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  چکیده

گرایی ـ البته نه دقیقاً در معنای همان پوزیتیویسم عصر روشـنگری و مدرنیتـه ـ      اثبات
گرایانـه در   . رویکـرد اثبـات  رویکرد غالب در مطالعات اسـالمیِ آکادمیـک ایـران اسـت    

مطالعات اسالمی ایران با پوزیتیویسم منطقی و فلسفۀ تحلیلی قرابـت دارد. البتـه ایـن    
های کلی است که مراد از آن، تشابه نحوۀ دستیابی به معرفت از طریق  شباهت شباهت

 هایی نیز در این میان وجـود دارنـد کـه نبایـد نادیـده      حال، تفاوت اثبات است و درعینِ
گرایـی بـر مطالعـات اسـالمی در ایـران سـبب شـده اسـت تـا           گرفته شود. غلبۀ اثبات

تفهمی و تاریخیِ برخاسته از  -توانند براساس رویکردهای تفسیری  هایی که می ظرفیت
هـایی ماننـد منظرگرایـی، مطالعـه در      ای فعال شوند، مغفول بمانند؛ ظرفیت سنت قاره

دادن بـه   هـا و اهمیـت   نهادن تفاوت دینی، ارجاجتماعی و کارکردهای  -سطح فرهنگی 
شناسی و ... ازجمله  های مبتنی بر نتایج ظنی نظیر تاریخ، مردم خالقیت، توجه به دانش

  این موارد هستند.
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 مقدمه
انسانی شده است، فلسـفۀ علـوم اجتمـاعیِ     ن فلسفه و علومآنچه در غرب هستۀ پیوند میا

انسـانی و اجتمـاعی    توان از فلسفۀ علـوم  رسد که می به نظر می 1است. » ای / تحلیلی قاره«
انسـانی اسـت، بـه شـکل مقتضـی در       شناسی در علـوم  که گویا فرانگرترین سنت پارادایم

  مطالعات اسالمی بهره جست. 
تواند یک چهارچوب  مطالعات اسالمی راهبردی است که می 2شناسی فلسفه و پارادایم

مفهومی جدید برای رسیدن به خودآگاهی و بازفهمی و تحلیـل رویکردهـای مختلـف در    
، هـا  چـالش هـا و   مطالعات اسالمی را فراهم کند. خودآگاهیِ پارادایمی، اشراف بر کاسـتی 

ید جهت دفاع از خـود و  آگاهی از دستاوردهای جدید و درنهایت، طراحی راهبردهای جد
سازی با مقتضیات دنیای جدید از نتایج این راهبرد است. با شناخت رویکردهای  همخوان

ای / تحلیلـی و همچنـین، وضـعیت کنـونی مطالعـات اسـالمی در ایـران         پارادایمی قـاره 
شناسـی   شناسی، آسـیب  توان به یک چهارچوب مفهومی جدید برای پارادایم درنهایت، می

 هـای ایـن دو رهیافـت     طالعات اسالمی دست یافت. پیجـویی تضـادها و تقابـل   و بهبود م
رساند که فضـای حـاکم بـر     در مطالعات اسالمی ما را به این نتیجه می -ای/ تحلیلی  ره قا

                                                                                                                             
هایی  عنوانِ رویکردها و رهیافت عنوانِ مکاتب فلسفی، بلکه به ای و فلسفۀ تحلیلی را نه به . فلسفۀ قاره1

شوند؛  های مختلف را شامل می ها و گفتمان توان لحاظ کرد که هرکدام سنت انسانی می لومفراگیر در ع
رو، ارائه تعریفی مشخص با قواعد و اصول معین برای آنها دشوار است. ازجملۀ تمایزات این دو  از این

دور های سنت تحلیلی حول محور پرسش از امر واقع و عینیت دانش  توان گفت که سرفصل رهیافت می
» معنا«ای  که در سنت قاره بینی و علّیت دغدغه آن است. درحالی زند و مسائلی از قبیل اثبات، پیش می
های مربوط به تأویل و فهم در کانون توجه قرار دارد. همچنین،  ترین مسئله است و پرسش مهم

با ابزار منطق و  ها که تحلیلی ای است، درحالی های بارز متفکران قاره نگری یکی از مشخصه تاریخی
گرایی هستند. برای  گردند و در پی تعمیم شمول و غیرتاریخی می ریاضی حول محور مفاهیم جهان

  ]. 29، ص9؛ 18-17، ص18ای وجوه تمایز این دو مکتب نکـ : [ آگاهی از پاره
توان برای  یای است که نم تعاریف مختلفی برای پارادایم ارائه شده است؛ ولی ماهیت پارادایم به گونه. 2

نامه روش  واژه]. یکی از تعاریف خوب توسط حسن بشیر در 109، ص6آن تعریف دقیقی ارائه داد [
توان  ترین تعریف پارادایم را می ترین و انتزاعی در کلی«پیشنهاد شده است:  پژوهش در علوم اجتماعی

]. 26، ص2» [است چون و چرا دانست که شالوده هر فعالیت علمی های بی فرض ای از پیش رشته
مقصود «گوید:  تامس کوهن نیز از مشهورترین کسانی است که در این باب سخن گفته است. وی می

های  حل اند و برای مدتی مسائل و راه شده من از پارادایم، دستاوردهای علمی است که عموماً پذیرفته
  ].23-22، ص12» [دهند ای از کاوشگران قرار می الگو را در اختیار جامعه
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مطالعات اسالمیِ سنتی حتی در فضای آکادمیک ایران، بـه رویکـرد تحلیلـی متمایـل اسـت.      
دهد کـه ایـن    های سنتی اسالمی نشان می رادایمی دانشدرواقع، تمرکز بر هستۀ معرفتی و پا

ها در نسبتی که با امـر دینـی، الهیـات، خداونـد، پیـامبران، جهـان آخـرت و ... برقـرار          دانش
هـای   شناسـی و راه  گرا هستند؛ از سوی دیگر، ازلحاظِ معرفت گرا و واقع کنند، بسیار عینیت می

  قی و ارسطویی هستند [نکـ : ادامۀ مقاله].معتبر برای کسب معرفت، کامالً تحلیلی، منط
ی پارادایمی در مطالعات اسالمیِ ها چالشوضعیت و  در این مقاله تالش شده است تا

گرایی ـ به توضیحی که خواهد آمد ـ در فضای آکادمیـک     صورتِ غلبۀ اثبات کنونی که به
ایـن حـوزه،   گرایـی در   کردن چالش اثبـات  ماست؛ مفصل و دقیق نشان داده شود. مطرح
الت و مطالعات کتابخانه ای، بر اساس حدود دو دهه تجربۀ زیسـته،   عالوه بر ابتنای بر تأمّ

دانشـگاهی مطالعـات اسـالمی و نحـوۀ      -مکالمات و مشاهدات میدانی از فعاالن حوزوی 
ها با یکدیگر شکل گرفته است؛ لذا این تجربۀ زیسـته و مشـاهدات میـدانی     رویارویی آن
ای  گرایی بـه رویکـرد و روحیـه    به این نتیجه رسانده است که پارادایم اثبات نگارندگان را

بدل شده است که به شکل کـامالً ناخودآگـاه بـر فضـای      شناختی روان -شناختی  معرفت
  مطالعات سنتی اسالمی سیطره دارد.

شناســی تحلیلــی و  گفتنــی اســت کــه ایــن مقالــه در پــی ایــن نیســت کــه معرفــت
خواهـد نشـان دهـد درگیـری      کل بنیادین تخطئـه کنـد؛ بلکـه مـی    پوزیتویستی را به ش

خصـوص   هـای انسـانی بـه    هـایی بـرای رشـته    ناخودآگاه در چنین فضـایی قطعـاً آسـیب   
یی مثل مطالعات اسالمی که معرفت درجه دومی نسبت به رویکرد خـود ندارنـد،   ها حوزه

پژوهـان حـوزۀ    دانـش  ایجاد خودآگـاهی پـارادایمی بـرای   صرفاً  در پی دارد. در این مقاله
شود و ایجاد چنین خودآگاهی ـ ازآنجاکه بسیار دشـوار اسـت     مطالعات اسالمی دنبال می

ـ به یک چهارچوب مفهومی نیاز دارد که در بدترین حالت، نقش استعاری بـرای تفهـیم   
دارد که البته این ادعا بسیار حداقلی است و در اینجا مدنظر نیست. نکتۀ دوم اینکه ایـن  

ی معرفتی علوم اسالمی سـنتی نیسـت.   ها چهارچوبکردن و یا تخریب  ه در پی نابودمقال
 ،به این علت است که شـاید دشـوارترین کـنش معرفتـی    صرفاً  زبان صریح و گاه تند آن

ایجاد خودآگاهی و نگریستن به خود از بیرون باشد که مقتضی نوعی بیدارسازی معرفتی 
های عمیق رخ نخواهد داد. لذا آنچـه   و شکاف ها لشچادادن  است؛ بیداری که جز با نشان

شود، نقدی سازنده برای بازسـازی و احیـای مطالعـات اسـالمی      در این مقاله پیگیری می
  دانشگاهی در ایران براساس اقتضائات دورۀ معاصر است.
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خصـوص در آثـار    تـوان گفـت کـه شـاید در مـواردی بـه       به لحاظ پیشینۀ بحث مـی 
اما بـا نگـاه    1تحلیلی علوم اسالمی اشاره شده باشد؛ -اهیت تبیینی نواندیشان دینی به م

گرایانـه علـوم اسـالمی را در     شناسانۀ درجه دوم کـه بتوانـد ماهیـت نگـاه اثبـات      معرفت
ی آن را عرضـه کنـد، چنـین کـاری     هـا  چالشو پیامدها و  کندی کلی بررسی انداز چشم

  طالعات اسالمی امری شـناخته شـده  شناسی م پارادایم اساساًصورت نگرفته است؛ چراکه 
توان به آثاری اشاره کـرد کـه بـه ارتبـاط      در فضای آکادمیک ما نیست. در اینجا تنها می
توان بـه مقالـۀ    ند؛ از آن جمله میپرداز میمیان سنت مطالعات اسالمی و فلسفۀ تحلیلی 

هیئـت  از آقـای محمـود مرواریـد، عضـو     » و سنت علوم عقلی مسـلمانان  فلسفۀ تحلیلی«
و علـم   فلسـفۀ تحلیلـی  «ی بنیادی اشاره کرد. همچنین، مقالـۀ  ها دانشعلمی پژوهشگاه 

از آقای صادق الریجانی در همین چهارچوب است. درمجموع، » ای اصول: مباحث مقایسه
خصـوص از   شناسانۀ درجه دومی به مطالعات اسالمی، به توان گفت چنین نگاه معرفت می

  گرایی در این حوزه صورت نگرفته است.  امدهای اثباتنوع انتقادی برای بررسی پی
  

  جریان غالب در مطالعات اسالمی دانشگاهی» گرایی اثبات. «1
گرایانـه   رسد مطالعات اسالمی به لحاظ پارادایمی کامالً در نوعی رویکرد اثبـات  به نظر می

اسـت.   دارد، گرفتـار شـده   فلسفۀ تحلیلـی و  2که خویشی نزدیکی با پوزیتیویسم منطقی
اند و صبغه عقلی دارند، نظیر اصول فقه،  ماهیت علومی که در تمدن اسالمی شکل گرفته

منطق و فلسفۀ اسالمی بسیار با فلسفۀ تحلیلی، هم به لحاظ روش و هـم محتـوا قرابـت    
برای نمونه، در مباحث الفاظ اصول فقه، وقتی با مسئلۀ ماهیـت معنـا و چگـونگی     3دارد.

ای در سـنت   کـه پـیش از آن، چنـین مسـئله     مواجه شدند، ازآنجـایی ارتباط لفظ با معنا 
ورزی در میـان   پـردازی و فلسـفه   و دقیق مطرح نبـود، بـه نظریـه    کامل طورِ بهفلسفی ما 

های فلسفۀ زبان، فلسفۀ  اعتنایی در زمینه  ترتیب، مباحث قابلِ این اصولیان منجر شد و به
                                                                                                                             

از محمد مجتهد شبستری که در کتاب، بر  هرمنوتیک، کتاب و سنتبرای نمونه، بنگرید به کتاب . 1
اساس دیدگاه هرمنوتیکی سعی دارد مخاطب را از نگاه تبیینی که در سنت اسالمی نهادینه شده 

  است، آگاه کند و در قیاس با تبیین، نقش قدرت فهم را در مواجهه با متون آشکار سازد. 
2. [see: 22, p 52-57] 

ها، فلسفۀ  باید توجه داشت که در غرب بر اثر پیشرفت و توسعۀ علوم دیگر و تعامل فلسفه با آن. 3
گیری از ابزارهای پیشرفتۀ منطق  تحلیلی رشد زیادی داشته است. فلسفه تحلیلی به دلیل بهره

مند بر  ه است و تمرکز نظامهایی که فلسفۀ زبان در اختیارشان گذاشت جدید، استفاده از تکنیک
 ].30، ص16؛ 23ای از ظرافت و پیچیدگی دست یافته است [ سابقه مسائل، به سطوح بی
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رسد میان فلسـفۀ   به نظر می رو، از ایندید آمد. الی مسائل علم اصول پ ... در البهاخالق و
های مهم فلسفۀ تحلیلی است با مسـائل اصـول فقـه در مسـائلی نظیـر       زبان که از شاخه

حقیقت وضع، انواع وضع، حقیقت معنا، حقیقت استعمال (کـاربرد)، اسـتعمال حقیقـی و    
تصـوری، داللـت   ی کـالم (داللـت   هـا  داللـت مجازی، عالئم حقیقت، اخبار و انشاء، انواع 

]. 30، ص16[1تصدیقی اول، داللت تصدیقی ثانی) و ... بتـوان اشـتراکاتی مشـاهده کـرد    
گونه که در فلسفۀ تحلیلـی رایـج اسـت،     البته مراد از این مشابهت سطح خودانتقادی آن

که معمـوالً در علـوم الهیـاتی آزاداندیشـی و خودانتقـادی در سـطح فلسـفۀ         نیست؛ چرا
لحاظِ محصوردانستن مسـیر دسـتیابی    ، بلکه مراد تشابه پارادایمی ازتحلیلی وجود ندارد

قیاسی و تـالش بـرای    -به معرفت از طریق اثبات آن هم از گونۀ صلب، سخت و فلسفی 
های عالمان مسلمان بیشـتر بـه    ها است. اصوالً ذهن کردن گزاره بخشی و فراتاریخی کلیت

هـای   و جریـان غالـب در دپارتمـان    2سـت گرایانه و ارسطویی پرورش یافتـه ا  شکل اثبات
مطالعات اسالمی (فقه، کالم، فلسفه، علوم قرآن و حدیث، تفسـیر و...) عمـدتاً بـر اسـاس     

 : ادامۀ مقاله].  ـ گرایی در حوزۀ آموزش و پژوهش است [نک علوم سنتی اسالمی و اثبات
برای معرفی » یگرای اثبات«عنوانِ  به توجه به این نکته ضروری است که آنچه در اینجا

شـود، دقیقـاً پوزیتیویسـم دورۀ     رویکرد پارادایمی غالب در مطالعات اسالمی پیشنهاد می
نیست؛ هرچند این دو تشابهات زیادی دارند و مسائل مهمـی چـون    و مدرنیته روشنگری

ــتند.      ــن دو هس ــترک ای ــاط مش ــال فرضــیه از نق ــات و ابط ــث اثب ــی و مبح ــین عل تبی
دانند از باور صادق موجه. ازنظرِ آنان وقتـی   عرفت را عبارت میگرا م شناسان اثبات معرفت

(گزاره) صادق است که سه شرط احـراز  » ب«داند که  (فاعل شناسا) می» آ«توان گفت  می
باور یا یقین داشـته باشـد کـه    » آ«صادق و مطابق با واقع باشد؛ ثانیاً » ب«شده باشد: اوالً 

بتوانـد بـا سـیری    » آ«موجـه باشـد؛ یعنـی    » ب«به » آ«مطابق با واقع است؛ ثالثاً باور » ب«
استداللی نشان دهد که از چه راهی به این باور رسیده اسـت، بـه دیگـر سـخن، بـاور او      

شناسی و این طرز تفکر گـرایش غالـب در    نتیجه استدالل بوده باشد. این رویکرد معرفت
  ]. 130، ص 19مطالعات اسالمی سنتی ما نیز هست [

                                                                                                                             
هایی هم در این میان  های کلی پارادایمی است و تفاوت گفتنی است که مراد از این شباهت شباهت. 1

م که نباید نادیده گرفته رو هستی های مفهومی و نظری متفاوتی روبه وجود دارد و گاه با چهارچوب
  ].31، ص16شود [

گرا مانند  گرا و برهان طورِدقیق در اینجا مقصود عالمانِ علوم سنتی اسالمی هستند که در علوم عقل به. 2
  رسد.  اصول، فلسفه، کالم اسالمی و منطق، چنین ذهنیتی در آنها به اوج می
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هـای   گرایـی در اینجـا بـه پوزیتیویسـم منطقـی شـباهت       توان گفت اثبـات  در واقع، می
هـا نیسـت و    کـدام از آن  حـال، هـیچ   بیشتری دارد تا پوزیتیویسم روشنگری؛ گرچه درعـینِ 

کند. تـرجیح   برساخت مفهومی جدیدی است که در بافت و زمان خود معنایش را کامل می
در اینجا دقیقاً بـه همـین علـت اسـت کـه       نیز 1جایِ پوزیتیویسم به» گرایی اثبات«اصطالح 

هـایی را دربـارۀ گفتمـان پوزیتیویسـم و      انگاشـته  استفاده از اصـطالح دوم تصـاویر و پـیش   
ــ بـه    ـ همچون رابطه علوم اجتمـاعی بـا ارزش و ...   انتقادات به آن در فضای علوم اجتماعی

بلکـه تمرکـز اصـلی     ها مدنظر نگارنـدگان نیسـت؛   کند که ضرورتاً همۀ آن ذهن متبادر می
انسـانی   ارسـطویی در حـوزۀ علـوم    - گرایـی فلسـفی    اینجا انتقاد از رویکرد مبتنی بر اثبـات 

(تاریخ، علوم اجتماعی، مطالعـات ادیـان و ...) اسـت؛ نگـاهی کـه بـه دنبـال دسـتیابی بـه          
های عقلـی و فلسـفی اسـت.     فرازمانی، فرامکانی و از طریق استدالل ۀاندیشان های جزم گزاره

گرایی مدنظر در اینجا را با پوزیتیویسـم روشـنگری و منطقـی متمـایز      در واقع، آنچه اثبات
هـا   گرایی برخالفِ پوزیتیویسم روشنگری و منطقی، استدالل کند، این است که در اثبات می

  شوند.   ها انجام می با پذیرفتن مبانی الهیاتی و مابعدالطبیعی و در راستای حفظ آن
بر مطالعـات اسـالمی در ایـران سـبب شـده اسـت کـه بسـیاری از          گرایی غلبۀ اثبات

توانـد براسـاس    هـای نـوآوری و خالقیـت در ایـن حـوزه کـه مـی        هـا و پتانسـیل   ظرفیت
هـا و   بهرگـی از ایـن ظرفیـت    رویکردهای تفسیری فعال شود، وانهـاده بـاقی بماننـد. بـی    

بهبـود ایـن رونـد     ها سبب رکود این مطالعات و ایستایی شده است، هرچند کـه  خالقیت
  باید براساس مقتضیات بومی و داخلی صورت گیرد.  

گفتمـان  «بـار ـ برخـی پیامـدهای تسـلط       شود ـ بـرای نخسـتین    در ادامه، تالش می
بر اذهان پژوهشگران مطالعات اسالمی ایران برشمرده و توضـیح داده شـود.   » گرایی اثبات

شود که در این پارادایم  کسانی میگیر  آنچه گفته خواهد شد پیامدهایی است که گریبان
اند و عمدتاً خودآگـاهی نسـبت بـه آن ندارنـد و درسـتی آنچـه را        رشد و نضج پیدا کرده

 هـا  حـوزه ای که کسانی که در ایـن   ند. به گونهگیر میبیرون از این پارادایم است، جدی ن
ها هـر چیـزی    فراپارادایمی در این خصوص ندارند و از دید آن کنند، هیچ معرفت  کار می

                                                                                                                             
در قرن نوزدهم به کار برد. وی متأثر از سنت اصطالح پوزیتیویسم را آگوست کنت دانشمند فرانسوی . 1

تأییدشدنی  هایی که به لحاظ تجربی  ها، مفاهیم یا موجودیت فکری روشنگری و رنسانس باور داشت تئوری
ها، هدف از تبیین علمی  نباشند، از حیطۀ تبیینات علمی خارج هستند. بنابراین، از دیدگاه پوزیتیویست

رو، از فیزیک  ر وحدت علوم طبیعی و اجتماعی تأکید داشت و ازینبینی است. همچنین، کنت ب پیش
  [see: 21]. برد. بعدها به این نظریه به طرق مختلف، ازجمله تفسیرگرایی انتقاد شد اجتماعی نام می
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زا نیست. البته این باور نه به این علت است کـه   نباشد، معرفت» اثباتی«که در چهارچوب 
تفهمـی   -انسانی همچون رویکـرد تفسـیری    های دیگر در علوم پارادایم ها دانشاهل این 

گونـه   دانند؛ بلکه به این دلیل است که عمدتاً هـیچ  ای را نامعتبر می مبتنی بر فلسفۀ قاره
  گرایی اسالمی ندارند. شدن در نوعی اثبات آگاهی پارادایمی نسبت به گرفتارخود

  
  گرایی در مطالعات اسالمی های گفتمان اثبات چالش ـ2
  . ضعف منظرگرایی1-2
توانند و باید خود را از شر تعصباتشان خالص کننـد؛   دانشمندان می 1گرایان، زَعمِ اثبات به

واقعیت را مستقیماً درک کنند و به دانـش عینـی    در این صورت، خواهند توانست مراتب
عنـوانِ   به و یقینی برسند. ولی منظرگرایی بر این است که فاعالن شناسا هرگز به واقعیت

هـا برخاسـته از تمـایالت شخصـی،      چیزی در ذات خود دسترسی ندارند؛ بلکه نگرش آن
ای  تواننـد بـه شـیوه    هاست. از زاویۀ منظرگرایی، آدمیان نمـی  و دانش پیشین آن ها فرض
واسطه مستقیماً به واقعیت نگاه کنند، چراکه یک لوح سفید از یـادگیری هـر چیـزی     بی

هـای مـنظم و    عاجز است. کسانی که در پی دانستن هستند، باید به تجربـۀ خـود، ایـده   
 اساسـاً ی مفهومی خاصی بیفزایند تا حتی بتوانند چیـزی را ببیننـد، یعنـی    ها چهارچوب

ای،  هـای پایـه   انگاشته پردازی کنند. بدون پیش ته باشند که در باب آن نظریهای داش داده
ای  یابد. فاعالن شناسا ـ خود ـ همکاران مـؤثر در فعالیـت سـازنده      دانش امکان بروز نمی

منظرگرایـی  درواقـع،  ]. 135و 129، ص11شـود [  هستند که دانش و معرفت نامیده مـی 
کـه توصـیف و نسـبیت معرفتـی در آن محوریـت      ای است  رهاوردی برآمده از سنت قاره

دارد. تطبیق منظرگرایی بر یک پژوهش دینی، به معنای آن است که زاویـۀ دیـد جـدی    
گرفته شده و بسیار مهم برشمرده شـود. دو زاویـۀ دیـد کلـی را در هـر پـژوهش دینـی        

  توان به رسمیت شناخت: می
  ).  outsider perspectiveدینی ( برون. زاویۀ 2) insider perspectiveدینی ( . زاویۀ درون1

پـژوه مسـئلۀ زاویـۀ دیـد را عمومـاً نادیـده        گرایـان دیـن   برخالفِ منظرگرایی، اثبـات 
دانند؛ این غفلـت ضـعف بزرگـی بـرای آنـان بـه ارمغـان         اعتبار می انگارند و آن را بی می

                                                                                                                             
خصوص از اینجا به بعد، همان مفهوم خاص برساخته توسط  گرایی در این مقاله، به مراد از اثبات. 1

بطه با مطالعات اسالمی است. گرچه این مفهوم همان طور که بیان شد، در ارتباط با نگارندگان در را
 ها نیست. پوزیتیویسم تجربی، اجتماعی و همین طور پوزیتیویسم منطقی است، اما دقیقاً همان
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ایانه و بـه دور  گر پژوهشی که با نگاهی اثبات -یک مقالۀ علمی   آورد. در ادامه، چکیدۀ می
  شود:   از منظرگرایی سامان یافته است، ارائه می

برخالفِ عقیدۀ رایج شیعیان که معتقدند منشأ تشیع در عصر نبوی(ص) بوده اسـت،  
های ذهنـی خـویش، مـذهب تشـیع را یـک       شناسان بر اساس مبانی فکری و انگاره شرق

ای از آنان تشـیع را   د. دستهدانن پدیدۀ تاریخی و پیدایش آن را بعد از عصر نبوی(ص) می
داننـد و   عمدتاً ساختۀ ایرانیان و واکنش روح ایرانی در برابـر تسـلط عـربِ مسـلمان مـی     

ای دیگر ضمن اعتراف به منشأ عربی تشیع، قائل به نفـوذ فرهنـگ ایرانـی در ایـن      دسته
این  ثباتابرند. در این مقاله ضمن  نام می» اسالم ایرانی«عنوانِ  به مذهب هستند و از آن

نکته که پیدایش تشیع در عصر نبوی بوده است، با تکیه بر تحلیل همراه بـا توصـیف بـه    
  ].27، ص3شناسان پرداخته شده است [ نقد آثار شرق

شناسـان، بـا نگـاهی     این چکیده کامالً بیانگر آن است که نویسنده در انتقاد از شـرق 
نظـری بـه زاویـۀ دیـد      معـانِ کنـد و ا  رایانه در خصوص اصالت تشیع صـحبت مـی  گ اثبات
که پدیدۀ تشیع امری کلی است که در سه سـطح:   ها نداشته است. درحالی دینی آن برون

توانـد   ِظهور است که هرکدام زمان ظهور مجزایی می جوهره، اندیشه و جریان شیعی قابل
رسد جوهرۀ تشیع، خالفت بالفصـل امـام علـی(ع) اسـت کـه در       داشته باشد. به نظر می

پیامبر به وی ابالغ شد؛ اما این دلیل بر آن نیست که این اندیشه در همان زمـان از  زمان 
ای اندک پذیرفته شـده   سوی جامعه و مخاطب، پذیرفته شده باشد. این امر در ذهن عده

شود که  و در زمانی دیگر که هنگام رخداد سقیفه است، این اندیشه تبدیل به گروهی می
بینـد کـه بـه آن     کم از درون، خود را متمایز از سایرینی می اند و دستِ گیری کرده موضع

یک اندیشه و هویت درونـی اسـت و مشـخص    صرفاً  پایبند نیستند. در اینجا این اندیشه
یک هویت مستقل اجتماعی که عنوانِ  به نیست سایر افراد جامعه نیز ضرورتاً این گروه را

قرن یک، بعـد از عاشـورا بـود کـه ایـن       ای متمایز دارند، بشناسند. حدوداً اواسط اندیشه
یک جریان شیعی از سوی سایرین به رسمیت شـناخته  عنوانِ  به هویت مستقل اجتماعی

ها بـا عنـوان اصـحاب     شد؛ البته قبل از این هم جامعۀ شیعی بود؛ ولی شاید بیشتر از آن
 ].125، ص13شد [ علی یا تعابیر مشابه دیگری یاد می

صوص منشأ تشیع به این سبب است که هرکدام ناظر بـه  علت اختالف محققان در خ
کم  که دستِ آنجایی اند. اندیشمندان اسالمی از یکی از این سه واقعیت متمایز سخن گفته

مثابۀ یـک   اجتماعی تشیع توجه دارند و تشیع را به -ناخودآگاهانه کمتر به تطور تاریخی 
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انـد. ولـی یـک     جوهرۀ تشیع سخن گفتهپندارند، غالباً در خصوص  حقیقت واحد فرازمانی می
دینـی ـ اصـوالً بـرایش      که اصالت و جوهرۀ تشیع ـ به دلیـل نگـاه بـرون     خاورشناس ازآنجایی

وگو کند، بروز اجتماعی و بیرونی ایـن بـاور    تواند گفت ای که می معناست، دربارۀ تنها پدیده بی
]. 127- 124ان، صاست که چیزی جز جریان شیعی یا حداکثر اندیشۀ شـیعی نیسـت [همـ   

دینـی سـخن    پژوهشگران سنتی اسالمی ناخودآگاهانه بر اسـاس زاویـۀ دیـد و پـارادایم درون    
گویند و عمدتاً درکی از امکان تحلیل بر اساس زاویۀ دید متفاوت ندارند. البتـه ایـن بـدان     می

 نداشـتن خودآگـاهی پـارادایمی   نفسه مخدوش است؛ بلکه  دینی فی معنا نیست که نگاه درون
اسـاس،   بـراین کننـده باشـد.    نگـران رو،  تبعـاتی داشـته باشـد و ازایـن    دربارۀ آن ممکن اسـت  

  پایانند. پایه و بی ها بی تواند نشان دهد که چگونه برخی جدال منظرگرایی می
  

  . فروکاهش مطالعۀ دین به سطح اصالت2-2
) سـطح  2) سطح اصالت الهی، 1ِکم، امکان مطالعۀ دین در سه سطح متصور است:  دست

هـای دینـی بررسـی     ) سـطح کـارکردی. در سـطح اول، گـزاره    3اجتمـاعی و   –فرهنگی 
ها به منبع الهی یا شرع سنجیده شود.  اتصال آن» اثبات«ها از طریق  شود تا اَصالت آن می

دینی اسـت و در محافـل علـوم اسـالمی کالسـیک       این نوع مطالعه کامالً الهیاتی و درون
دومِ مطالعـه، داشـتن اصـالت الهـی یـا نداشـتن آن بـرای        در سـطح   1موردتوجه اسـت. 

یک پدیدۀ فرهنگـی  عنوانِ  به پژوهشگر هیچ اهمیتی ندارد؛ چراکه دین را در سطحی که
کند؛ اینکـه منشـأ الهیـاتی ایـن ظهـور و بـروز        اجتماعی ظهور کرده است، بررسی می -

ع وحیـانی ـ قابـل    اجتماعی چیست و اصالت الهی این الهیات ـ یعنی ارتبـاطش بـا منبـ    
هایی که در  است یا خیر، اصالً مسئلۀ او نیست و برای وی اهمیتی ندارد. پژوهش» اثبات«

شـود،   شناسی، تاریخ (فکری، فرهنگی، سیاسی و ...) انجام مـی  شناسی، جامعه حوزۀ مردم
از این سنخ مطالعه هستند. سطح سوم نیز به مطالعۀ دین در سطح کارکردها و تـأثیرات  

د. در پرداز میی، حقوق و ... شناس روانشناسی،  ر جامعه با استمداد از مباحث جامعهآن د
این نوع مطالعه نه اصالت الهـی دیـن و نـه توصـیف پدیدارشـناختی بـروز اجتمـاعی آن        
مسئلۀ پژوهشگر است؛ بلکه پژوهشگر در پی شناسایی کارکردهای دین در سطح اجتماع 

                                                                                                                             
انسانی و اسالمی بر  های مطالعاتی در علوم مند شیوه بندی حاصل درک منطقی و سامان این تقسیم. 1

خوبی  هایی است. توضیحات این سه بخش به جربۀ زیستۀ نگارندگان در چنین محیطتاساس 
  هاست.  تأییدکنندۀ منطق تفکیک آن
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وع مطالعه با هدفی عمـدتاً تجـویزی ـ و نـه توصـیفی ـ       هاست. لذا این ن سازی آن و بهینه
بودن میراث زن نسبت به مرد در فقـه، فـارغ از    د. برای نمونه، مسئلۀ نصفگیر میصورت 

 -اینکه آیا این حکم اصالت الهی دارد یا اینکه این اندیشۀ فقهی در مقام بـروز اجتمـاعی   
تـوان کـارکرد ایـن حکـم      گونه میتواند از این منظر که چ فرهنگی چگونه بوده است، می

  فقهی را در نظام اجتماعی امروز بهینه کرد، بررسی شود.
گرایی در عمـل رویکردشـان در مطالعـۀ دیـن بـه سـطح        یافتگان گفتمان اثبات پرورش

اجتمـاعی و کارکردهـای دینـی را     - شـود و سـطح مطالعـۀ فرهنگـی      اصالت فروکاسته می
جـز   درکی از اینکه مطالعۀ دیـن در سـطوح دیگـری بـه    نهند؛ حتی فراتر از آن، گاهی  وامی

انجـام اسـت، ندارنـد. گـاهی نیـز بـه دلیـل درگیـری           نیز قابلِ» گرایانه گرایی اثبات اصالت«
اجتماعی را بـه   - گرا نتایج مطالعه فرهنگی  اندیشانۀ اثبات شناسی جزم ناخودآگاه در معرفت

کـه کسـی    کنند؛ درحالی فایده تلقی می و بیمایه  نیست، بی» اثبات قطعی و قابلِ«علت اینکه 
گرایی بـه   اندیشی و اثبات داند جزم راحتی می انسانی داشته باشد، به که اندک دستی بر علوم

های انسـانی تفسـیری عـدم امکـان      معناست و اهل دانش انسانی کامالً بی این معنا در علوم
  فرض در نظر دارند. شعنوانِ پی دستیابی به چنین قطعیت یقینی و برهانی را به

ای به این سه سطح نگاه شود،  البته طبیعی است که اگر از زاویۀ تقسیم وظایف رشته
ای خـود بـه سـطح اجتمـاعی و      یک متکلم یا فیلسوف یا فقیه به اقتضای وظیفـۀ رشـته  

ای و  کارکردی نپردازد. اما میان نپرداختن بـه دو سـطح دیگـر بـه علـت تفکیـک رشـته       
، با نپرداختن به دو سطح دیگـر بـه دلیـل نداشـتن تصـوری از آن و      براساس خودآگاهی

زا و مفیدندانستن آن، تفاوت زیادی وجود دارد. سخن در اینجـا   نگرفتن و یا معرفت جدی
اجتمـاعی سـیطرۀ پـارادایم     - شـناختی  رواندربارۀ پیامدهای ناخودآگاه و تا حد زیـادی  

لحـاظِ منطقـی، بسـیاری از     ، وگرنـه از گرایان اسـالمی اسـت   گرایی بر اذهان سنت اثبات
دفـاع و بـه    هـا ـ قابـلِ    ای رشـته  ـ ازجمله تفکیک حوزه» گرایان اسالمی اثبات«های  کنش

  است. » اثبات قابلِ«تعبیر آنان، 
  

  . سرکوب و مرگ خالقیت3-2
نهـادن   گرایـی، نسـبیت در سـطوح مختلـف و ارج     در رویکرد تفسیری، مسئلۀ چندجانبـه 

جـایِ تحلیـل    شود که به رِبسیارجدی موردتوجه است. همین امر سبب میطو ها به تفاوت
در هرمنوتیـک،   مـثالً پـیش شـکوفا شـود.     از  عقالنی، قوۀ خالقیت ذهنی بیشـ   منطقی



    411   گرایانه برای مطالعات اسالمی در محیط آکادمیک ایران ی رویکردهای اثباتپیامدها

جایِ اینکه در پی حقیقت مطلق باشند، ارائۀ تفسـیری خالقانـه کـه عمـدتاً برآمـده از       به
در تاریخ، برای برساخت یک روایـت تـاریخی   شود. یا  گرایی است، دنبال می تاریخ و بافت
های موجود در میان شواهد تاریخی مختلـف،   های مختلف و پرکردن شکاف از میان گزاره

کنـد. هومبولـت، دانشـمند     ین نقـش را ایفـا مـی   تر مهم استفاده از خالقیت و پرورش آن
دانـد.   نـد مـی  کند و آن را شبیه خالقیت شاعر و هنرم آلمانی، به خالقیت مورخ اشاره می

هـا   شاهد امور و رویدادهای منفرد و خاص است که باید آنصرفاً  یک مورخ گوید میوی 
را در قالب یک صورت کلی منظم بریزد و تصویری از کل ارائه کند. درواقـع، مـورخ بایـد    

معنا یک کل معنادار خلق کند و معنـایی را کـه    ظاهر بی بر اساس رویدادهای منفرد و به
فقـط خـود رویـدادها، بلکـه      رویدادهای منفرد وجود دارد، پیدا کند؛ البته نهدر پس این 

بـه عقیـدۀ هومبولـت مـورخ بایـد       رو، ازاینترتیب و ساختار و پیوندشان نیز معنا دارند و 
شکل تاریخ را مطالعه کند. اینجاست که خالقیت به وجه مشترک کـار مـورخ و هنرمنـد    

شـان یـک کـل معنـادار بـه وجـود        خیـل خالقانـه  شود؛ چراکه هر دو بر اساس ت بدل می
  ].100-99، ص9آورند [ می

انـد کـه در عمـل و بـه شـکل عمـدتاً        طوری پـرورش یافتـه  » گرایان اثبات«حال آنکه 
اندیشانه و تمییـز و تحلیـل    ها، اثبات جزم ها و خالقیت نهادن تفاوت جایِ ارج ناخودآگاه به

ــاذب و درســت از نادرســت دل  ــادق از ک ــغولی ص ــرای آن آن مش ــا و ارزش ب هاســت.  ه
تفسیر «گرایان عمدتاً در عمل ـ حتی اگر در کالم ادعایی خالف آن را طرح کنند ـ    اثبات

کنند؛ یعنی همۀ انرژی محقق صرف بررسیِ  می» اندیشانه تحلیل جزم«را قربانی » خالقانه
شناختی  رفتشود؛ درنتیجه، ازلحاظِ مع بودن فرایند یک استدالل و تحلیل آن می منطقی

شود. این ضـعف   خالقیت تفسیری نامعتبر شمرده شده و ازلحاظِ عملی بدان توجهی نمی
گستردگی در فضـای مطالعـات اسـالمی ایـران ـ حتـی از نـوع         وضوح و به به» قوۀ خالقه«

هـای   مشاهده است و نتیجـۀ آن بـروز پـژوهش    گرایی قابلِ آکادمیک ـ به علت غلبۀ اثبات 
مکتـب در  رمفید و حتی نامفهوم است. برای مثال، کسانی که کتاب مسئله، غی جدلی، بی

اند، عمدتاً در چهارچوب همـین   اثر مدرسی طباطبایی را در ایران نقد کرده فرایند تکامل
انـد تـا    اند. ناقدان عمـدتاً سـعی کـرده    کنشگری کرده» گرایانه گرایی اثبات اصالت«رویکرد 

» تحلیل«زَعمِ آنان ـ صلب   هایی ـ به  ی را به گزارهمدرسی طباطبای» های تاریخی واره طرح«
ها را با نگـاهی منطقـی /    کنند و سپس تالش کنند تا صدق و کذب این گزاره» تجزیه«و 

کـه وجـه خالقانـه یـک      انـد؛ چـرا   که این ناقـدان در اشـتباه   برهانی نشان دهند. درحالی
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در پـی ارائـۀ تصـویری    صـرفاً   واندیشـانه نـدارد    وارۀ تاریخی را که اصالً ادعایی جزم طرح
فهـم معیـوب و    1انـد.  هرچند مبهم از یک دورۀ کامالً تاریک تاریخی اسـت، درک نکـرده  

اگـر بـه    مـثالً شـود کـه    ها از اینجا فهمیده مـی  بودن قوۀ خالقیت تفسیری در آن ضعیف
نظر از سنجۀ تحلیلـی ـ آنـان نیـز تـالش کننـد تـا         گونه ناقدان گفته شود ـ با صرفِ  این
واره تاریخی بر اساس تفسیر منابع موجود ـ همان گونه که مدرسی طباطبـایی ایـن     طرح

است ـ بیافرینند، از انجام آن عمدتاً ناتوانند؛ چراکه اذهان ایـن پژوهشـگران     کار را کرده 
ها را نابود کرده اسـت.   در پارادایمی شکل و پرورش یافته که قدرت خالقیت تفسیری آن

شـوند نیـز برجسـته     انسـانی مـی   ویان فنی و مهندسی که وارد علوماین مشکل در دانشج
است؛ چراکه این افراد نیز عموماً به تحلیل و سنجش براسـاس رونـد منطقـی / تحلیلـی     

مراتبـی   مند سلسله ند. گرچه ازلحاظِ سامان ذهنی و توان ایجاد ساختارهای نظامپرداز می
  نکرده است.  ها رشد اند؛ ولی قدرت خالقه انسانی آن پرتوان
  

  گرایی تاریخی . انکار تحویل4-2
شمولی و تعمیم قواعـد ـ بـه علـت      تر گفته شد که در سنت تحلیلی تأکید بر جهان پیش
ر جـدی اسـت؛ ایـن بـدان معناسـت کـه تولیـد        داشتن در منطـق عقالنـی ـ بسـیا     ریشه
هـا را بـا    های دانشی باید در چهـارچوبی فرازمـانی و فرامکـانی صـورت گیـرد و آن      گزاره

گرای دینی آن است کـه در   نسبیت کاری نباشد. تأثیر چنین نگاهی بر پژوهشگران اثبات
ـ   ها، دین امری ثابت در نظـر گرفتـه مـی    شناسی ناخودآگاه آن معرفت ه تطـور و  شـود و ب

و » تـاریخ «هـا را بـا    انـد و آن »ثابت«های دینی  شود. آموزه تحویل تاریخی دین توجه نمی
» شناسی عالمان مسلمان علم«کاری نیست. چنین رویکردی ناشی از » سیالیت«و » تغییر«

شناسـی ارسـطویی اسـت و در آن، قضـایای علمـی قضـایای        است که عمدتاً متأثر از علم
اند. حتی این نگاه باعـث شـده کـه در     ازمانی، فرامکانی و غیرتاریخی، فر»کلی و ضروری«

ای فروتر از علوم دیگـر حتـی    شده در تمدن اسالمی، تاریخ مرتبه بندی علومِ پذیرفته رده
  ]. 17، ص8شعر داشته باشد؛ چراکه موضوع این رشتۀ علمی جزئیات است [

از همان آغاز در جهان اسالم  وحی تدریجی قرآن، مثالًهای فراوانی  درحقیقت، زمینه
مسـلمانان پایبنـد   د؛ ولی توانسته انگیزۀ یک نگرش تاریخی باش وجود داشته است که می

                                                                                                                             
که ویژه نقد کتاب 1388، مرداد 142، شماره کتاب ماه دیندر این خصوص برای نمونه بنگرید به . 1

  شود. اوان مشاهده میها فر منتشر شده است و در آن از این سنخ داوریمکتب در فرایند تکامل 
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اند. هرچند فالسفه و دانشمندان اسالمی نظیر  به سنت از این زمینه هیچ برداشتی نکرده
روشـنی از   نگار نامـدار) و دیگـران، بـدون تردیـد، درک     خلدون (تاریخ فارابی، بیرونی، ابن

نگاران  اند؛ اما تکیه بر تعداد مختصری از فالسفه و تاریخ نگرش تاریخی از خود نشان داده
توانـد   انـد، نمـی   شیوۀ نگرش غیراسالمی، دارای بینش تاریخی بوده تأثیر تحتنوعی  که به

گـذاران مبـانی اعتقـادی     بیانگر این باشد که صاحبان اصلی اندیشۀ اسـالمی یعنـی پایـه   
طـورکلی و مجموعـاً نگرشـی کـه تـاریخ را بـا        اند. به چنین تصوری از تاریخ داشتهاحکام 

  ].49و  11، ص10صفت اصالت و استقالل بشناسد، در میان نیست [
  

  اندیشی . جزم5-2
اندیشــی اســت. در اینجــا  گرایــی در مطالعــات اســالمی جــزم یکــی از پیامــدهای اثبــات

ای است کـه بـه مطالعـۀ اسـالم      تایج ادلهگرایی در خصوص ن اندیشی به معنای قطع جزم
چیـزی کـه قطعـی و    «ای اسـت کـه گویـا     گرایان به گونـه  د. نوع مواجهات اثباتپرداز می

به دلیل عقلی ـ یا دلیل نقلی مبتنی بـر عقـل ـ نـامعتبر اسـت. بـرای        » نشده باشد اثبات
بـه نتیجـه    ند و رسـیدن ده می نمونه، فیلسوفان اسالمی برهان را مبنای کار خویش قرار

گرایـان، گـاهی دالیـل     ]. حتی اثبات276-273، ص17: ـ قطعی از مسلّماتشان است [نک
در اصـول   مثالًکنند.  بودن قطع و نه ظن ـ اقامه می  نقلی نیز بر این باور ـ یعنی ارزشمند 

ـنَّ  «یا ) 36 ۀ، آی17ۀ (سور» وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ«فقه با اتکا به آیاتی نظیر:  إِنَّ الظَّ
قِّ شَیْئًا حَ غْنِی مِنَ الْ که حکم اولی برای هر مکلفی  شود ) گفته می28 ۀ، آی53 ۀ(سور» لَا یُ

آن است که تکالیف و وظایف عملی خویش را از راه علم و قطـع بـه دسـت آورد و حـق     
  ].619، ص4ـ بدون دلیل قطعی بر اعتبار آن ـ اعتماد کند [» ظن بما هو ظن «ندارد به 

گرا ماننـد   گرا و اصالت ی اثباتها دانشحال، مشکل اصلی اینجاست که فقط در  این با
ی انسـانی  هـا  دانشدر  1فلسفه، کالم، اصول فقه و فقه امکان ارائۀ ادلۀ قطعی وجود دارد.

... اصالً امکان اقامۀ دلیـل منجـر   ی وشناس روانشناسی،  شناسی، جامعه مانند تاریخ، مردم
عی به معنای منطقی آن وجود ندارد و در بهترین حالت، از نتیجـۀ پـژوهش   به نتیجۀ قط

ای کـه قطعـی نباشـد     نتیجـه  هـا  دانـش شود. اما در این  اطمینان و ظن نوعی حاصل می

                                                                                                                             
در فقه و اصول فقه ازین جهت که برائت ذمۀ مکلفان و حجیت اعمال آنها مدنظر فقیه است و این امر . 1

اعم از کشف تکلیف واقعی شرعی است، لذا دستیابی به قطع حتی اگر در خصوص حکم واقعی شارع 
 پذیر است. امکان» برائت ذمه«پذیر نباشد، در خصوص  امکان
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گفته همـین ظـن نـوعی (تـاریخی، فرهنگـی،       ی پیشها دانشفایده نیست؛ چراکه در  بی
تن آن بهتـر از نداشـتن هـیچ    وارۀ نظـری اسـت کـه داشـ     روانی و ...) مقـوّم یـک طـرح   

هـای رقیـب و درنهایـت، بهتـرین      واره توان دربارۀ طرح ای است. البته همواره می واره طرح
وگو کرد. برای نمونه، داشتن یک ظن و اطمینان نـوعی در تـاریخ بهتـر از     واره گفت طرح

خسـت  ای از قـرون ن  وقتی در خصوص انگـاره مثالً یک تصویر کامالً مبهم و تاریک است؛ 
که منابع بسیار محدودند، دستیابی بـه دانـش ظنـی و     آنجایی شود، از اسالمی تحقیق می

گونـه   های مختلـف تـاریخی، مفیـدتر از نداشـتن هـیچ      تصویری مبهم با استفاده از روش
های آتی که  تواند پیشنهاد یا سرنخی باشد برای پژوهش اطالعی است. چنین اطالعی می

  تری دست یابند. وارۀ کامل دید درنهایت، بتوانند به طرحهای ج ها و نگرش با یافته
  

  . ترجیح دُگما بر فَکت تاریخی6-2
شـود کـه بـرخالفِ اصـول اعتقـادی       ای تاریخی مواجهـه مـی   گرا با گزاره وقتی یک اثبات

 1هـا را در اینجـا دُگمـا    ها را به نفـع آن اصـول ـ کـه آن     شدۀ وی است، آن گزاره پذیرفته
گـرا   کند؛ چون تاریخ یک ماهیت به اصطالح ظنی دارد، یک اثبات یل میخوانیم ـ تأو  می

د. چنـین وضـعیتی در   دهـ  مـی  های تاریخی تـرجیح  ها یا فکت دُگماهای خود را بر یافته
د. بـرای نمونـه، وقتـی یـک     دهـ  می کالم و تاریخ در سنت اسالمی رخ داده و رابطۀ میان

یز نداند، چنانچه گزارشـی بـرخالفِ آن ببینـد    لحاظِ کالمی سهو را بر امام جا گرا از اثبات
کند؛ وی ممکن اسـت بـرای فراینـد تأویـل، از علـم       پندارد و تأویل می آن را نادرست می

کالم یا علم حدیث استفاده کند. شخصی کـه بـرای تحلیـل یـا نگـارش تـاریخ، از کـالم        
  کند؛ درواقع، دگما را بر حقیقت تاریخی ترجیح داده است.  استفاده می

میان گزارۀ تـاریخی بـا گـزارۀ تـاریخی یـا      صرفاً  که امکان تعارض  این در حالی است
 شـود،  تعـارض مطـرح مـی   عنوانِ  به گزارۀ کالمی با گزارۀ کالمی معنا و مفهوم دارد. آنچه

تعارض ظاهری است و اصوالً مقایسۀ گزارۀ تـاریخی بـا گـزارۀ کالمـی یـک قیـاس       صرفاً 
هایی هستند که برای مکلّفان در رابطـه بـا    های کالمی گزاره که گزاره الفارق است؛ چرا مع

                                                                                                                             
شد. دگما در  ا به معنای اصل ایمانی، اصل جزمی و باور بیشتر در سنت مسیحی به کار برده میدگم. 1

گیرد.  شود و در اطالع همگان قرار می ترین معنا حقیقتی است که توسط خدا آشکار می روشن
ا عنوانِ عقیده، تعلیم، مبن رواقی برای تعیین اینکه چه چیزی برای همگان بهـ فیلسوفان افالطونی 

کردند. با  (شالوده) یا حکم مرجعیت قانونی دارد و حقیقت است و درست است، از این واژه استفاده می
   [p2388  ,20].توان گفت دگما اصولی هستند که مرجعیت دارند و باید پذیرفته شوند  این تعاریف می
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های تاریخی وقـوع یـک    که گزاره درحالی 1کنند. ی دینی حکم تجویزی صادر میها پدیده
کنند و مشـتمل بـر حکمـی دربـارۀ عقایـد       توصیف می حادثۀ عینی و خارجی را اِخبار و 

هـای کالمـی    ریخی و گـزاره هـای تـا   نیستند. تعارض ظاهری که ممکن است میان گزاره
وجود داشته باشد، باید در هر صورتی به تعارض واقعی دو گزارۀ تاریخی بازگردانده شود؛ 

های کالمی ـ مربوط به عقاید نقلی ـ نتیجـۀ قیاسـی هسـتند کـه صـغری و         چراکه گزاره
هـای عقلـی بـرای     کبرای آن به ترتیب یک گزارۀ تاریخی و یک گزارۀ عقلی است. گـزاره 

طب از پیش ثابت شده است؛ درنتیجه، تنها صغری را که یک گـزارۀ تـاریخی اسـت،    مخا
باید بررسی کرد. آنچه برای حل تعارض واقعی این دو گزارۀ تاریخی مفید اسـت، همـان   

های رایج در علم تاریخ و علم حدیث ـ که آن نیز درواقـع، از سـنخ تـاریخ اسـت ـ        روش
های کالمی(دُگما) و تاریخی باید بـه تعـارض    زارهدرنتیجه، تعارض ظاهری گ 2خواهد بود.

  ].168، ص14واقعی دو گزاره تاریخی بازگردانده شود [
های کالمی را بررسـی   یک مورخ اندیشه یا کالم نیز صرفاً سیر تحول تاریخی باور به گزاره

کند. اثبات اینکه فالن عالم دینی در فـالن دورۀ تـاریخی چنـان اعتقـادی داشـته اسـت،        می
یانگر این نیست که صاحب آن دین (مثالً پیامبر و امام) هم به چنـین چیـزی معتقـد بـوده     ب

شــود. حتــی تــدریجی و  اســت و بــاالتر از آن درســتی یــا نادرســتی کالمــی آن اثبــات نمــی
بودن عرضه یا دریافت یک عقیدۀ کالمی که مـورخ ممکـن اسـت آن را شـرح دهـد،       فرایندی

ل ببرد؛ چون مورخ اندیشه ضـرورتاً نظـر بـه منشـأ اولیـۀ یـک       تواند اصالت آن را زیر سؤا نمی
  عقیده ندارد که آیا منشأ آن الهی و وحیانی است یا خیـر. آنچـه بـرای وی مهـم اسـت بـروز      

  ].150، ص14؛ 68- 67، ص13تدریجی است که این عقیده در طول تاریخ پیدا کرده است [
غلطـی ایـن تـرجیح نیسـت؛      شناسی و بررسی درستی یا مراد از طرح این بحث معرفت

ای پرورش یافتـه اسـت    گرا به گونه بلکه هدف این است که نشان داده شود ذهن یک اثبات
کنـد،   که ناخودآگاه و بدون هیچ درنگی به سمت ترجیح دُگما بر فکت تاریخی حرکت مـی 

 آمیـز را انجـام   دهد ذهن او ناخودآگاهانه یک کنش مغالطه که تأمّل دقیق نشان می درحالی
کند در اساسشان، مبنـایی تـاریخی دارنـد کـه      داده است؛ چراکه دگماهایی که استفاده می

  بیند.   گرا به این وجه قضیه نظر ندارد و آن را نمی یک شخص اثبات

                                                                                                                             
  .... . و» علم امام به غیب باور حق است«، »عصمت امام باور حق است«مانند گزارۀ . 1
عنوانِ علم  توان به هر حدیثی یک گزارۀ تاریخی است و از علم حدیث ـ در مفهومی گسترده ـ می. 2

  ]. 168، ص14یاد کرد [» تاریخ اقوال معصومان«
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  . استقراگرایی (تامّ)7-2
گرایان که مانع پویـایی و نـوآوری در مطالعـات اسـالمی      های اثبات یکی دیگر از مشخصه

هـای   گرایـان یافتـه   شـود کـه اثبـات    بر استقرای تامّ است. بسیار دیده میشود، تأکید  می
انسانی را با این ادعا که استقرای ناقص  -شناسان یا مطالعات با رویکردهای تاریخی  شرق

کننـد. ایـن منتقـدان مـدعی هسـتند کـه اثبـات یـک گـزاره و           اند، نقد مـی  به کار برده
پـذیر اسـت و بـدون آن     ها امکان شواهد و نمونه کردن آن فقط با استقرای تامّ همه مطرح

پذیر نیست. برای نمونه، هنگامی که پژوهشگری بر اساس چنـد حـدیث یـا     چیزی اثبات
نقـد   مـوردِ ، دانـد  ای در سـدۀ دوم هجـری مـی    ها را مستندی بر رواج اندیشه گزارش، آن

ر کسانی که مدرسـی  گونه نقدها در گفتا شود. موارد متعددی از این گرایان واقع می اثبات
لی در  «مهدی رضـایی در مقالـۀ    مثالًآید.  اند، به چشم می طباطبایی را به نقد کشیده تـأمّ

کنـد؛ چنـین نتیجـه     بعد از اشکاالتی که بـر وی وارد مـی  » حدیث و درک عقاید تاریخی
توان تنهـا بـه یـک حـدیث      برای آنکه تاریخ یک دوره را ترسیم کنیم، نمی«د که: گیر می

گونـه بـوده    رد و بر اساس مفاد آن حکم کرد که در یک دورۀ طوالنی واقعـه ایـن  توجه ک
ای در آن ذکر نشده باشد کـه   کند، اگر به گونه ای را نقل می است. از یک روایت که واقعه

ای طـوالنی   توان اسـتفاده کـرد کـه در دوره    این امر در زمانی طوالنی رخ داده است، نمی
ای  اگر هم روایتـی داللـت داشـته باشـد بـر اینکـه در دوره      شرایط این چنین بوده است. 

ای وجود داشته است، باید به روایات متعارض آن نیز توجه کـافی شـود و    طوالنی مسئله
  ].266، ص7» [سپس با هم جمع صحیح شوند

تاریخی اعتبـار ندارنـد؛ چراکـه     - گونه نقدها در حوزۀ مطالعات انسانی  روشن است که این
ی ادعـای دسـتیابی بـه نتـایج     رو چیهـ  بـه اجتماعی  - ران حوزۀ مطالعات تاریخی اوالً پژوهشگ

کننـد ـ    گـرا تعبیـر مـی    گونه که پژوهشـگران اثبـات   اندیشانه و قطعی در کارهایشان ـ آن  جزم
تـوان نشـان داد کـه     گیرد، مـی  هایی صورت می ندارند. ثانیاً در عمده مواردی که چنین تعمیم

بـودن، دارای داللـت    رغـمِ تکـین   ای است کـه آن را بـه   ونه به گونهنم فهم پژوهشگر از آن تک
یک گزارش ضرورتاً تنها یک گزارش و محـدود بـه الفـاظ آن نیسـت؛      چرا که ؛داند جمعی می

هـایی کـه از    بلکه با توجه به قرائن پیرامـون آن گـزارش و حتـی خطـوط سـفید آن (ناگفتـه      
  ].59- 58، ص13نی را از آن برداشت کرد [توان نتایج کلی و ظ شود) می گزارش برداشت می

  
  های تاریخی انگارانۀ گزاره سنجی ساده . اصالت8-2

های کالسیکی نظیر علم رجـال در پـی    در علوم سنتی اثباتی اسالمی با استفاده از روش
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دادن  بررسی أصالت یک گزارش هستند. مسئله و دغدغـۀ اصـلی در ایـن رویکـرد نشـان     
حـال، در مطالعـۀ    ارش بـه شـارع و منبـع وحـی اسـت. بـااین      اصالت و امکان انتساب گز

امکان استناد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی امری اعم » تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دین«
ای که اصالت دینی نداشته باشد ـ یعنی امکان انتساب آن بـه    از اصالت دینی است. گزاره

ان استناد بدان بـرای مطالعـه   ارزش نیست و همچنان امک شارع میسر نباشد ـ یکسره بی 
تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دین وجود دارد. یک گزارش دینی جعلـی یـا گزارشـی کـه     

ای برسـاخته شـده اسـت و ایـن      کم انتسابش به شارع مبهم اسـت، حتمـاً در دوره   دست
اش  گیـری  شـکل برساخت مبتنی بر گفتمان دورۀ خـود اسـت؛ لـذا بـرای مخاطـب دورۀ      

  توانـد از ایـن گـزاره از حیـث تعلقـش بـه دوره       بنابراین، پژوهشگر میمفهوم بوده است. 
گری گفتمان تـاریخی، فرهنگـی و اجتمـاعی آن دوره، اسـتفاده      تاریخی خاصی و حکایت

عیـاش   ابـی  بـن  شود جعـل ابـان   قیس هاللی که گفته می بن کند. برای نمونه، کتاب سلیم
بودن، این  باشد؛ زیرا به فرض مجعول تواند ارزش استناد تاریخی بسیاری داشته است، می

کتاب در اوایل سدۀ دوم هجری جعل شده است و ما امروز کتاب حـدیثی کـه سـاخت و    
  ].91، ص13آن مربوط به سدۀ دوم هجری باشد، در دست نداریم [ گیری شکل

های اسالمی با دوگان معتبر / نـامعتبر صـورت    گرایان با گزاره اینکه عمدتاً مواجهۀ اثبات
های تاریخی است؛ چراکـه هـر گـزارۀ     انگاری در بررسی گزاره گیرد، حاکی از نوعی ساده می

ای برآمده است و ایـن گـزاره از آن جهـت کـه بـدان       تاریخی ـ دینی یا غیردینی ـ در دوره  
اسـتناد قـرار گیـرد؛ فرقـی نـدارد کـه دورۀ عصـر پیـامبر و          تواند موردِ دوره تعلق دارد، می

بعد از آن باشد. لـذا اصـوالً در مطالعـات تـاریخی / فرهنگـی / اجتمـاعی       ها  ائمه(ع) یا قرن
انگارانـه بـا    معنی و مواجهۀ سـاده  ها به دو گروه کلی معتبر / نامعتبر بی بندی گزارش تقسیم

انگاری در نقدهایی که بر خاورشناسان و رویکرد مطالعـاتی   مسئله است. متأسفانه این ساده
نشـدن   و در موارد زیادی استناد به گزارش نامعتبر یا مشـخص  ها نوشته شده، زیاد است آن

  عنوانِ یک نقد جدی مطرح شده است. های تاریخی، به تکلیف مورخ با اعتبار گزاره
  

  جایِ هرمنوتیک گرایی به . نص9-2
سنت هرمنوتیک تاریخی طوالنی با رویکردهای متنوعی را پشت سرگذاشـته اسـت. اصـطالح    

طـورکلی از   ویل و تفسـیر اسـت. رویکـرد هرمنـوتیکی (تفسـیری) بـه      هرمنوتیک به معنای تأ
ـی اسـت [     پوزیتیویسم متمایز است و دغدغۀ آن تفسیر و فهم بـه  - 35، ص9جـایِ تبیـین علّ

هـا و   ای اسـت کـه ظرفیـت    آورد در فلسـفۀ قـاره   تـرین روی  ]. سنت هرمنوتیک شاید مهم36
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  نهد.   روی ما میراا برای پژوهش و فهم متن دینی فاندازهای خوبی ر چشم
گرای اسالمی مانند فلسفه، اصول فقه، کالم و ... خوانش متون در  ی اثباتها دانشدر 

توان در نظـر   بافتی و هرآنچه آن را رهاوردی کلی از سنت هرمنوتیکی می -افق تاریخی 
ظـواهر، اطـالق/    /د؛ بلکه روند استدالل براساس تأکید بر نصـوص گیر میگرفت، صورت ن

تفسیر و اجتهـاد عمـدتاً    گرایان اسالمی، در میان اثبات مثالً/ عام و ... است. خاصتقیید، 
ی انسانی در فهم مـتن  ها دانششود و دیگر  اساس مباحث علم لغت و اصول استوار میبر

فتاوی مبتنی بر این فهم، دخالتی ندارند. حال آنکـه تفسـیر و    گیری شکلدینی و سپس 
مشمول یک اصل کلی هرمنوتیکی، یعنی ابتنـای تفسـیر و    اجتهاد عالمان دین اسالم نیز

ها، عالئق و انتظارات مفسر است و استثنایی در کار نیسـت. حتـی    فهم فهم متون بر پیش
هاسـت،   / وحیـانی پـیش روی آن  فـرض کـه متنـی الهـی     دربارۀ این پیشها  اگر خواننده

شود که عامـل اصـلی    مایان میداشته باشند، عمالً در تفسیر، اختالفات زیادی ن نظر اتّفاقِ
  ].8-7، ص15ها و انتظارات است [ فتمانها، گ فهم آن همان تفاوت پیش

  
  گیری نتیجه

در این مقاله نشان داده شد که جریان غالبِ مطالعات اسالمی در فضای آکادمیک ایران بـه  
هایی دارد گرایی غیرتاریخی گرفتار شده است. این امر پیامد لحاظ پارادایمی در نوعی اثبات

فروکاهش مطالعۀ دین به  ،ها در این مقاله اشاره شد. ضعف منظرگرایی که به نُه مورد از آن
اندیشـی، تـرجیح    گرایی تاریخی، جـزم  انکار تحویل سرکوب و مرگ خالقیت،سطح اصالت، 

هـای تـاریخی و    انگارانـۀ گـزاره   سنجی سـاده  گرایی تام، اصالت دُگما بر فَکت تاریخی، استقرا
  تفصیل، در این مقاله بررسی شد. جایِ هرمنوتیک از مواردی بود که به گرایی به نص

رسد برای پژوهشگر مطالعـات اسـالمی    ها به نظر می با اشراف بر این پیامدها و آسیب
جستن از پاردایم تفسیری امری ضروری است. پژوهشـگر   گرایی و بهره فراتررفتن از اثبات

اندیشانۀ کلـی و فرازمـانی،    های جزم جایِ تولید گزاره به مطالعات اسالمی باید تالش کند
اندیشـانه اسـت    ای بسا خالقانه و نوین ـ که ظنی و غیرجـزم   و خوانشی ـ   ارائۀ تفسیربه 

ها کمک کنـد.   اجتماعی آن -در بافت و زمینۀ تاریخی  ها پدیدهبپردازد و به بازفهمی آن 
شـود؛ بلکـه    یـن حـوزۀ مطالعـاتی مـی    تنها موجب پویایی و شـکفتگی ا  چنین نگرشی نه

های خود در جهت تکامل نیز از لوازم چنـین رهیـافتی اسـت     بازنگری مدام و رفع نقصان
هـای پـارادایمی و افـزایش توانمنـدی جهـت دفـاع از        نمانـدن از عرصـۀ رقابـت    که عقب

  های معرفتی از نتایج آن خواهد بود. بنیان
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