
 

  
  
  

  ي ديني مقام گردآوري و مقام داوري در مطالعهانگاريدوگانهتأملي بر 
  

  ∗احمد عبادي
  

  چكيده
ي از تمايز مقام گردآوري و مقام داوري تدبيري است كه از سوي برخ

مندي معرفت اخذ شده  ناشي از زمينهگراييسبيتفيلسوفان علم براي گريز از ن
 جايگاه  و مقام داوريها هم فرضيهائل و ف جايگاه كشف مسمقام گردآوري. است

 فيلسوفان  تحت تأثير آراين معاصرها پژوبرخي از دين. ستها فرضيهسنجش 
 بدين صورت كه ؛اندعلم، اين تمايز را در فرآيند تشكيل دانش ديني اخذ نموده

مقام :  از دو مقام برخوردار استي تجربيها  ديني نيز همانند دانشمعرفت
اخذ تمايز مقام گردآوري و مقام داوري در مطالعات ديني . داوريگردآوري و مقام 

ع در مقام تسري تنو: ند ازا اشكاالت اين ديدگاه عبارت.  نقد و تأمل استدر خور
 در طول نگي اين تمايز با جريان رشد علم عدم هماهگردآوري به مقام داوري؛

معرفتي دانش گرايي مندي و نسبيت زمينهندگي از علم؛ سلب پويايي و بالتاريخ؛
 نه ،ي ديني از الگويي ديناميكي برخورداري مطالعهديني در هر دو مقام؛

  .مكانيكي
           ،گرايي معرفتينسبيت -3 ،مقام داوري -2 ،مقام گردآوري -1 : كليدييها واژه

  .ي دينيشناسي مطالعهروش -4
  

  مقدمه. 1
شناختي آن  روش- لسفي به تأمل در مباني فپژوهيينشناسي دفهم و تحليل روش

 .يار زيادي برخوردارند بس از قرابت2ي علم فلسفه و1شناسي علومامروزه روش. محتاج است
به ي علم ي فلسفه از گسترهپژوهيشناسي ديناحث مطرح در روش بسياري از مبروازاين

اني يني در اصول و مبشناس مطالعات د روشاين امر ضرورت تأمل. اندعاريت گرفته شده
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شناسي ي علم كه در روشيكي از مباحث فلسفه. نمايدچندان ميي علم را دوفلسفه
  .ي تمايز مقام گردآوري و مقام داوري استپژوهي مورد توجه بوده، مسأله دين

مندي معرفت، گرايي معرفتي ناشي از زمينهبرخي از فيلسوفان علم براي گريز از نسبيت
 جايگاه كشف مقام گردآوري. اندعلم روي آورده داوري در به تمايز مقام گردآوري و مقام

پژوهشگر در مقام . ستها فرضيه جايگاه سنجش  و مقام داوريها ئل و فهم فرضيهمسا
مسأله و . گيردي متنوعي براي كشف مسأله و صيد فرضيه بهره ميها  از راه،گردآوري

 فكري، چاالكي علمي، اساطير ي مختلفي چون تخيل، تشبيه، نبوغها فرضيه از راه
چه در مقام آن؛ اما آيدفراچنگ محقق مي... ، تعاليم ديني وها گذشتگان، ايدئولوژي

 مورد ارزيابي و ،ي گوناگون به دام پژوهشگر افتاده است، در جايگاه ديگريها گردآوري از راه
 نه ، واحد استير مقام داورمعيار سنجش د. گيرد و آن مقام داوري استآزمون قرار مي

چه محقق در مقام  اگرروازاين.  در علم استها مالك آزمون فرضيهتجربه يگانه . متعدد
 بهره برده و معرفت او در ها ي متعددي براي صيد مسائل و شكار فرضيهها  از راه،گردآوري
 در  كه اين معرفتچه باك ،ي متكثر و متنوعي استها  متأثر از عوامل و زمينه،اين مقام

  .شودمقام داوري و با روشي واحد به آزمون تجربه گذارده مي
از ميان  و گردد موجب تزلزل تعين معرفت ميدي و تأثر دانش از عوامل متكثرمنزمينه

برخي از فيلسوفان علم . گرددگرايي معرفتي منجر ميرفتن عينيت معرفتي دانش به نسبيت
انديشي در اين  مقام داوري در علم، به چارهمانند پوپر با طرح تمايز مقام گردآوري و

 از عينيت معرفتي برخوردار است؛ زيرا مند در مقام گردآوري علم زمينه.اندخصوص پرداخته
  .شودمند بوده و با ميزان واحدي سنجيده ميدر مقام داوري روش

 و مقام  گردآوري فيلسوفان علم، تمايز مقامپژوهان معاصر تحت تأثير آراي دينبرخي از
رفت ديني نيز همانند معرفت مع؛ يعني اندپژوهي اخذ نمودهشناسي دين داوري را در روش

 ،پژوه در مقام گردآوريدين. مقام گردآوري و مقام داوري:  از دو مقام برخوردار استتجربي
ي اه پردازد و اين امر از راهي ديني ميها آوري اطالعات خام و شكار مسائل و فرضيهبه جمع

آورد روي مي به ارزيابي اطالعات خامي ،اي ديگرسپس در مرتبه. پذيردگوناگون صورت مي
 بر اين اساس. شود داوري خوانده مياين جايگاه مقام. ه در مقام گردآوري صيد كرده بودك

 نه مقام ،چه مهم است، مقام داوري استآن) همانند علوم تجربي(در معرفت ديني 
  .گردآوري

ي  مسألهري و مقام داوري در مطالعات دينيبررسي اخذ تمايز مقام گردآوگزارش و 
به منظور تحقق اين هدف، ابتدا گزارشي تاريخي در خصوص تفكيك . پژوهش حاضر است

 ارائه خذ چنين تمايزي نزد فيلسوفان علمدو مقام گردآوري و داوري و بستر معرفتي ا



35 ي ديني در مطالعه مقام گردآوري و مقام داوريانگاريدوگانهتأملي بر 
 در علوم تبيين  را جايگاه آن و تعريف نموده، را به دقت تحليلسپس اين دو مقام. دهيم مي
ي عه ديدگاه اخذ تمايز مقام گردآوري و مقام داوري در مطالپس از آن به تقرير. كنيممي

  .پردازيم به بررسي اين ديدگاه مي، در نهايتديني روي آورده،
  

3گزارش تاريخي. 2
  

ارت و پيروان وي در شمول هدفي بود كه از سوي دكاستقرار عقالنيتي عيني و جهان
 امكان وصول به حقايق قطعي، جاودان و ،در اين دوره.  دنبال شد4ي آغازين مدرنيسمدوره
 نيز بر 5پوزيتيويسم.  مورد تأكيد قرار گرفتبا تكيه بر قواعد حاكم بر انديشهشمول جهان

 بر اين اساس. گرايي علم مبارزه نمودپذير تأكيد و با نسبيتشناخت علمي اثبات
 را در تحقيقات علمي قابل وصول طرفي بي وحدت را در علوم حاكم دانسته،ها پوزيتيويست

  .ديدند
اقدام كانت در .  تصوير ديگري از تكامل معرفت به ميان آوردمدرنيسمي دوم اما دوره

ي انديشه. كانتي و بعدكانتي تقسيم نمود ي قبلنقد عقل محض، تاريخ فلسفه را به دو نيمه
ي مركزي ستهه.  اوستالشعاع آراي به شدت تحت، و تفكر الهياتي پس از كانتفلسفي
. است) شيء براي ما (7و فنومن) شيء براي خود (6 تمايز نومني نقادي كانتفلسفه
ي انگاري شناخت در برابر نظريه ديدگاه عينكي برخاسته از تمايز نومن و فنومندوگانگ
سازي عالم ل ذهن در فهميدنيو تأكيد بر نقش فعا جهان خارج بودن ذهن نسبت بهآينه
ز زمان كانت به بعد، ا. دادي بعد خبر ميها نهيبي است كه از بحران معرفت در سده واقع

مشاهده و تفحص علمي . ي ذهني در ساخت و بافت انديشه مكشوف شدها  فرض نقش پيش
  .پذيرد اثر ميها  از آنروينازا.  و معلومات پيشينها شار از نظريهمسبوق است به ذهن سر

 فاصله  دكارتي و پوزيتيويستي- شناسي ارسطويي پوپري با علم- شناسي كانتيعلم
ذهن چون . نماياند پوپري از علم، جهان تاريك است و خود را نمي- در تصوير كانتي. دارد

 11ذيريپ ابطالبودن يك گزارهمالك علمي .10 و 9ل نه چون كشكو، است8چراغ و فانوس
- هيچ قضيه،در علم. علم همواره در تحول است. 12)96-84: ، صص2(پذيري نه اثبات،است

 ؛25-15: ، صص1،براي تفصيل سخن در اين باب( وجود ندارد و مبناييتغييرناپذيرثابت، ي 
  ). 46 - 45 :صص، 6

شناختي شناختي و جامعهبا تأكيد بر نقش عوامل روان) 1996 - 1922 (13تامس كوهن
 پژوهش علمي را نه فراتر رفته،) 1994 - 1902 (14ي علمي، از پوپراه گيري نظريهدر شكل

 -134:صص، 16(ي رواني و اجتماعي مطرح نمودا بلكه آن را پديده،يك امر منطقي صرف
مندي معرفت علمي از سوي كوهن موهم   و تأكيد بر زمينه15ها  طرح ديدگاه پارادايم).136



 گاه شيراز انديشه ديني دانشفصلنامه  36
 -85:صص،16(پسنددبودن را بر خود نميگراسبيكوهن اطالق وصف ن. گرايي بودنسبيت

ي علمي همواره به پارادايم و  بر اين معنا دارد كه مسألهتبيين وي از علم داللت؛ اما )86
 كه از همين امر). 172-169:صص،16(ي علمي پذيراي آن پارادايم بستگي داردجامعه
آيد، موجب شده  سوي ديگر به شمار ميسو و كوهن از ميان پوپر از يكي ي عمدهها  تفاوت

  ).130-129: صص،4(گرايان قلمداد كنندي نسبياست تا وي را در زمره
 شدت 16)مدرنيسمپست(ي پساتجددگرايي گرايي معرفتي در دورهگرايش به نسبيت

 گامي فراتر از مباني مدرنيستي براي حل معضالت مدرنيسم است و مدرنيسم پست. گرفت
ي فراتجددگرايي به گرايي مغشوشي است كه انديشه ن ويژگي معرفتي آن نسبيتتريمهم

با تأثيرپذيري از چنين فضايي ) 1994 - 1924 (17پل فايرابند). 293: ص،18(انجامدآن مي
مندي معرفت، يك گام فراتر برداشته و ضمن تصريح و با استخراج لوازم پايبندي به زمينه

يابي به قواعد كلي و جايگزيني جو براي دستو گونه جست هر معرفت، با18به آنارشيسم
 وي بر اين باور است كه در پيشرفت . و بازسازي منطقي سير علمي مخالفت ورزيدها نظريه
ي خالقيت در ي خاصي حاكم نيست و نشانهتواند دخيل باشد و قاعده هر امري مي،علم

ر در عياگرايي تمام فايرابند به نسبيتساسبر اين ا). 242:  ص،11(ستها ازدياد نظريهعلم 
 متغير و نسبي ي علوم تجربي، محدود وها تنها دادهنه . آوردي معرفت روي ها ي عرصههمه

  بلكه روش حاكم بر تحقيقات علوم تجربي نيز سيال، متنوع، متكثر و بدون،هستند
 نسبيت در نين تجربيبودن قواترين عامل نسبيدر واقع مهم. چارچوب ثابت خواهد بود

  ).245 - 243: صص،11(ي تجربي استها ي حاكم بر پژوهشها روش
 با ها آن. ي مدرنيسم واقع نشد دانشمندان دوره رو، مقبولگرايي معرفتي به هيچنسبيت

ترين تدبير مهم. گرايي معرفتي بگريزندي فراوان سعي كردند تا از نسبيتها  و تدبيرها حيله
 و 19 تمسك به تمايز مقام گردآوريگراييفظ عينيت معرفت و پرهيز از نسبيتآنان در ح

 - 1792 (21 جان هرشل،نخستين كسي كه اين تمايز را مطرح نمود.  است20مقام داوري
 يكي :كند كه تحقيق علمي دو مرحله دارد وي تصريح مي.دانشمند انگليسي است) 1871
ي اندراج اين قوانين در و ديگري مرحله) دآوريمقام گر(ي اكتشاف قوانين طبيعت مرحله
نيز بين مقام ) 1953-1891 (22رايشنباخ). 140-136: صص،17) (مقام داوري (ها نظريه

ي ها سو و مقام داوري در باب قوانين و نظريه ي علمي از يكها اكتشاف قوانين و نظريه
 ي علم را داوري در بابفلسفه مناسب يوي قلمرو. علمي از سوي ديگر تفكيك قائل شد

اين تمايز سخت با استقبال كارل ريموند ). 212-211: صص،17(داندي علمي ميها نظريه
 گرايي معرفتي گريز از نسبيت واز منظر پوپر، راه حفظ عينيت معرفت. پوپر مواجه شد

 ها به نظريهدانشمندان در تقرب رهيافت . ام گردآوري و داوري استتمسك به تمايز دو مق



37 ي ديني در مطالعه مقام گردآوري و مقام داوريانگاريدوگانهتأملي بر 
 آكنده از كه ستها ي آنها  ايدئولوژي به ذهنيت آنان مسبوق و مصبوغ)مقام گردآوري(

مقام (توان در ترازوي تجربه سنجيد آمده را مي دست ي بهها نظريه!  اما چه باكست؛ها  ارزش
 -15:صص،19( علم را رشد دادها  و ايدئولوژيها  ارزش از بودن طرفي و عاريو با بي )داوري

16.(  
گرايي  و از نسبيتكردي حفظ سازي نوتوان با مفهوم را مي23 رئاليسمبر اين مبنا
 مبناي رئاليسم تواند ميمندي مقام داوريمندي مقام گردآوري و روش زمينه. اجتناب ورزيد

. )200:  ص،15(شمولي معرفت را تأمين نمايدپوپري گردد و جهان- كانتي24تخميني
ي علم  پوپري، به مثابه مبناي متافيزيكي فلسفه-شناسي كانتيسم تخميني در علمرئالي

   ).47:  ص،6(پذيردرو نمي است كه نسبيت حقيقت و معرفت را به هيچ
 مباني و دو مقام گردآوري و داوري و تحليل به تفصيل سخن در باب چيستي ،در ادامه
  .پردازيمشناختي آن مي لوازم روش

  

   دو مقام گردآوري و داوريتعريف. 3
  :تي اساسي اسفرآيند پژوهش علمي داراي سه مرحله

ي معرفتي آغاز ي محقق با يك مسأله يا رخنهفرآيند تحقيق با مواجهه:  طرح مسأله.1
ي  پرسش لزوماً مسبوق به مطالعه: متفاوت است27 و مشكل26 با پرسش25مسأله. شودمي

آموزي با امر مبهمي است كه قبالً خص در مقام علمي ش بلكه مواجهه؛مند نيستنظام
 ،ي علمي استمسأله معضل؛ اما جواب يافته است و ايهام صرفاً به مقام يادگيري متعلق است

مسأله . است كه به پژوهش محتاج ،مند كه پاسخ آن نه به آموزشي نظاممسبوق به مطالعه
ي سابق كه سبب طرح  مطالعه:مند استي نظام محفوف به دو مطالعهبر خالف پرسش

براي تفصيل سخن در باب  (گرددي الحق كه موجب حل آن ميشود و مطالعهمسأله مي
ي مشكل معضل: مسأله با مشكل نيز متفاوت است). 71:  ص،12:  نك،تمايز مسأله و پرسش

 بررسي  آشفته، فاقد روشؤيت توسط عوام، ذهني، مركب، مبهم،است سطحي، كلي، قابل ر
ي است ژرف، معين، قابل رصد توسط متخصص، عيني، مسأله معضل؛ اما يرقابل حلو غ

براي تفصيل سخن در خصوص تمايز مسأله  (شن، متمايز، داراي روش و قابل حلواحد، رو
  ).142 - 141:  صص،13؛ 98 - 81:  صص،12:  نك،و مشكل

ي  مسأله عبارت است از پاسخي حدسي كه محقق براي28فرضيه: ي فرضيه ارائه.2
 بلكه ؛پردازدهدف به گردآوري اطالعات نمي كوركورانه و بيپژوهشگر. دهد ميتحقيق ارائه 

سازي يكي از مراحل حساس فرضيه. ي تحقيق استتالش وي در جهت بررسي فرضيه
ي تحقيقاتي ها  به فعاليتفرضيه نقش راهنما را ايفا نموده،؛ زيرا دهد ميتحقيق را تشكيل 
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ي فراواني كه براي وصول به ها كند تا از ميان راه فرضيه به محقق كمك مي.دهد ميجهت 

فرضيه گماني است . ها را برگزينداعتمادترين آنترين و قابلمقصد وجود دارد، نزديك
فرضيه بر اساس معلومات .  بايد مورد آزمون قرار گيرد،موقتي كه درستي يا نادرستي آن

هاي فرضيه توجيه و تبيين. آيد محقق پديد ميبهاي پيشين يا تجاركلي و شناخت
كند و پژوهشگران را در بررسي اين واقعيات ي واقعيات عرضه ميحدسي معيني را درباره

 ميان است كه هم به يافتن نظم و ترتيب مسأله فرضيه راه حل. كندكمك و هدايت مي
 ،تفصيل سخن در اين باببراي  (گردد مسأله ميكند و هم باعث استنتاجها كمك ميپديده
  ).113 - 110: صص ،5: نك

هر پژوهشي ادعايي را به .  فرضيه استهر تحقيقي ناگزير از آزمون:  آزمون فرضيه.3
تمام تالش . شودناميده مي» آزمون«مند محقق براي اثبات ادعا آورد و تالش روشميان مي

روش . باشدج روش ميي تحقيق است كه آن نيز محتا به نقد فرضيهپژوهشگر معطوف
 وش پژوهش و ابزارهاي متعلق به آنتعيين ر.  نقشي محوري در پژوهش دارد فرضيهآزمون

ي خود، بايد متناسب با ي اوليهمحقق در نقشه. ترين امر در تحقيق علمي استضروري
تحقيقات از حيث .  مسأله را مشخص كندي خود، روش نقد فرضيه و حلمسأله و فرضيه

ها، آزمون فرضيه با ابزارها و  در برخي از پژوهش:ه تفاوت دارند و ارزيابي فرضيروش آزمون
 در حالي كه در برخي ديگر، از طريق شود،هاي آزمايشگاهي و تجربي انجام ميروش
  .شودديني به آزمون فرضيه پرداخته ميديني يا برونهاي درون روش
مقام گردآوري و مقام : ز برخوردار استپژوهش و جستار علمي از دو مقام متماي روايناز
  .پردازيمدر ادامه به توضيح اين دو مقام مي. داوري

   مقام گردآوري .1 .3
) حدس فرضيه(ي دوم و در مرحله) نيل به مسأله(ي نخست دانشمندان در مرحله

ي از طريق تأمالت فلسفي، ديگري با تجارب شخصي، يك. هاي مختلفي پيش رو دارند راه
. يابداي وقوف مياي يا فرضيهبه مسأله... ي تطبيقي وا نبوغ فكري يا از طريق مطالعهيكي ب

شود كه عبارت است از مقام صيد مسأله و  مقام شكار يا گردآوري خوانده مياين جايگاه
مراد از كشف در . آوري مواد خام است جايگاه كشف و جمعگردآوريمقام . شكار فرضيه

هاي صحيح و هم  بلكه ممكن است هم ديدگاهصحيح نيست؛فرضيات جا، كشف اين
هاي آوري ديدگاه است از جمعمقام گردآوري اعم.  و تجميع گرددباورهاي نادرست كشف

 ماهيگيري است كه تور خود را به همچون در اين مقام، پژوهشگر.  ناصحيحصحيح و آراي
 ه يا مفيد و غيرمفيد و حتي اشيايد از زنده و مر، اعمافكند و اين تور همه نوع ماهيآب مي

طريق دستيابي ). 94: ص،8(كندرا در كنار هم صيد مي... جان مانند سنگ و چوب وبي
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مفهوم ). 227: ص،8(نامند  مي29»آوردروي«يا » رهيافت«محقق به مسأله يا فرضيه را 

-دام  نظريه و بهي براي شكار به مسأله و رهيافتشدنآورد به مثابه طريقي براي نزديكروي
  .رود فرضيه به كار ميافكندن

  مقام داوري. 2 .3
 خامي است كه جايگاه داوري در خصوص آراي) فرضيهآزمون (ي سوم پژوهش مرحله

 مسأله شكار كه در مقام گردآوريپس از آن. اندآوري شدهدر مقام گردآوري، كشف و جمع
ها كه مشتمل بر اي ديگر، اين ديدگاهشد و فرضيه به دام محقق افتاد، آنگاه در مرحله

شوند تا صحيح از ناصحيح هاي صحيح و باورهاي نادرست است، به محك گذارده مينظريه
 از جا، اعممراد از آزمون در اين). 94:  ص،8(خوانند اين جايگاه را مقام داوري مي. جدا گردد

 همبستگي بين دو تحقيقي به عنوان مثال، اگر فرضيه. آزمون تجربي و غيرتجربي است
 يك روايت باشد، آن را بايد تحليلمتغير باشد، بررسي آن محتاج آزمون تجربي است و اگر 

نامند كه به مقام مي» روش« طريق آزمون فرضيه را .اي آزمون نمودهاي درايهبه روش
 ؛ست طريقي براي شكار مسأله و صيد فرضيه ا»آوردروي«. )108:  ص،14(داوري تعلق دارد

 مورد استفاده قرار آمده دست ي به به عنوان ابزاري براي نقد و ارزيابي فرضيه»روش«اما 
  . به مقام داوري تعلق دارد»روش« به مقام گردآوري و »آوردروي« پس. گيردمي

  

  جايگاه دو مقام گردآوري و داوري در علوم.  4
بندي كنند، را صورتاي كوشند نظريهه دانشمندان ميپوپر معتقد است هنگامي ك

هاي مذهبي و مانند ممكن است از منابع مختلفي مانند باورهاي متافيزيكي، رؤياها، آموزه
علم ي ي اصلي فلسفهوي بر اين باور است كه وظيفه). مقام گردآوري(آن الهام بگيرند 

هاي علمي از طريق مشاهده و آزمايش است گرفتن تحليل منطقي آزمون نظريه عهده به
 بنابراين). 16-15:صص ،19(يابندها چگونه شكل ميكه نظريهو نه تبيين اين) مقام داوري(

به عنوان مثال، . هاي گردآوري نه راه،چه در دانش اهميت دارد، روش داوري استآن
بودن علوم تجربي به اين نيست كه محتواي اين علوم از طريق تجربه گردآوري شده  تجربي
اساساً مراد از روش . شود داوري ،ها از طريق تجربهن است كه محتواي آن بلكه به آ؛باشد
  ).94:  ص،8(ي گردآوري  نه شيوه، روش داوري استعلمي

 مثالً شود؛ي گردآوري فهميده مي شيوه»روش علمي«و » علم« تعابيري چون عموماً از
شود كه از راه حس و يتصور مشود، معموالً اي تجربي خوانده مي گزاره»الف«ي وقتي قضيه

شود، تصور اي فلسفي ناميده مي گزاره»ب«ي تجربه به دست آمده است يا وقتي قضيه
ي  عنوان گزاره»ج«ي گاه كه به قضيه يا آنستعمومي آن است كه از راه عقل كشف شده ا
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 بر اساس اين تصور،.  از راه نقل به دست آمده استشود كهشود، تصور مينقلي اطالق مي

عقل و برهان باشد، علم علم تجربي است و اگر  حس و تجربه باشد،  كسب علماگر طريق
   ....عقلي است و اگر نقل باشد، علم نقلي است و

دچار ها در علمها را در خصوص جايگاه فرضيهپوزيتيويست چنين تصوري از علم 
هايي  گزاره،محسوسل برخورداري از تصورات غيرهاي علمي به دليمشكل نمود؛ زيرا فرضيه

هايي كه داراي تمام فرضيه. نيستند كه از طريق مشاهده و حس به دست آمده باشند
 31شتيننياند؛ مثالً آن زمان كه ا هستند، از راه حس غيرقابل حصول30هاي تئوريك ترم

 آن را با مشاهده و حس تجربه نكرده بود و كس هيچطرح نمود،  خود را 32ي گرانشيفرضيه
ي حدس يا نبوغ فكري خود توانست  بلكه به واسطه،ين نه از طريق حس و مشاهدهشتاين

 مورد تأييد تجربي قرار 33 بعداً با آزمايش ادينگتوناين فرضيه. اي را شكار كندچنين فرضيه
 بر مبناي .اي تجربي است يا غيرتجربي نظريه34ي تئوري گرانشسؤال اين است كه. گرفت

 خالي از اشكال نيست؛ زيرا اين تئوري دانستن چنين ديدگاهيبيتصور پوزيتيويستي، تجر
در پيدايش آن ي صرف به دست نيامده است و عوامل غيرتجربي از طريق حس و مشاهده

 مطرح شد، 35يا به عنوان مثال، آن زمان كه تئوري اتمي). 45-41:ص ص،3(اندنقش داشته
-به. ا اين تئوري از راه حس كشف نشده است لذ. اتم را مشاهده نكرده بودكس هيچمسلماً 
  .آيد ي تجربي به شمار ميكه تئوري اتمي از راه حس به دست نيامده، يك نظريهرغم اين

 ابتدا مقام گردآوري را از مقام  پوپرهمچون، فيلسوفان علم به منظور رفع اين اشكال
هاي گردآوري و راهبودن يك نظريه را نه در داوري تفكيك نمودند و سپس مالك علمي

 قانون بر اين اساس. در روش داوري و قضاوت در خصوص آن دانستندشكار آن، بلكه 
 بلكه آن است كه بتوان به ز طريق حسي و تجربي كسب شده باشد؛ آن نيست كه ا36تجربي

پردازد آوري مواد خام مي پژوهشگر ابتدا به جمع؛ يعني ي آن داوري كردروش تجربي درباره
 در باب ،ي بعدكند و سپس در مرحلهگيري نميآوري سختهاي جمعخصوص شيوهو در 

  .كندهاي شكارشده داوري ميديدگاه
. ا تجربه نيست كه تور علوم تجربي است اما تنه؛تجربه تور دانشمندان علوم تجربي است

ها اي آنتوانند در مقام شكار و گردآوري به كار دانشمندان آيند و برعوامل ديگري نيز مي
تخيل، تمثيل، تشبيه، اساطير گذشتگان، نبوغ . آوري كنندمواد خام علمي تهيه و جمع

. توان به عنوان ابزار شكار در مقام گردآوري به كار بردهمه را مي... فكري، چاالكي علمي و
  علم؛ اما مواد خام عناصر و مواد خام شكار كرد،مهم آن است كه بتوان به كمك اين ابزارها

 ي ذير و تأييدشده است و اين تجربهپدار، مدلل، تجربهيافته، نظام معرفت سامانعلم. نيستند
در انبان  «: نه در مقام گردآوري،آيدز صحيح از سقيم، در مقام داوري پيش ميتأييد و تمي
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 -49:صص،7(»گذردنميچيز همه ، اما از غربال تجربه؛شودريخته ميچيز همهوجو  جست

 ولي تور شكار بسيار ه عنوان مثال، چابكي و نبوغ علمي روش داوري علمي نيست؛ب ؛)50
كه شخص نابغه  پس از آن، لذا همواره.هاي علمي استمؤثري براي به دام انداختن تئوري

؛ يعني  آن را بايد به معرض داوري ديگران قرار دهد،شودي علمي متفطن ميبه يك نظريه
توان از نمي.  نه در مقام گردآوري،گرددمقام داوري معلوم ميبودن آن نظريه در  علمي

  . يكسان بايد مورد داوري قرار گيردسخن نابغه و جاهل. خني را پذيرفتشخص نابغه هر س
  

  ي دينيتفكيك دو مقام گردآوري و داوري در مطالعه. 5
فظ تفكيك مقام گردآوري و مقام داوري توسط برخي از فيلسوفان علم به منظور ح

برخي از .  صورت پذيرفته استگرايي در علمو پرهيز از نسبيتعينيت علوم تجربي 
 به اين صورت كه معرفت ؛اند اين معيار را در مطالعات ديني اخذ كردهپژوهان معاصر دين

 ،9(مقام گردآوري و مقام داوري:  از دو مقام برخوردار استند علوم تجربيديني نيز همان
كه پژوهشگر ديني در مقام است ي ديني بدين معنالك در مطالعهاخذ اين م ).95: ص

هاي آوري اطالعات خام و به دام افكندن مسائل ديني و شكار فرضيه به جمع،گردآوري
ها و صيد آوري نظريه از هر طريقي كه بتواند، به جمعوي در اين مقام. پردازد مذهبي مي

اهي آن است كه معرفت ديني نيز همانند ي چنين ديدگ الزمه37.پردازدها ميديدگاه
ها در ي اين راههاي متنوع برخوردار است كه همهمعرفت تجربي، در مقام گردآوري، از راه
 به داوري ،اي ديگرسپس محقق ديني در مرتبه. اين مقام سودمند و اثربخش هستند

 مقام داوري  جايگاهاين.  به دام افكنده بودپردازد كه در مقام گردآوري مياطالعات خامي 
هاي صحيح از  ديدگاهورد قضاوت و ارزيابي قرار گرفته،ها مشود كه فرضيهخوانده مي

  .گردندغيرصحيح جدا مي
چه از اهميت آن) هاي تجربيهمانند معرفت(بر اساس اين ديدگاه، در معرفت ديني 

ركن هر ) اين مقام(اصوالً « نه مقام گردآوري و ،بيشتري برخوردار است، مقام داوري است
هاي تكامل  يكي از مالكروايناز). 95:  ص،8(»آيددانشي از جمله دانش ديني به شمار مي

هاي  اگر روش؛ يعني هاي داوري آن است تكامل روش، از ديني و غير آناعمهر دانشي، 
 ،دهاي كٌند و ضعيفي باشد و بيشتر بر مقام گردآوري تكيه گرد شيوهداوري در يك دانش

 صحيح و  چگونه بايد سنجيد و به چه طريقيدر حالي كه معلوم نباشد كه اين مواد خام را
 در  به عنوان مثالو ناقص خواهد بود؛ ضعيف ن را از هم جدا كرد، چنين معرفتيناصحيح آ

 اين علوم را در مقام داوري فاده از رياضيات و ابزارهاي دقيقْعلوم طبيعي و تجربي، است
ها آوردن آنسازي دقيق مفاهيم و بيرونه است تا در مقام گردآوري؛ زيرا رياضيتواناتر كرد
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 داوري را هاگيريگيري از ابزارهاي دقيق در اندازه از حالت كيفي مجمل و مبهم و نيز بهره

هاي  كمال روشيكمال دانش در گرو« اساساً روايناز. كندبسيار توانا، دقيق و قاطع مي
  ).96:  ص،8(»داوري آن است

 ،هاي ديني همانند علوم تجربي دانش:استهاي ديني نيز جاري اين قاعده در معرفت
. تر هستندهاي داوري تواناتري برخوردار باشند، به كمال خود نزديكهر اندازه كه از روش

هاي كشف مسائل و شكار براي دستيابي معرفت ديني به كمال خود، دقت و توانايي راه
 برخورداري هاي ديني بلكه مالك كمال معرفتها در مقام گردآوري كافي نيست؛فرضيه

معرفت ديني را بنابراين . هاي ارزيابي توانمند و كارآمد در مقام داوري استها از روشآن
ي داوري خاصي حاصل آمده ها كه به شيوهتأليفي از گزاره«: گونه تعريف نمودتوان اينمي

  ).96:  ص،8(ن تعريف مهم است، حصول پس از داوري است چه در ايآن» .باشند
  

  ي ديني بر تفكيك اين دو مقام در مطالعهيتأمل. 6
 قابل نقد و تأمل به نظر ري و مقام داوري در مطالعات دينياخذ تمايز مقام گردآو

  از حيثاوالً از جهت مباني معرفتي؛ ثانياً:  از سه حيث قابل نقد استاين ديدگاه. رسد مي
 از تجربي، انساني، ديني اعم(اطالق چنين تمايزي بر فرآيند حصول دانش به طور مطلق 

 در ادامه. معرفت ديني به طور خاص از جهت اطالق اين تمايز بر فرآيند تشكيل ؛ ثالثاً...)و
. كنيم بيان مي راانگاري مقام گردآوري و مقام داوري اشكاالت دوگانه،حول اين سه محور

 ، روند حصول علم به طور مطلق است كه ناظر به اطالق اين تمايز بر ران ايراداتبرخي از اي
ي  فايرابند نويسندههمچون دگراييي پساتجدبرخي از شاگردان پوپر و دانشمندان دوره

  .اند طرح كرده38بر ضد روشكتاب 
    تسري تنوع در مقام گردآوري به مقام داوري.1 .6

گرايي معرفتي  تدبيري بود براي فرار از نسبيت داوريفكيك مقام گردآوري از مقامت
رهيافت دانشمندان در شكار مسأله و صيد فرضيه اگرچه . مندي معرفت برآمده از زمينه

ها، ها، نبوغ فكري، حدس، مسبوق و مصبوغ به ذهنيت آنان، ايدئولوژي آن)مقام گردآوري(
توان در ترازوي تجربه به وري را ميهاي شكارشده در مقام گردآ ديدگاه،است... تخيالت و

ها علم را  و ايدئولوژيها ارزش از بودن طرفي و عاريو با بي) مقام داوري(محك گذارد 
گرايي معرفتي ناشي از حلي براي نسبيتتوان راهآيا اين تدبير را مي اما .توسعه بخشيد

  مندي معرفت دانست؟زمينه
 .ر استمند و از عوامل متعددي متأثي زمينهترديدي نيست كه معرفت در مقام گردآور

ام افكندن فرضيه در آوردهاي به دهاي شكار مسأله و رويدقيقاً به همين سبب است كه راه
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توان ادعا نمود كه مقام داوري عاري از چنين آيا مي؛ اما  گوناگون هستندمقام گردآوري

 و استمند  گردآوري زمينهاگر معرفت بشري در مقام! مندي و چنين تأثري است؟زمينه
ها مدخليت دارند، هاي شخصيتي در رؤيت مسائل و تفسير فرضيهعناصر معرفتي و مؤلفه

 از همان عوامل مؤثر در معرفت در مند بوده،هاي داوري نيز زمينهابزارهاي سنجش و روش
ها، فرضش تأثر از فاعل شناسايي و باروري از پيبودن وبشري.  متأثر هستندمقام گردآوري

ي صيد هاهاي شكار مسأله و رهيافتدهند كه راههاي داوري را همان اندازه جهت ميروش
پس اخذ تمايز بين دو مقام گردآوري و داوري به مثابه تدبيري . فرضيه را در مقام گردآوري

انگارانه مندي معرفت، بسيار ساده گرايي معرفتي برخاسته از زمينهبراي گريز از نسبيت
  .يابد به مقام داوري نيز سرايت ميع در مقام گردآوريت؛ زيرا تعدد و تنواس
   عدم انطباق با جريان رشد علم در طول تاريخ. 2 .6

ت علم در طول تاريخ منطبق تفكيك مقام گردآوري از مقام داوري با جريان پيشرف
فارغ از چنين رشد علم به طور طبيعي و .  از هيچ نوع شاهد عيني برخوردار نيستنبوده،

اي جاري است كه قراردادهاي  رودخانههمچونعلم . پذيردهاي ذهني صورت ميجداسازي
 ،11(كند  آن را به دو موجود جدا از هم تقسيم نميي براي تعيين مرزهاي ميان كشورهامل
 جداسازي ذهني است و با نوعي صرفاً تفكيك مقام گردآوري و مقام داوري). 242: ص

دانشمندان در مقام دستيابي به .  رشد علم در طول تاريخ هماهنگ نيستواقعيت جريان
ه در  بلك؛آورند به تفكيك اين دو مقام روي نميهاي ذهنيهاي علمي و فارغ از تحليلنظريه
  .تنيده و غيرقابل تفكيك هستند همگردآوري و مقام داوري در، مقام واقع

   سلب پويايي و بالندگي از علم. 3 .6
بالندگي ي  اجازه هر دانش به يك روش خاصهاي داوري و ارزيابيدن روشمنحصركر

ه جاي تكيه بر روشي ثابت و  ب،براي پيشرفت علم). 242:  ص،11(را به علم نخواهد داد 
هاي گونه كه راهلذا همان. هاي متنوع و متناسب با موقعيت بهره گرفت بايد از روش،يكسان

هاي داوري نيز  متعدد است، روشآوريها در مقام گردرضيهشكار مسائل و به دام افكندن ف
كند تا  به محقق كمك ميها در مقام داوري توجه به تعدد روش.متنوع و متعدد هستند

انگاري  ارزش ها و ارزيابي ساير پژوهشگران و بدون التفات به بيبدون تأثيرپذيري از داوري
تحقيق و تكاپوي علمي خود ادامه دهد؛ زيرا حاصل تحقيقات او از جانب ساير متفكران، به 

تواند مبنا و معيار كاملي براي اثبات يا رد نتايج تحقيقات وي ارزيابي ديگر محققان نمي
 وجوه واقعيت عيني را مكشوف  هر تحقيقي تنها قادر است وجهي از،افزون بر اين. باشد
وع تحقيق، حصول ي محقق و موضط ويژههاي ناشي از شرو همچنين محدوديت.سازد

هاي داوري  تعدد و تنوع روشروايناز. سازدمعرفت كامل و جامعي از پديدار را ناممكن مي
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ها و  زواياي گوناگون به ارزيابي نظريهسازد تا ازاين امكان را براي پژوهشگران فراهم مي

  .ها بپردازندديدگاه
    دو مقامگرايي معرفتي دانش ديني در هرمندي و نسبيتزمينه. 4 .6

شناسي ديني قابل نقد و ترديد  در روشاخذ دوگانگي مقام گردآوري و مقام داوري
توان مطالعات ديني را همانند تتبعات تجربي، به دو بخش تقسيم آيا به درستي مي. است
ها و ديگري مقام داوري در اطالعات ي فرضيهآوري مسائل و تهيهيكي مقام جمع: نمود

پذير است؟ در تحقيقات ي ديني امكان در مطالعهكشي خطاين نوع گردآوري شده؟ آيا
هاي مختلفي ها را شايد بتوان از راه مسائل و فرضيه،صرف نظر از سه اشكال نخستتجربي، 

و سپس در جايگاهي ديگر، ) مقام گردآوري(آوردهاي گوناگوني شكار كرد و با روي
ي متعددي فراهم آمده است، تنها با روشي واحد  كه از مسيرها گردآوري راوردهاي مقاماره

نيز از چنين ي ديني آيا مطالعه اما .)مقام داوري(و با يك معيار مورد ارزيابي قرار داد 
  مسيري برخوردار است؟

آن دسته از فيلسوفان علم كه قائل به تمايز مقام گردآوري و مقام داوري در علوم 
ورد مقام گردآوري را ا تنها معيار قضاوت علمي در رهاند، يگانه روش ارزيابي وتجربي شده
هاي وصول به مسائل و كشف فرضيات در مقام   ديدگاه، راهبنابراين. دانندتجربه مي

ي ها ، آموزهها ، تشبيهها  تمثيلتخيالت، ): 39آوردهاروي(گردآوري متعدد و متنوع هستند 
ي، ام، اساطير گذشتگان، خرافات، نبوغ فكر، شهود عرفاني، الهها ، ايدئولوژيها ديني، حدس

 واحد و يكسان  در مقام داوريها  اما روش سنجش فرضيه... .چابكي علمي، خواب، رؤيا و
بودن علم را همين محك تجربه مالك تجربي). 518 - 436: صص ،10(محك تجربه : است

ا به محك تجربه ي آن رها علم تجربي آن است كه بتوان مسائل و فرضيه. دهد ميتشكيل 
  . و مورد نقد و سنجش قرار دادگذاشت

ي ها توان از علم تجربي به دانش ديني سرايت داد؟ رهيافتآيا چنين تفكيكي را مي
اند؟ روش و ابزار سنجش فرضيات  كدامل و فرضيات ديني در مقام گردآوريشكار مسائ

ي ها پرسش« است كه ديني در مقام داوري چيست؟ در پاسخ به اين سؤاالت، گفته شده
 ،8(»داوري] مقام[كنند و معارف عصر، در  گردآوري كمك مي]مقام [ ما را در]هر دوراني[

 و ها  به مثابه راه،شونديي كه در هر عصر براي بشر مطرح ميها پرسش. )262:ص
يي هستند كه در مقام گردآوري، محقق را در شكار مسائل ديني و به دام ها آورد روي
: ع هستند متعدد و متنوها  اين پرسشماًمسل. رسانند ياري ميي دينيها دن فرضيهافكن

دهند و اين اي از مواد شريعت فرمان مي به گزينش و آرايش تازهسؤاالت عصر ما«
 در هر زمان برآمده ها تعدد اين پرسش). 262: ص،8(» را نهايت نيستها  و آرايشها  گزينش
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 بر ها ي آن و عرضهها  پژوه در طرح اين پرسشدين. ان دوران استاز تنوع علوم بشري هم

در مطالعات ديني، مقام گردآوري . گيرد از علوم و معارف بشري زمان خود الهام ميشريعت
م مقا(پژوهي  ي دينها آوردها و رهيافت رويورايناز. نظريات علمي هر زمان استمتأثر از 
  .كندني تعيين مي دورارا علوم بشري هر) گردآوري

 نظر پژوهشگر را به ضلعي از اضالع شريعت معطوف شده از علوم بشريي الهامها پرسش
اي را معاني ناپيدا و صيدناشده«دهند و كنند و تحقيق او را در راستاي خاصي جهت ميمي

 ها  محقق را به سوي گزينش پاسخها پرسش). 262:  ص،8(» افكننددر دام پژوهش وي مي
عصر ناسازگار و يا از آن ] و علوم[توانند با معارف  البته نميها پاسخ«دهند و وق ميس

»  در داوريكنند و معارف عصرْ را در گردآوري كمك مي ماها لذا پرسش. نابرخوردار باشند
يي است كه ها  تعداد و نوع پرسشيفهم و شناخت شريعت در گروبنابراين ). 296:  ص،8(

با . كنديي كه محقق دريافت ميها گردد و نيز پاسخر شريعت عرضه مياز سوي محقق ب
جا كه از آن؛ اما نماياند، شريعت خود را بيشتر و بهتر ميها يافتن پرسش گرفتن و تنوعفزوني

چون علوم  و كنند را ايجاد ميها  پرسشزد، علوم هر زمانخي  پرسش بر نمياز ذهن خالي
يابند و به تبع آن، تصوير ما از شريعت نيز  هم تحول ميها شاند، پرسهمواره در تحول

شوند و پا به  علوم عصر هماهنگ ميبابدين صورت، معرفت ديني . گرددتر ميرساتر و جامع
  .)قبض و بسط شريعت در مقام گردآوري) (280:  ص،8(يابند پاي هم تحول و تكامل مي

واند با درك صحيح از طبيعت و ماوراي تبر اساس اين رأي، درك صحيح از شريعت نمي
 وند ماوراي طبيعت و خداوند شريعتطبيعت ناسازگار باشد؛ زيرا خداوند طبيعت و خدا

] علم و فلسفه[درك ما از شريعت با درك ما از طبيعت و ماوراي طبيعت «لذا . واحد است
هم ديني ما  بدين معنا كه معارف بشري گاه داور ف؛»همواره بايد تصحيح و تعديل شود

زدايند و عالمان دين را گاه به تأويل نمايند و ميي باطل ديني را ميها شوند و برداشت مي
فيلسوف . خوانندنهادن روايتي و يا تئوري جديدي در باب زبان دين مياي يا مسكوت آيه
چنين است كه  و اش پرواي دين را دارد و در دينش پرواي فلسفه را در فلسفهلمانمس
 ،8( )قبض و بسط شريعت در مقام داوري(شودي او اسالمي و اسالم او فلسفي ميفهفلس
  .)280:ص

ي سنجش در مقام ها ر مقام گردآوري و تكامل روشي دآوردهاي دينقول به تحول روي
مندي دانش ديني در گرايي معرفتي ناشي از زمينهداوري، نه تنها پاسخي در قبال نسبيت

گرايي معرفتي در مقام داوري هم  بلكه موجب نوعي نسبيت،دهد ميه ن ارائمقام گردآوري
تجربي توسط برخي از فيلسوفان اخذ تمايز مقام گردآوري و مقام داوري در علوم . گرددمي
ا يگانگي روش سنجش در مقام گردد؛ زير موجب حفظ عينيت معرفتي علوم تجربي ميعلم
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كند و همين يگانگي روش گردآوري را رفع ميمندي معرفت در مقام  اشكال زمينهداوري

 كند،بودن دانش تجربي است و تعين معرفتي علوم تجربي را تأمين ميداوري مالك تجربي
ي ديني با تقرير ذكرشده، در حالي كه اخذ تمايز مقام گردآوري و مقام داوري در مطالعه

 و نمايدمند و متكثر ميه زمينمقام گردآوري و هم در مقام داوريمعرفت ديني را هم در 
يي كه در مقام ها پرسش. شودموجب از ميان رفتن تعين معرفتي دانش ديني ميهمين امر 

شوند، برخاسته از علوم مختلف هستند و  گردآوري موجب كشف مسائل و فرضيات ديني مي
هاي سنجش از سوي ديگر، روش. هر كدام تحت تأثير مشرب و مكتب علمي خاصي است

 برخي با روش فلسفي، برخي با روش تاريخي، برخي :رندقام داوري نيز متعدد و متكثدر م
با روش تجربي، برخي با روش پديدارشناختي، برخي با روش عرفاني، برخي با روش نقلي 

 اين است كه ،ماندپاسخ ميحال سؤالي كه بي. پردازندي ديني ميها به داوري در گزاره... و
 بودن علوم تجربي مالك تجربي.ستها يك از اين روشكدامرفت ديني بودن معمعيار ديني

 همين يكساني روش داوري و )تجربه( داوري است مبودن روش سنجش در مقايكسان
مندي معرفتي در عينيت معرفتي اين دسته از علوم را تأمين نموده است و اشكال زمينه

 در ها آورد هم با تعدد روي ديني، در حالي كه معرفتسازدمقام گردآوري را برطرف مي
چنين ديدگاهي منجر . مقام گردآوري مواجه است و هم با تنوع و تكثر روش در مقام داوري

با اخذ تمايز . گردد ديني مياز ميان رفتن تعين معرفتي دانش و 40به تكثرگرايي معرفتي
  معياري براي دينيمقام گردآوري و مقام داوري در معرفت ديني، با تقرير يادشده، ديگر 

  .خواندن معرفت ديني وجود نخواهد داشت
    نه مكانيكي، ديناميكي برخوردار از الگوي پژوهشي؛ي دينيمطالعه. 5 .6

در . ي ديناميكيبرنامه. 2ي مكانيكي برنامه. 1: ي پژوهشي بر دو قسم استبرنامه
 اخذ نموده، هريك از ف را از علوم گوناگوني مختلها ي مكانيكي، محقق ديدگاهبرنامه
 يك ديدگاه. دهد ميي پيشين، در نظام معرفتي معيني جاي  را با طرح و برنامهها  ديدگاه

ي ديگر را چون تنه و سومي را چون شاخه و برگ  و ديدگاه گسترهها گستره را چون ريشه
ي رنامهوردهاي علوم مختلف در با و رهها جمع بين دانش. دهد مينظام معرفتي خود قرار 

بافي به كار اي كه در صنعت فرش نقشه:ن استاي معيبافي با نقشه همانند فرشمكانيكي
 در كنار چه ، از چه رنگي،كند چه تعداد گرهرود، الگويي مكانيكي است كه تعيين مي مي

چنين پژوهشي عاري از ارتباطي زايا و تعاملي پويا .  از كدام رنگ ديگر بنشيند،تعداد گره
 به طريقي ها  و گزارهها ، ديدگاهي ديناميكدر برنامه؛ اما ي معرفتي آن استها مؤلفهميان 

در اين . ل آيد محقق بتواند به ديدگاهي ژرف نايشوند تاپويا به تعامل و ارتباط گرفته مي
  .)392 -390:صص،13(پردازند به چالش و گفت و شنود مؤثر ميها  و گزارهها  ديدگاه،برنامه
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ي پيشين، آن را با يك طرح و برنامه  بتوان نيست كهاي مكانيك برنامهي دينيمطالعه

شايد بتوان در علوم تجربي اين تمايز را . نمودبه دو بخش گردآوري و داوري تقسيم 
 مسائل و اساساً. ي ديني نسبت دادها توان به پژوهش  اما چنين تفكيكي را نميپذيرفت؛
اند و نبايد ي ديني متفاوتها  با مسائل و گزاره در علوم تجربيها آن  و روش آزمونها فرضيه

:  است الگويي مكانيكيالگوي حل مسأله در علوم تجرب. حكم يكي را به ديگري سرايت داد
 مسأله در  حلالگوي؛ اما )تجربه( يكسان يي معين و روش داوري مشخص، فرضيهمسأله

ي ديني را به ارتباط و تعامل اثربخش ها  گزارهرپژوهشگ.  استديناميك مطالعات ديني
، ها دانسته، پيشها فرض پيشقطعاً. اي جديد دست يازد به گزاره،گيرد تا از اين رهگذر مي

ورد پژوهش را تحت اي ديني دخالت دارند و ره در مطالعهها  و رهيافتها ، تلقيها نگرش
 اخذ تمايز مقام گردآوري و مقام داوري در ن اثرپذيريراه مقابله با اي؛ اما دهندتأثير قرار مي

براي جلوگيري از . دادن آن از علوم تجربي به معارف ديني نيستمطالعات ديني و تسري
يي نظير ها  به منظور اجتناب از آفت41ايرشتهچنين تأثير و تأثري، اخذ رهيافت ميان

 و 45گرايي ديني، كثرت44 معرفتيگرايي، كثرت43نگري، تحويلي42شناختيحصرگرايي روش
نه، اخذ تمايز مقام گردآوري و مقام داوري در مطالعات ديني به ؛ وگر ضروري استالتقاطْ
گرايي  به نسبيت،شناختي و در نهايتگرايي ديني، التقاط روشگرايي معرفتي، كثرتكثرت

  .شودمعرفتي ختم مي
گويي اثربخش و تعاملي پويا و جاد گفتاي در مطالعات ديني و ايرشتهمياناخذ رهيافت 
ي ديني به ها ورد پژوهشاي رهي عقالني و عرضهها ي مبتني بر پايهها ميان درك و فهم

شناسي دارد، روشي يادشده باز ميها  و آفتها كه محقق را از آسيب ضمن آنت و سنكتاب
سازد و به معرفت ديني تعين نياز ميديني را از اخذ تمايز مقام گردآوري و مقام داوري بي

  با مقام داوريها ي ديني، مقام گردآوري و كشف ديدگاه در مطالعهاساساً. بخشدي ميتمعرف
 جربي شاهد آن هستيم، قابلگونه كه در علوم تتنيده است و آن درهمو سنجش آرا

وب الگوي ، در چارچي ديني به نحو پويا و زاياها لذا كشف و سنجش گزاره. جداسازي نيست
 و از پيش پذيرد، نه به نحو مكانيكاي صورت ميرشته و با اخذ رهيافت ميانديناميك
  .شدهطراحي

كٌنشي و  همنوعي، »روش«و » آوردروي«، 46»پارادايم«در اين الگو ميان سه مفهوم 
و آوردها  رويپارادايم:  بار معنايي خاصي دارديك از اين سه مفهوم هر.تعامل برقرار است

 و ها آورد رويهر پارادايمي. كندديني تعيين مي يي شايسته و بايسته را در مطالعهها روش
ي واحد در شود تا مسألههمين امر موجب مي و طلبدي متناسب با خود را ميها روش

شناسي نيز  ي دينها   و روشها آوردميان روي. ي گوناگون بيابدها  پاسخي مختلفها پارادايم
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. ي مخصوص به خود را خواهان استها  روشآوردي هر روي:كٌنشانه وجود داردي همرابطه

. كنند عمل مياطي پويا و تعاملي زايا و اثربخش در ارتبي دينيها آوردها و روشلذا روي
اين مطالعه فاقد  ، قابل تفكيك نيستندي دينيچه دو مقام گردآوري و داوري در مطالعهاگر

 مبتني بر رهيافت پژوهيدينوردهاي پژوهش در اارزيابي دست .ستمعيار ارزيابي ني
: پذيردي ذيل انجام ميگانه و ابزارهاي منطقي ششها گيري از روشاي، با بهرهرشته ميان

يك از اين ابزارهاي  هر.52 و تفسير51، نقد50، توجيه49، تبيين48، توصيف47تعريف يا تحليل
 دانش منطق و تفكر انتقادي متولي ،را دارد كه امروزهمنطقي، فرآيند عملياتي خاص خود 

. اندكارگيري قابل به،ي مطالعات ديني و در همهاست ثابت ها اين روش. ستها بحث از آن
 به ي دينيدر مطالعهرا  ها يك از اين روشكارگيري هرتفصيل سخن در خصوص فرآيند به

  .ايممجال ديگري سپرده
  

  نتيجه. 7
ي ديني از سه جهت قابل نقد و تأمل قام گردآوري و مقام داوري در مطالعهاخذ تمايز م

صول دانش  از جهت اطالق چنين تمايزي بر فرآيند ح.2از حيث مباني معرفتي؛ . 1: است
با .  از حيث اطالق اين تمايز بر فرآيند تشكيل معرفت ديني به طور خاص.3؛ به طور مطلق

انگاري مقام گردآوري و توان به ديدگاه دوگانهذيل را ميتوجه به اين سه محور، انتقادات 
 فكيك مقام گردآوري از مقام داوريت. 1 :پژوهانه وارد ساختمقام داوري در مطالعات دين

؛ بدين مندي دانش استگرايي معرفتي برخاسته از زمينهتدبيري براي گريز از نسبيت
 به ،مندي در مقام داوري روش،استمند چه دانش در مقام گردآوري زمينهصورت كه اگر

اين تدبير كافي و وافي به مقصود نيست؛ زيرا اگر معرفت در . بخشد تعين معرفتي مي،دانش
ار مسأله و ي شخصيتي در شكها  و عناصر معرفتي و مؤلفهباشدمند مقام گردآوري زمينه

 و از همان د بود خواهنمندي داوري نيز زمينهها ، روشفهم فرضيه دخالت داشته باشند
تفكيك مقام گردآوري از مقام . 2 ر هستند؛ متأثر در معرفت در مقام گردآوريعوامل مؤث

ي عيني برخوردار  از هيچ نمونهت علم در طول تاريخ منطبق نبوده،داوري با جريان پيشرف
ي  اجازهي داوري و ارزيابي هر دانش به يك روش خاصها منحصركردن روش. 3 نيست؛
ي ديني در مقام گردآوري و تكامل ها قول به تحول رهيافت. 4  به علم نخواهد داد؛رارشد 
گرايي معرفتي ناشي از  نه تنها پاسخي در قبال نسبيتي سنجش در مقام داوريها روش
گرايي  بلكه موجب نوعي نسبيت،دهد مي ارائه نمندي دانش ديني در مقام گردآوريزمينه

ي آزمون ها ي علوم تجربي و روشها مسائل و فرضيه. 5 گردد؛معرفتي در مقام داوري مي
. اند و نبايد حكم يكي را به ديگري سرايت دادي ديني متفاوتها  با مسائل و گزارهها آن



49 ي ديني در مطالعه مقام گردآوري و مقام داوريانگاريدوگانهتأملي بر 
ي ي مشخص، فرضيهمسأله:  استي تجربي الگويي مكانيكها الگوي حل مسأله در دانش

گويي  النهها پژوي دين حل مسأله در مطالعهالگوي؛ اما )تجربه(معين و روش داوري يكسان 
گيرد تا از اين ي ديني را به ارتباطي زايا و تعاملي پويا ميها  گزارهپژوهشگر. ديناميك است

 اخذ تمايز مقام  معرفتيمندراه اجتناب از زمينه. اي جديد دست يازد به گزاره،طريق
دن آن از علوم تجربي به معارف ديني داي ديني و تسريگردآوري و مقام داوري در مطالعه

ي  در مطالعهاساساً. اي در مطالعات ديني استرشته اخذ رهيافت ميان؛ بلكه راهكارنيست
گونه كه در علوم تجربي شاهد تنيده هستند و آن درهمام گردآوري با مقام داوريديني، مق

  .م، قابل تفكيك نيستندآني
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