بهیهیا سازگاری نهاشته باشنه ،کا ب هستنه .اگر دو گ ار با هم تقابد یدا
تخالر داشته باشنه ،ولی با منظومۀ میرفتی سازگاری داشته باشدنه ،بایده بده کارآمدهی
آنها نظر کرد .کارآمهی هموار با مقاحه در ارتباط اسدو .اگدر کارآمدهی یدک گد ار
درراسدددتای مقاحددده شدددرییو و عقالنیدددو اسدددالمی باشددده ،آن گدد ار حددادق و
درغیراینحور کا ب اسو (ص .)111

بنابراین:
ترتیب منطقی رلالیسم شبلهای عبار اسو از :بهیهیا اولی ← بدهیهیا ثدانوی ←
کشر برخی از میرفوهای نظری ← دسویابی به نظام میرفتدی منسدجم ← کشدر
سایر میرفوهای نظری هماهنگ با نظام میرفتی منسجم ← کشر میرفو کارآمده بدا
هه نظام منسجم (خسروپنا .)11 :8931
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حال که فراینه سنجش حهق را دیهیم ،این پرسش پیش میآیه که حهق نسبو بده چده
چی ی مهنظر مفلر اسو؟ در مرحلۀ اول قتایا نسبو به بدهیهیا سدنجیه مدیشدونه .در
مرحلۀ دوم نسبو به نظام میرفتی منسجم و بهحور عدهم ناسدازگاری بدا آن و در مرحلدۀ
سوم نی بهحور انطباق بیشتدر بدا مقاحده شدرییو .مشدخص نیسدو جایگدا واقییدو
کجاسو .یک ضلع این علدوم توحدیر انسدان تحقدقیافتده اسدو ،ولدی مفلدر در مییدار
سهسطحی به مسئلۀ حهق در این بخش هیچ اشار ای نمیکنه.
اکنون که به این نظام روششناسی اشار شه ،مدیتدوان بده فراینده منطقدی شدل گیدری
نظریهها در علوم انسانی از دیه روششناسی حلمی دد اجتهدادی اشدار کدرد کده بدهندوعی
تلخیص تمام مباحث پیشین اسو.
فلسددفۀ مطلددق (دربردارنددهۀ فلسددفههددای متددا بدده حقددایق و مشددخصشددهن مبددانی
هستیشناختی ،میرفوشناختی ،انسانشناختی ،روششناختی ،و غیر ) ← شدل گیدری
نظام ارزشی و الگوی انسان بایسته و بایهها و نبایههای انسدانی (حقدوق و اخدالق) ←
شل گیری نظام انسانشناسی یا انسان شایسته و انسان مطلوب ← دسویابی بده نظدام
ملتب رفتاری و اجتماعی ...تهوین نظام روششناسی ← تولیه نظریه (ص .)113

تا اینجا دیهیم که روششناسی حلمی د اجتهادی نقاط قو روششناسیهای موجدود
را در خود گرد آورد اسو و از جوانب مختلر برتدر از آنهاسدو .اکندون ،پدیش از ادامدۀ
مطلب ،بهتر اسو به یلی دیگر از برتریهای این روششناسدی بدر سدایر روششناسدیهدا
اشار کنیم و آن مسئلۀ «عمومیو روششناسی حلمدی دد اجتهدادی» اسدو .مفلدر دربدارۀ
مسئلۀ «عمومیو روششناسی» با پیشکشیهن رابطۀ ایهلولوژی و علم و بحدث تدأثیر بیدنش
اجتماعی ،طبقاتی ،و فرهنگی انهیشمنهان در تفسیر و تبیین آنها از پهیه ها میگویه:
میلوم شه که عالِم اجتماع نمیتوانه به روش عالم طبییدو تقدرب جویده و بده همدین
دلی  ،علوم اجتماعی به ایهلولوژیهای طبقاتی تبهی شده اسدو و فاحدلۀ بدین علدوم
اجتماعی و ایهلولوژی محو شه اسدو .ایدن دیدهگا در فلسدفۀ علدم کدوهن و نظریدۀ
پارادایمها آشلارتر میشود.
نگارنه با ارالۀ الگوی حِلمی د اجتهادی نشان داد اسو که میتوان به نظریدههدای
علوم رفتاری و اجتماعیم مبتنیبر بهیهیا دسدو یافدو ،بدهگوندهایکده هدم مجموعدۀ
گ ار های علوم رفتاری و اجتماعی ححیح و حادق بهمینای مطابقو با واقع و هم ایدن
گ ار ها با یکدیگر ،هماهنگ و هم نسبو به مقاحده ،کارآمده و بداوجدوداین ،دیندی و
غیرایهلولوژیک باشنه (ص .)131
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مشخص نیسو الگوی موردنظر نویسنه چگونه باتلیهبر بهیهیا درعین انجدام آن سده
کارکرد در کنار هم خواهه توانسو از تبهی شهن بده ایدهلولوژی اجتنداب کنده .مخنوحداً
باتوجهبه اینکه از نظر مفلر «علدوم رفتداری دد اجتمداعی ،عمللدردی مشدابه دیدن دارنده»
(ص  .)11بایه قتاو در این زمینه را تا زمان تولیه نمونههدای واقیدی تبیدین پهیده هدای
اجتماعی با علم دینیم زاییهۀ الگوی حلمی د اجتهادی بهتیویق انهاخو.

 .11بيان مستور و دیریاب
از مشلال کتاب ،بهویژ در گفتارهای انتهایی ،متن مستور و دیریاب آن اسو ،آنچندانکده
فهم فحوای کالم را تقریباً نامملن میکنه .به این عبارا بنگریه:
رلالیسددم شددبلهای پنجددر ای (ص  ،)113واقددعنمددایی مجددازی دد پنجددر ای (ص ،)118
مبناگرایی شدبلهای (ص  ،)111میرفدوِ بحلدی (ص  ،)113روششناسدی رلالیسدم قهسدی
(ص  ،)161انواع میرفو :میرفو فلسفی ،میرفو پارادایمی ،میرفو علمدی عدام و خداص،
میرفو الگویی (ص  ،)119پنج نظام میرفتی :نظام فلسفی ،نظام انسانشناسی ،نظدام ارزشدی،
نظام ملتبی ،و نظام روششناسدی (ص  ،)111سده چهدارچوب موجدود در علدوم انسدانی:
چهارچوب فلسفی ،چهارچوب ملتبی ،و چهارچوب روششناختی (ص .)113
در جهان مبهم واژگان و عبارا  ،مهمترین موضدوع ایدنکده بییده اسدو بتدوان میندای
مشخنی برای واژۀ «علم» یافو« ،علمی» که کتاب روششناسی از آن سدخن مدیگویده ،در
بهترین حالو میادل میرفو و دانش اسو .بهعالو  ،خواننه بارها در متن خواهده دیده کده
روش /روشها با روششناسی بهحور جدایگد ین هدم اسدتفاد مدیشدونه .ایدن امدر را
درمورد عبار «حلمی د اجتهادی» هم مشاهه میکنیم کده بدا سده پیشدونه «الگدو /روش/
روششناسی حلمی د اجتهادی» استفاد شه اسو .بااینهمه آشفتگی و ابهام زبدانی ،شدایه
بهتر بود مهعی نمیشهیم را هایی را رفتهایم که کسی تاکنون نرفته اسو.

 .12نتيجهگير  ،بحث ،و بررسی
تاکنون بهانهازۀ کافی دربارۀ محتوای کتاب روششناسدی سدخن گفتده شده .در ایدن بخدش
انهکی از محتوای کتاب فراتر مدی رویدم .آثدار اغلدب حامیدان علدم دیندی بدا بحلدی دربدارۀ
دیهگا های اثبا گرایی و پسومهرنیسم دربارۀ رابطدۀ بدین علدم و ارزش آغداز مدیشدود و
ماحن آن همنوایی با نقههای پسومهرنیسم بدر اثبدا گرایدی و قبدول دخالدو ارزشهدا،
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ازجمله دین ،در مراح مختلر علم اسو .به ایدن ترتیدب ،را بدرای تولیده علدم دیندی بدا
دخالودادن آگاهانۀ ارزشهای دینی گشود میشود .حال ،هرکهام از طر داران علدم دیندی
میتقهنه دین را بایه بهشل خاحی و در نقطه یا نقاط خاحی وارد علم کرد.
اما جالب اسو که طر داران علم دینی درمقام نظر درپی تأسیم علم دیندیانده .ییندی،
تاجاییکه اطالع داریم ،آنها حرفاً توضیح میدهنه که دیدن را چگونده و از کجدا وارد علدم
کنیم تا علم دینی حاح شود ،اما درعم این کار را انجام نمیدهنه تدا توضدیحی جهیده از
پهیه ای بهدسو دهنه .اسم این حالدو را شدایه بتدوان موعظده در کوچدهپدمکوچدههدای
میرفوشناسی نامیه.
بهنظر میرسه هه موعظه اساساً دسویافتن به دانش نیسو ،بلله اقنداع دیگدران بدرای
باور به وجود یا املان متاعی اسو که فروشنه خود نهارد ،اما میتقه اسو که وجود دارد یدا
می توانه وجود داشدته باشده .بهتدرین جدا بدرای ایدن موعظده هدم کوچدهپدمکوچدههدای
میرفوشناسی اسو ،زیرا برعلم جهان علم کده بایده در آن وارد میدهان پدژوهش تجربدی
شویه و آن را گ ارش کنیه ،در کوچهپمکوچههای میرفدوشناسدی مدیتوانیده بدهون کدار
تجربی برای اقناع دیگران ساعوها بحثهای میرفوشناسانه بلنیه .هنر اقنداعی بدهکاررفتده
در اینجا را نی میتوان «اما آیا قب از» نامیه.
هنر «اما آیا قب از» هندری اسدو بدرای منحدر کدردن بحدث احدلی و کشدانهن آن بده
کوچهپمکوچهها و درعینحال چنینوانمدودن کده بحدث را بده ژرفاهدای ژر آن منتقد
میکنیه .این کار با عبار هایی اینچنین انجام میشدود« :امدا آیدا قبد از روششناسدی هدم
چی ی وجود دارد؟» (ص .)11 ،81
مفلددر در مقهم دۀ بخددش اول کتدداب روششناس دی مددیگویدده کدده بحددث از روش و
روشمنهی را روششناسی میگوینه .اما ،بحث از روش مقهم بر کاوش تجربدی و بحدث از
روششناسی مقهم بر روش اسو .روششناسی هر علمی مبتنیبر میرفوشناسی و منطدق و
متأثر از نوع جهانبینی و هستیشناسی اسو و بحث از مبادی مفثر بر روششناسدی برعهدهۀ
فلسفۀ روش اسو .به این ترتیب ،فلسفۀ روش ،که مباحث هستیشناختی ،میرفدوشدناختی،
انسانشناختی ،و منطقی روششناسی را تنقیح میکنه ،بر روششناسی مقهم اسدو .بندابراین
برای فهم درسو «جایگا روششناسی در علدوم اجتمداعی» بایده بحدث را از فلسدفۀ روش
آغاز کرد ،اما فهم درسوتر از جایگا روششناسی در علوم اجتماعی مستل م این اسدو کده
پیش از ورود به مبانی و فلسفۀ روش ،تلقی درستی از ماهیو فلسفه ،فلسفههدای متدا  ،و
فلسفۀ علوم اجتماعی و انسانی بهدسو آورد (ص .)81
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همانطورکه مشاهه میشود ،با فراینه پدمکداوی دالدم مدواجهیم .محندول ایدن فراینده
پمکاوی (مسال تجربی ،روش ،روششناسی ،فلسفۀ روش ،فلسفۀ علوم اجتمداعی و انسدانی،
فلسفههای متا  ،و ماهیو فلسفه) این اسو که شما هیچگا با نقطۀ نهایی مواجه نمدیشدویه
که همان مسال تجربی و پژوهش دربارۀ آن اسو و تفاو شما با دیگدران در آنجدا خدود را
نشان خواهه داد .درواقع هه موعظه در کوچهپمکوچههای میرفوشناسی همین اسدو کده
جایگا واعم و خطیب را برای شما محفوظ نگه دارد بهون اینکه درمورد متاعی عینی سدخنی
بگوییه ،بهون اینکه پشو می بنشینیه و رشتههای قدرنهدا پدژوهش را پنبده کنیده و از املدان
چی ی سخن بگوییه .بهون اینکه خودتان کاری از آن قسم تولیه کنیه و این البته فق درمدورد
خسروپنا حادق نیسو .حسین بستان در جلسۀ نقه و بررسی نظریۀ دیه بانی میگویه:
برای هر تحقیق و پژوهشی دو محور احلی نظریهپردازی و کدار پژوهشدی وجدود دارد
که بیشتر در علوم اجتماعی مطرح میشود و بحث مدا بدیشتدر در مدورد اول اسدو و
بخش دوم اهمیو ثانوی دارد و اگر مورد نخسو به غایو خود برسده ،علدم دیندی بده
88
توفیق خود میرسه و در ادامۀ مسیر پژوهش نی بهوجود میآیه.

جای این پرسش از بستان باقی اسو که بهون پژوهش تجربدی قدرار اسدو دربدارۀ چده
چی ی نظریهپردازی شود؟ آیا این کار داستان نواختن نادرسو سرنا نیسو؟ شدایه هدم قدرار
اسو دربارۀ «نظریهپردازی دربارۀ واقییو» نظریهپردازی شود .اگر چنین باشه ،درادامۀ مسدیر
هم که به پژوهش برسیم ،محنول آن در بهترین حالو بحثهای فلسفی و میرفوشناسدانه
خواهدده بددود ،ندده بددیشتددر .ایددن مسددئله درمددورد بدداقری ( )8938 ،8911 ،8911و پارسددانیا
( )8931 ،8931 ،8911نی حادق اسو.
اما درمورد خاص خسروپنا بایه سخن ماکم وبر را بهیاد آورد:
روششناسی فق میتوانه اب ارها و شیو هدایی کده ارزشمندهی خدود را درعمد نشدان
داد انه به سطح آگاهی آشلار فراخوانه و به ایدن ترتیدب باعدث شدود فهمدی بازانهیشدانه
دربارۀ آنها بهدسو آوریم .از این که بگذریم ،روششناسی به همان انهاز پیششرط کدار
علمی پربار اسو که دانش آناتومی پیششرط را رفتن ’ححیح‘ (.)Weber 1949: 115

پینوشتها
 .8از این نقطه به بیه ،بهدلی کلر ارجاعها ،در ارجاع بده کتداب در دسدو بررسدی فقد شدمارۀ
حفحۀ کتاب داخ پرانت کر خواهه شه.
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 .1سایر نق قولهای بخشهای بیهی متن نی بهون هیچ تغییر نگارشدی کدر شده انده تدا خواننده
بتوانه تنویر جامعتری از می ان رعایو مسال نگارشی و ویرایشی در کتاب بهدسو آورد.
 .9عبار «جمع بین این و آن» ملهم از متن خود کتاب اسو .برای ملال« :آکولینار ...سیی کدرد تدا
میان عق و ایمان جمع کنه» (ص .)11-9
 .1برای توضیح نظم خودانگیخته بنگریه به گری  ،8913فن دوم ،بهویژ ص .11-11
 .1ازآنجاکه توضیحا خسروپنا دربارۀ نظریۀ دیه بانی در کتاب روششناسی بسیار مدفج اسدو،
برای توضیح این نظریه از مقالۀ وی با عنوان «نظریۀ دیه بانی» ( )8916نی استفاد شه اسدو .در
موارد ارجاع به این مقاله نویسنه و سال انتشار نی کر شه اسو.
 .6یورنم نیومن در فن چهدارم کتداب شدیو هدای پدژوهش اجتمداعی ،کده بده «روششناسدی»
اختناص دارد ،پرسشهای مشخنی را طرح کرد (بدرای ملدال ،هده نهدایی انجدام پدژوهش
اجتماعی چیسو؟ ماهیو واقییو اجتماعی چیسو؟ ماهیو انسدان چیسدو؟ چده ارتبداطی بدین
علم و عق سلیم وجود دارد؟ و )...و پاسخ رویلردهای روششناختی مختلر موجدود در علدوم
اجتماعی به هرکهام از آن پرسشها را مقایسه میکنه (بنگریده بده یورندم نیدومن  :8913فند
چهارم).
 .1البته در اغتشاش متن بهدرستی نمیتوان دریافو مالک تقسیمبنهی روش اسو یا روششناسی یدا
چی ی دیگر .نویسنه بیشتر از کلمۀ «روشها» استفاد میکنه ،اما فحوای کالم نشان میدهده بدر
روشهای پژوهش دیلو نهارد.
 .1مفلر اشار میکنه که از نظر دکار ابجلتویسم بهمینای هنگرایی اسو.
 .3بددرای اطالعددا بددیشتددر بنگریدده بدده دانددشنامددۀ فلسددفۀ اسددتنفورد ،یدد واژۀ «فیهلیسددم»
(> .)<https://www.plato.stanford.edu/entries/fideism
 .81به روشهدای مختلدر تحقیدق اشدار دارد کده نویسدنه آنهدا را بده دو دسدتۀ کلدی مدهرن و
پسومهرن تقسیم میکنه.
11. <https://www.mehrnews.com/news/3618095>.
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