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 مقدمه

سازي در علوم گیري یک الگوي اسالمی نظریهفرض که شکلاین مقاله بر پایۀ این پیش

پـذیر اسـت کـه در آن،    اجتماعی، تنها از طریق دستیابی به چارچوبی متاتئوریک امکـان 

ــانی هســتی در  شــناختیشــناختی و روششــناختی، ارزششــناختی، معرفــتنقــش مب
سازي اسالمی در شناختی نظریهسی مبانی روشسازي مشخص شود، به بررنظریه

پـردازد. گذشـته از   شناسـی خـانواده مـی   شناسی با تطبیق بـر جامعـه  حوزة جامعه
شـناختی کـه در   ترین محورهـاي روش موضوع منبع یا روش کسب معرفت، مهم

بنـدي نظریـه، سـطح    شود، عبارتند از: صورتمباحث متاتئوریک به آنها توجه می
سـازي،  سـازي، مـدل  شـناختی، راهبـرد نظریـه   گرایـی روش یی/ کلنظریه، فردگرا

 سازي و اعتبارسنجی نظریه. سازي، فرضیهمفهوم
بر این اساس، در ادامۀ مقاله به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که الگـوي  

سازي اسالمی چه موضعی نسبت به هر یک از محورهاي یادشـده در  بالقوة نظریه
شناسی خواهد داشت. بدیهی است سازي در جامعهرائج نظریهمقایسه با الگوهاي 

تـر شـدن ابعـاد    توانـد در شـفاف  نظریۀ خـانواده مـی  تطبیق مباحث متاتئوریک بر 
بـه ایـن ترتیـب، مباحـث آتـی در قالـب        مسئله، تأثیر قابل توجهی داشـته باشـد.  

 هــاينظریــهتــرین اي متاتئوریــک میــان نظریــۀ اســالمی خــانواده و مهــممقایســه
 شـناختی آنهـا ارائـه خواهـد شـد.     شناسـی خـانواده از حیـث مبـانی روش    جامعه
هاي یـادگیري  نظریهاند، عبارتند از: هایی که در این مقایسه مورد توجه بودهنظریه

اجتماعی، مبادلۀ اجتمـاعی، کـارکردگرایی، کـنش متقابـل نمـادین، دورة زنـدگی       
نی، اقتصـاد خـانواده، سـرمایۀ    شـناختی انسـا  هاي خانوادگی، بـوم خانوادگی، نظام
ِبنگتسون شدن، انتخاب طبیعی، ستیز اجتماعی و فمینیستی (ر.ك: اجتماعی، فردي

ویـت و بکسـتر،   ؛ بریـث 2005؛ وایت، 2005؛ چیباکاس و لیت، 2005و دیگران، 
 ). 1376روشه، ؛ 1977؛ بِکر و دیگران، 2011کارتی و ادواردز، ؛ مک2006

 

 تهاي کسب معرف. روش1

هاي دینی (استنباطی)، شهودي، عقلی و تجربی، چهار روش بنیادي کسب معرفت روش
شوند. با قطع نظر از روش شهودي به دلیل آنکـه منحصـر بـه شـناخت امـور      تلقی می
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هـاي  شخصی و غیر مادي است و در علوم طبیعی و انسانی که مبتنی بر مفاهیم و گزاره
 سه روش دیگر الزم است.  اند، کاربرد ندارد، تأملی دربارةکلی

بیشتر اندیشمندان غربی پـس از رنسـانس در نتیجـۀ گسـترش شـبهات مربـوط بـه        
تعارض علم و دین و با توجیهاتی مانند توصیفی نبودن زبان دین و نمایشـی و نمـادي   

)، جایگاه معرفتی دیـن را انکـار کردنـد و از آن پـس،     152، ص1384بودن آن (تریگ، 
گرایی بـود. ایـن   گرایی و تجربهها صحنۀ نزاع دوجانبۀ عقلا مدتمیدان اندیشۀ غربی ت

گرایی تقریباً فیصله یافت. در نتیجـه، ایـن مبنـاي    گرایی و غلبۀ تجربهنزاع، با افول عقل
گرایانه که حس و تجربه تنها روش معتبـر شـناخت عـالم واقـع اسـت در میـان       تجربه

بیت شد و عقـل هرچنـد اعتبـار خـود را     اندیشمندان غربی به طور فراگیر پذیرفته و تث
کلی از دست نداد، اما از جایگاه پیشین خود به عنوان روش شناخت واقع تنزل یافت به

و حداکثر به عنوان روش شناخت حقائق منطقی و ریاضی تلقی شـد. بـه ایـن ترتیـب،     
فرض بنیـادي در  انحصار روش شناخت واقعیت عینی در تجربه باید به عنوان یک پیش

هـاي  شناسـی موجـود بـه طـور خـاص و نظریـه      ندیشۀ غربی به طـور عـام و جامعـه   ا
شناسی خانواده به طور اخص تلقی شود. البته امروزه بر پایۀ تفکیک علـم بـه دو   جامعه

شـماري دارد،  مقام گردآوري و داوري که به رغـم انتقـادات وارده هنـوز موافقـان بـی     
... در مقام گردآوري حتی در پارادایم اثباتی با گیري از منابع دینی، تاریخی، ادبی وبهره

شود، ولی همین که منابع مزبور فقـط در مقـام گـردآوري کـارایی     رو نمیمخالفت روبه
گیـرد،  هاي برگرفته از آنها فقط با روش تجربی صورت میدارند و داوري دربارة گزاره

شناسند. بیانگر آن است که آنها را به عنوان روش معرفت نمی
هاي اصلی کسب معرفـت، یعنـی روش دینـی،    در اندیشۀ اسالمی، هر یک از روش

دهد، ضمن آنکـه  اي را به خود اختصاص میشهود، روش عقلی و تجربه، جایگاه ویژه
ها لزوماً از هم جدا نیست و در مواردي امکان تداخل آنهـا  کارگیري این روشقلمرو به

هـاي دیگـر   قلمروهاي روش دینی و روش وجود دارد، بلکه در مورد وقوع تداخل بین
توان سخن گفت. از این رو، نظریۀ اسالمی خانواده در الگوي مورد با اطمینان کامل می

اي هماهنـگ را مفـروض   هاي دینی، عقلی و تجربـی بـه گونـه   گیري از روشنظر، بهره
 گیرد. می

ـ   روش دینی یا استنباطی که از آن به اجتهاد تعبیر می ک تعریـف،  شـود، برحسـب ی
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هاي دینی با تکیه بر مبانی و قواعـد  استخراج مضامین و مدالیل گزاره«عبارت است از: 
هـاي دیگـري   برآمده از خود متون دینی یا ضوابط برگرفته از عقل ضروري و یا کاشف

) 56، ص1385(عابدي شاهرودي، ». اندکه در شرع امضا شده
یعنی روشی که بر پایۀ ادراکات  مقصود از روش عقلی در اینجا روش فلسفی است،

کند. بـر  هاي منطقی، اندیشۀ انسان را هدایت میانتزاعی و غیر تجربی و در قالب قیاس
این اساس، مقوم روش عقلی صرفاً اندیشیدن در قالب قیاس منطقی نیست، بلکه مواد و 

لیـه،  قضایاي قیاس نیز باید از سنخ ادراکات عقلی محض که در نهایت بـه بـدیهیات او  
گردند، باشند تا روش عقلی بر آن اطالق شـود. در نتیجـه،   وجدانیات یا فطریات بازمی

شود که مقـدمات آنهـا از قضـایاى    هاى منطقى نمیروش عقلی شامل آن دسته از قیاس
) بـه هـر حـال،    101، ص1، ج1364اند. (مصباح یزدى، استقرائى و تجربى تشکیل شده

شناسـی اسـالمی   ظام تفکر دینی عمومـاً و در جامعـه  روش عقلی از جایگاه رفیعی در ن
خصوصاً برخوردار است، چرا که اصل اثبات حقانیت دین در گرو روش عقلی اسـت،  

شناختی شناختی و ارزششناختی، معرفتهمچنان که بخش قابل توجهی از مبانی هستی
 اند. شناسی دینی اصوالً بر پایۀ همین روش قابل اثباتجامعه
هاي اصلی شناخت در اندیشۀ اسالمی بـه شـمار   روش تجربی نیز از روششک، بی

هـاي دیگـر تأکیـد    آید، چنانکه فیلسوفان مسلمان بر اهمیت این روش در کنار روشمی
) آري، آنچـه پـذیرفتنی نیسـت، منحصـر     180ــ 178، ص1377اند. (جوادى آملى، کرده

 نمودن روش شناخت واقعیات عینی به روش تجربی است.
مسئلۀ مهمی که باید به طور ویژه به آن توجه شود، نحـوة ارتبـاط منطقـی روش     اما

گیـري از هـر سـه    اي است که ادعاي بهـره هاي دینی و عقلی در نظریهتجربی با روش
روش را دارد. در این میان، جایگاه عقل نسبتاً روشن است؛ زیـرا چنانکـه اشـاره شـد،     

شناختی شناختی و ارزششناختی، معرفتهستیروش عقلی عمدتاً در زمینۀ اثبات مبانی 
نظریۀ اسالمی کارایی دارد. اما ارتباط منطقی روش استنباطی و روش تجربـی در درون  
یک نظریه از وضوح کافی برخوردار نیست و اخـتالف نظـر در مسـئلۀ علـم دینـی در      

همین ابهام اساسی ریشه دارد. 
ست: دیدگاه نخست، بر پایـۀ تفکیـک   به طور کلی، دو دیدگاه در این زمینه مطرح ا

گیري از منبع دین را به مقـام گـردآوري   علم به دو مقام گردآوري و داوري، امکان بهره
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داند. در دیـدگاه دوم، تجربـه   محدود ساخته و تجربه را معیار نهائی در مقام داوري می
شده و بر ایـن   هاي علم قلمدادحد اکثر به عنوان یکی از معیارهاي داوري دربارة نظریه

شود.گیري از روش دینی در مقام داوري به رسمیت شناخته میاساس، بهره
مفروض در این مقاله، تلفیق این دو دیدگاه از طریق ایجاد یک مرزبندي قـراردادي  

هـاي دینـی   بین دو سطح تجربی و فراتجربی علم است. بر پایۀ ایـن مرزبنـدي، گـزاره   
انـد، در سـطح فراتجربـی علـم پذیرفتـه      ر نگذرانـده معتبري که آزمون تجربی را از سـ 

پـذیر بـودن، هنـوز بالفعـل     پذیر نباشند و خواه به رغم تجربهشوند، خواه ذاتاً تجربهمی
تواند از تجربه نشده باشند. بر این اساس، نظریۀ اسالمی خانواده در سطح فراتجربی می

د، اما در سطح تجربی فقـط  روش استنباطی در هر دو مقام گردآوري و داوري بهره ببر
گیرد و در مقـام داوري  ها از روش دینی کمک میسازي و تدوین فرضیهدر مقام نظریه

هـاي منجـر بـه تأییـد یـا ابطـال       کند، روشی کـه بـر آزمـون   از روش تجربی پیروي می
 هاي مستخرج از نظریه استوار است.فرضیه

ی و یک نکتۀ اثباتی اشاره کرد. توان به یک نکتۀ ثبوتدر توضیح دلیل این تفکیک می
هـاي  نکتۀ ثبوتی آن است که اگر علم دینی، مرجعیت انحصاري روش تجربی در گزاره

پذیر را به طور کلی انکار کند و روش استنباطی را بـه عنـوان روشـی مسـتقل و     تجربه
ـ   نیاز از تجربه براي داوري دربارة این نوع از گزارهبی ود ها مطرح نماید، بـا مشـکل کمب

رو خواهـد شـد؛ زیـرا درصـد بسـیار بـاالیی از       هاي مستند به دیـن روبـه  شدید فرضیه
دهند کـه یـا بـه سـبب انشـائی بـودن و       هایی تشکیل میهاي متون دینی را گزارهگزاره

توانند در علوم اجتماعی کاربرد داشته باشند و یا به دلیـل  نداشتن محتواي توصیفی نمی
حجیت و اعتبار در روش استنباطی برخوردار نیستند. در اشکاالت سندي، از معیارهاي 

ها هاي متون دینی به درصد کوچکی از گزارهگیري علم دینی از گزارهنتیجه، امکان بهره
هاي متـداول در علـوم تجربـی بـراي     اي جز رجوع به شیوهمحدود خواهد شد و چاره

ی است که اگر تفکیک مزبور هاي مورد نیاز باقی نخواهد ماند. این در حالتأمین فرضیه
گیري علم دینـی از  و مرجعیت انحصاري تجربه در سطح تجربی را بپذیریم، امکان بهره

 فراهم خواهد شد.        -آیدسازي میبا توضیحی که در بحث فرضیه ها همۀ آن گزاره
بـاوران از  ضمن آنکه دین شودنکتۀ اثباتی نیز آن است که تفکیک مزبور موجب می

د، دیگـران نیـز   ونیافت دیدگاه جامع دین نسبت به موضوع مورد مطالعه، محروم نشـ در
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پذیر علم دینى آزمونهاى به ارزیابى گزاره رائجى ختشناتوانند براساس معیارهاى روشب
. به این ترتیب، نـه بـراي موافقـان    مند گردندبپردازند و از این منبع معرفتى سرشار بهره

هاي معتبر غیر تجربی از علم دینی پیش خواهـد  گذاشتن گزارهدیدگاه دوم مشکل کنار 
آمد و نه طرفداران دیدگاه نخست با مشکل آمیختگی علم و متافیزیک روبـرو خواهنـد   

 شد. 
 
 بندي نظریه. صورت2

هـاي  اي از گـزاره هاي علمی به طور کلی، متشـکل از مجموعـه  با توجه به اینکه نظریه
هاي درون آنهـا بـه سـه    از نظر چگونگی آرایش یافتن گزارهپیوسته هستند، همنظريِ به

هاي کلی برخوردار متشکل از مجموعۀ قوانین (گزارههاي نظریه) 1اند: دسته تقسیم شده
اي از اصـول بـدیهی و   مجموعـه هاي آگزیوماتیک که حاوي نظریه) 2از تأیید تجربی)؛ 

بیانگر فرایندهاي علّی که اثر یک  هاينظریه) 3اند؛ هاي مشتق از آن اصول بدیهیگزاره
، 1388کننـد. (رینولـدز،   یا چند متغیر مستقل را بر یک یا چند متغیر وابسته تعیـین مـی  

 )122-103ص
علوم اجتماعی با توجه به خصلت ویژة خود اصوالً قادر نیستند زمینۀ مساعدي براي 

در علـومی همچـون   هـا را  هاي آگزیوماتیک فراهم کنند و این گونـه نظریـه  طرح نظریه
توان یافت. اما دو شکل دیگر، یعنی مجموعۀ قوانین و فرایندهاي ریاضیات و هندسه می

شناسی خانواده هاي جامعهشناختی و به طور خاص در نظریههاي جامعهعلّی، در نظریه
هاي مبادلۀ اجتماعی و خورند. براي نمونه، نظریهبه طور جداگانه یا ترکیبی به چشم می

هـاي زیـادي را در جهـت تـدوین     هایی هسـتند کـه کوشـش   یۀ اجتماعی از نظریهسرما
هـایی  اند. در مقابـل، نظریـه  مجموعۀ قوانین ناظر به روابط خانوادگی به نمایش گذاشته

شناختی انسانی، انتخاب طبیعی، ستیز و فمینیسـتی  همچون دورة زندگی خانوادگی، بوم
 اند. بیانگر فرایندهاي علّی

هـاي  کارکردگرایی پارسونز در سطح انتزاعـیِ آن کـه بـه تحلیـل نظـام      یۀنظرآري، 
یعنی داربست عظیمی از مقـوالت مرتـب   اجتماعی پرداخته، اساساً جنبۀ مفهومی دارد، 

)، هرچند در مقـام  255، ص1376روشه، هاي اندکی در آن وجود دارد (است که علیت
ندها و سازوکارهاي علّی که جنبۀ واقعی تطبیق این نظریۀ کالن بر نظام خانواده، به فرای
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هاي خانوادگی قابل طرح است، شود. همین نکته در مورد نظریۀ نظامدارند نیز توجه می
فراینـدهاي عّلـی   و بـه   در سطح انتزاعی اساساً جنبۀ توصیفی داشتهیعنی این نظریه نیز 
امی کـه بـراي   )، گرچه هنگـ 42، ص2005دهد (ِبنگتسون و دیگران، چندان اهمیتی نمی

بیشـتري در اختیـار    هـاي عّلـی  تبیـین شـود،  هدایت تحقیقات تجربی به کار گرفته مـی 
هاي کنش متقابل نمادین به لحاظ اینکـه بـه   . گفتنی است که نظریهدهدمحققان قرار می

پارادایم تفسیري تعلق دارند، اصوالً نه در پی کشف قوانین عام و نه معطوف بـه تبیـین   
اند، هرچند تبیین علّی به معناي وسیع کلمه را که شامل تبیین اهـداف و  علّی مکانیستی

 گذارند. شود، به نمایش میغایات می
بنـدي  نظریۀ اسالمی خانواده در الگوي مورد نظر این نوشتار، از هر دو نوع صورت

تـا   فراینـدهاي عّلـی،  مجموعـۀ قـوانین و   یعنـی  شـناختی،  هاي جامعهنظریهدر متداول 
مکانیزم تأثیر  گیرد؛ زیرا از سویی کوشش اصلی این نظریه آن است کههره میحدودي ب

اي از متغیرهاي مستقل مانند تأمین نیازهاي فطـري، ایمـان، پرهیزگـاري،    علّی مجموعه
هاي ارتباطی و سالمت اخالقی جامعه را بر یـک متغیـر وابسـته (ثبـات     آگاهی، مهارت

هاي کلی را در از گزارهاي مجموعهنظریه این خانواده) مشخص نماید و از سوي دیگر، 
وار در نظر گرفته شوند، مانند این گزاره هاي قانونتوانند به مثابۀ گزارهگیرد که میبر می

شود. (حـرّ عـاملی،   که افزایش ایمان شخص، موجب افزایش محبت او به همسرش می
 )10-9، 14ج

آید، صدق اصطالح ریف پیشین برمیالبته باید توجه داشت که اگر آن گونه که از تع
قانون بر یک گزارة عام، منوط به برخورداري آن گزاره از تأیید تجربی در مرحلۀ پیشین 

اي از نـوع مجموعـۀ قـوانین نخواهـد بـود؛ زیـرا       باشد، نظریۀ اسـالمی مزبـور، نظریـه   
ذیري پشوند و با وجود آنکه از خصلت آزمونهاي کلی آن از متون دینی اخذ میگزاره

برخوردارند، در مرحلۀ ساخت نظریه، لزوماً برخوردار از تأیید تجربی نیسـتند. بـه ایـن    
وار روبرو هستیم کـه  هاي قانوناي از گزارهاي حاوي مجموعهترتیب، در اینجا با نظریه

هرچند کسب تأیید تجربی در اعتبار نهایی آن دخیل است، اما در صدق مفهـوم نظریـه   
. با این حال، روشن است که حتی بنا بر انکار صدق مفهوم قانون بر بر آن دخالت ندارد

کم بخشـی  شود؛ زیرا دستهاي یادشده، از شأن و جایگاه معرفتی آنها کاسته نمیگزاره
ها از نظر اعتبار سند و داللت در چنان وضـعیت ممتـازي قـرار دارنـد کـه      از این گزاره

 کنند. شأن آنها تلقی نمیسنگ و همممتخصصان علوم دینی حتی قوانین تجربی را ه
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 . سطح نظریه3

 بندي کرده است: هاي علوم اجتماعی را در سه سطح ردهنظریه 1مرتون
هاي مشـاهده  مند فراگیر که تمام هماننديهاي نظامیعنی نظریه 2هاي کالن) نظریه1

  کنند؛شدة رفتار اجتماعی، سازمان اجتماعی و تغییر اجتماعی را تبیین می
شـود  که از آنها براي هدایت تحقیقات تجربی استفاده می 3هاي برد متوسط) نظریه2

هاي منظم جزئی هاي اجتماعی و توصیفهاي کلی نظامو حد واسطی هستند بین نظریه
 و غیر قابل تعمیم از موارد خاص؛ 

جاد هاي روزمره ایوفور در جریان پژوهشدامنه و کوچکی که بههاي کوتاه) فرضیه3
مرتون در توضیح ) 193، ص1384شود. (بلیکی، شوند و گاه به آنها نظریه اطالق میمی

 گوید:هاي دو سطح دیگر میهاي برد متوسط و نسبت آنها با نظریهجایگاه نظریه

هاي تجربـی بـه کـار    شناسی عمدتاً براي هدایت بررسینظریۀ برد متوسط در جامعه
هاي اجتماعی که آنچنان هاي کلی نظامبراي نظریه اي استرود. این نظریه واسطهمی

تواننـد  ها و تغییرات آن فاصله دارند کـه نمـی  با انواع خاص رفتار اجتماعی، سازمان
اي است براي تبیین موارد شود توجیه کنند؛ همین طور واسطهآنچه را که مشاهده می

مستلزم تجریـد و انتـزاع    اند. البته نظریۀ برد متوسط همخاصی که هرگز تعمیم نیافته
است، اما تجرید در نظریۀ برد متوسط آنچنان با اطالعات قابل مشاهده نزدیک اسـت  

، 1378آورد.(گروثرز، هاي تجربی را فراهم میکه با قضایا یکی شده و امکان آزمایش
 ) 65ص

هـاي اجتمـاعی پارسـونز    بندي، ماتریالیسم تاریخی مارکس و نظـام برحسب این رده   
هاي خودکشی دورکیم و اخـالق پروتسـتانی وبـر    هایی براي نظریۀ کالن و نظریهونهنم

 ) 194، ص1384اند. (بلیکی، هایی براي نظریۀ برد متوسط قلمداد شدهمثال
شناسی خانواده بـا توجـه بـه محـدود بـودن      هاي جامعهروشن است که نظریه

هاي بـرد متوسـط قـرار    یهقلمرو آنها به رفتارها و روابط خانوادگی، در ردیف نظر
تـوان  هاي کـارکردگرایی و سـتیز را مـی   نظریهویژه دارند، هرچند برخی از آنها به

Robert.1 هاي کالن در حوزة خانواده تلقی کرد.کاربرد نظریه Merton2 . grand theory3.middle range theory



 شناسی اسالمیسازي در جامعهشناختی نظریهمبانی روش

اي انتزاعــی و متشــکل از نظریــۀ اســالمی خــانواده در الگــوي مــورد نظــر، نظریــه 
ناگون زنـدگی خـانوادگی اسـت. بخـش     هاي کلیِ ناظر به ابعاد گواي از گزارهمجموعه

هاي این نظریه از قابلیت آزمون تجربی برخوردارنـد و بـا تکیـه بـر همـین      اعظم گزاره
شود. بر ایـن  هاي تجربی در این نظریه فراهم میهاست که امکان بررسیدست از گزاره

هـاي بـرد متوسـط    اساس، پذیرش این ادعا که نظریۀ اسالمی خانواده در ردیف نظریـه 
گیرد، دشوار نخواهد بود. البته این مطلب، منافاتی با ظرفیت وسیع متون مرتون قرار می

ها و روابط خانوادگی و نیـز سـاختن   هاي ُخرد ناظر به کنشدینی براي استخراج گزاره
 ها و روابط خانوادگی ندارد.هاي کالنِ قابل تطبیق بر کنشنظریه

 
گرایی. فردگرایی/ کل4

داند و تأثیرهاي دیدگاهی است که فرد را عامل علّی اصلی می 1شناختیفردگرایی روش
). بـر طبـق ایـن    98-97، ص2005وایـت،  دهـد ( جمعی را به تأثیرهاي فردي تقلیل می

هاي اجتماعی باید برحسب عوامل فردي تبیین شوند؛ زیـرا  ها و پدیدهدیدگاه، همۀ نظم
-311، ص1373نـدارد (لیتـل،   جامعه چیزي جز افراد نیست و خودش هویت مسـتقل  

هاي اجتماعی کالنی مانند نهادها، فرهنگ، انقالب ) براي مثال، حتی در تبیین پدیده316
هـا و نیازهـاي   هـا، انگیـزه  داري باید به عوامل فردي مانند باورها، کـنش و نظام سرمایه

رحسب دیدگاهی است که ب 2شناختیگرایی روشدرونی افراد استناد شود. در مقابل، کل
تـوان درك کـرد، نـه    آن، رفتار فرد را فقط با قرار دادن او در بستر اجتماعی خودش می

شوند اي که به آن تعلق دارند، آن چیزي میبرعکس؛ زیرا افراد به وسیلۀ کلیت اجتماعی
هاي اجتماعی و نه اجزاي انسانیِ عضو آنهـا بایـد محـور هـر     که هستند. از این رو، کل

)94، ص1383اجتماعی باکفایتی قرار گیرند. (فی،  گونه نظریۀ علمی
شناسـان معاصـر، بـه سـوي     ویژه جامعـه شناسان، بهدر این بحث، بسیاري از جامعه
شـناختی  اند، دیدگاهی که با رد انحصـارگرایی روش دیدگاهی تلفیقی گرایش پیدا کرده

فراد و هم بـه جامعـه   هاي اجتماعی هم به اگرایان، در مقام تبیین پدیدهفردگرایان و کل
دهد. البته موافقان دیدگاه تلفیقی، تفسیر یکسـانی از آن ندارنـد و بـه همـین     اصالت می

methodological.1شـده یـا در مسـیر    دلیل، شماري از آنها سرانجام یا به جانب افراطی فردگرایی کشـیده   individualism2 .methodological holism
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). بــراي نمونــه، کــالینز نــوعی 599، ص1385انــد (ریتــزر، افتــادهافراطــی کــل گرایــی 
شناختی به نمایش گرایی روشگرایانه را دربارة تلفیق فردگرایی و کلتقلیل گیريجهت

دهنـد؛ سـاختارها،   ها هستند کـه کـاري انجـام مـی    دارد که تنها آدمگذاشته و اظهار می
دهند؛ پـس هـر گونـه تبیـین عّلـی      ها، طبقات و جوامع، هرگز کاري انجام نمیسازمان

ی برسد. به نظـر وي، سـاختارهاي اجتمـاعی را از    هاي افراد واقعسرانجام باید به کنش
توان با الگوهاي کنش متقابل ُخرد و تکـراري معـادل دانسـت. بـه ایـن      نظر تجربی می

ترتیب، کالینز در تحلیل نهائی، خواستار یک رهیافت تلفیقـی نیسـت، بلکـه بـه دنبـال      
یکرد تلفیقی ) در مقابل، بوردیو در رو609چیرگی رویکرد فردگرایانه است. (همان، ص

هاي ذهنی (ساختمان خود هرچند بر رابطۀ دیالکتیکی ساختارهاي عینی (زمینه) و پدیده
یابـد؛ زیـرا بـه بـاور او     کند، اما در عمل بـه سـاختارگرایی تمایـل مـی    ذهنی) تأکید می

شده اسـت (همـان،   یافته و ملکۀذهنساختمان ذهنی همان ساختارهاي اجتماعیِ تجسم
ذهنی، خصلت تاریخی دارد و بـه سـاختار و تـاریخ یـک زمینـه       و ساختمان )721ص

 )734وابسته است. (همان، ص
توان آنهـا را  شناسی خانواده میهاي جامعهبه هر تقدیر، در تحلیل متاتئوریک نظریه

) 3گرایانـه ؛  هـاي کـل  ) نظریـه 2هـاي فردگرایانـه ؛   ) نظریـه 1به سه دسته تقسیم کرد: 
مصادیق سه دستۀ مزبور در مـواردي روشـن اسـت. بـه طـور       هاي تلفیقی. تعییننظریه

هاي مبادلۀ اجتماعی، اقتصاد خانواده، انتخاب طبیعی و سـرمایۀ اجتمـاعی   خاص، نظریه
هاي کارکردگرایی و ستیز اجتماعی به دستۀ دوم تعلـق دارنـد.   به دستۀ نخست و نظریه

شدن شناختی انسانی و فرديهاي خانوادگی، بومهاي دورة زندگی خانوادگی، نظامنظریه
هاي خود هم به عوامل گیرند، از این باب که در تبییننیز احتماالً در دستۀ سوم جاي می

هاي یـادگیري اجتمـاعی،   کنند. اما نظریهگرایانه استناد میفردگرایانه و هم به عوامل کل
سـه دسـته    توان به طور مطلق بـه یکـی از ایـن   کنش متقابل نمادین و فمینیستی را نمی

هایی است که گاه با رویکردهایی متفاوت از درون الحاق کرد و این به دلیل تنوع نظریه
پـردازان مکتـب کـنش    توان نظریـه اند. براي مثال، نمیاین سه مکتب نظري سر برآورده

هاي فردي یا اصـالت دادن بـه جامعـه در    متقابل نمادین را از نظر اصالت دادن به اراده
هاي فردي و یا تأکید بر اصالت فرد و جامعه در یک موضع جـاي  هویتشکل دادن به 

داد. همچنین نظریۀ فمینیستی داراي نمایندگانی در هر یک از سه رویکـرد فردگرایانـه،   
 گرایانه و تلفیقی است.کل



 شناسی اسالمیسازي در جامعهشناختی نظریهمبانی روش

ــه  ــی روش از آنجــا ک ــدام از دو رویکــرد فردگرای ــیچ ک ــله ــناختی و ک ــی ش گرای
دفاع نیست، نظریۀ اسالمی خـانواده در الگـوي مـورد     شناختی به طور مطلق قابلروش

دینـی نیـز   این رویکرد تلفیقی از شواهد درون د.گیرنظر، رویکرد تلفیقی را مفروض می
ۀ ردار است. براي نمونه، آیۀ شریفۀبرخو                    ؛

دهد، تا آنگاه کـه  ها] را تغییر نمیال هیچ قومی [گروهی از انسانخداوند اوضاع و احو
)، داللـت روشـنی بـر تأییـد     11(رعـد، » آنچه را در درون خودشان اسـت تغییـر دهنـد   

هـا و  شود که تغییـر در آگـاهی  شناختی دارد؛ زیرا از این آیه استفاده میفردگرایی روش
زم براي تغییر در سطح کالن جامعـه  هاي فردي یعنی تغییر در سطح خرد، شرط الاراده

ها و جوامـع، سرنوشـت مشـترك،    است. از سوي دیگر، آیاتی از قرآن کریم که به امت
انـد، (طباطبـایی،   نامۀ عمل مشترك، فهم و شعور، عمل و اطاعت و عصیان، اسـناد داده 

بـه   -شـناختی نـه لزومـاً هسـتی    -شناختیگرایی روش) شواهدي به نفع کل96، ص4ج
دهند. میدست 

کوشد تعـادلی میـان   رویکرد تلفیقیِ نظریۀ اسالمی خانواده، تابع الگویی است که می
شناختی برقرار کند. برحسب این الگـو، بـرخالف رویکـرد    گرایی روشفردگرایی و کل

شوند هاي سطح ُخرد ارجاع داده میهاي سطح کالن به پدیدهکالینز و بوردیو، نه پدیده
شـود، بلکـه   ساختمان ذهنیِ داراي خاستگاه اجتماعی خالصـه مـی  و نه سطح ُخرد در 

 گیرد. هاي فطري انسان را نیز در بر میاموري فراتر از آن از جمله ادراکات و گرایش
پردازان اجتماعی به وابستگی متقابل کـنش و سـاختار   گفتنی است لزوم توجه نظریه

ک از دو سطح اسناد دهنـد؛ زیـرا   به این معنا نیست که همواره سهم یکسانی را به هر ی
میزان دخالت هر یک از این دو، تابع شرایط متغیر فردي، اجتماعی و تاریخی اسـت. از  
سویی عاملیت فرد، یک وصف نسبی است که هر کس ممکن است مقداري کم یا زیاد 

پرداز باید بـا نگـاهی   ) و از سوي دیگر، نظریه118، ص1383از آن را داشته باشد (فی، 
ریخی در صدد تعیین این نکته باشد که آیا در یک جامعه و یک دورة تاریخی خاص، تا

 یابد یا برعکس و یا برابري تقریبی میان آنها برقـرار اسـت.  ساختار بر کنش چیرگی می
)      753، ص1385(ریتزر، 
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 سازي. راهبرد نظریه5

(حرکـت از   1اسـتقرائی  سـازي، یعنـی راهبـرد   نظریه تاریخ علم، صحنۀ تقابل دو راهبرد
اي مبتنـی بـر   وجوي موارد خاص و سپس ساختن نظریـه جزئی به کلی از طریق جست

هـاي عـام و   (حرکت از کلی به جزئی از طریـق طراحـی نظریـه    2آنها) و راهبرد قیاسی
استقرائی کالسیک  راهبرد. ها و قضایاي جزئی از آنها) بوده استسپس استخراج فرضیه

اند، به طور خالصه در مراحل ذیـل ترسـیم شـده    دار آن معرفی کردهیهرا طال 3که بیکن
 است: 
 هاي پدیدة مورد مطالعه؛) شناسایی همۀ ویژگی1
 هاي گوناگون؛ها در موقعیتگیري هر یک از ویژگی) اندازه2
هاي به دست آمده به منظور کشف الگوهاي منظم احتمـالی در  ) تحلیل دقیق داده3

 ها؛میان داده
، 1388رینولـدز،  هاي نظري. (بندي الگوهاي کشف شده در قالب عبارتصورت )4
 )172ص

نمایـد. امـا   استقرائی، آن را به پارادایم اثباتی محـدود مـی   چنین تصویري از راهبرد
هاي هاي کیفی را نیز که به پارادایماستقرائی در معناي وسیع آن بسیاري از روش راهبرد

گیـرد؛ زیـرا آن دسـته از محققـان     تفسیري تعلق دارند، در بر مـی دیگر از قبیل پارادایم 
سازي در این پارادایم تأکید دارند، به جـاي پـذیرش   تفسیري که بر امکان و لزوم نظریه

کوشند از مسیر گردآوري اطالعات جزئی یک چارچوب نظريِ از پیش تعیین شده، می
آنها به ساخت نظریه نائل شوند  هاي افراد و تحلیل دقیقها و کنشو تفصیلی از نگرش

ترِ بیکنـی بـه   ). آري، چنانچه اصطالح استقرا را در مفهوم خاص172، ص1388(ایمان، 
هاي کیفـی را نـوع مسـتقلی تلقـی     کار ببریم، ناگزیر خواهیم بود راهبرد حاکم بر روش

اند. یدهشناسان با ترجیح این گزینه، آن را راهبرد استفهامی نامکنیم، چنانکه برخی روش
 )      120، ص1384(بلیکی، 

به روشنی آن را شرح  هاها و ابطالحدسقیاسی نیز که پوپر در کتاب  مراحل راهبرد
.1 داده است، به طور خالصه از این قرارند: induct ion2 . deduct ion3. Francis Bacon
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اي اي روشـن در شـکل توصـیف فراینـدي علّـی یـا بیـان مجموعـه        ) بسط نظریه1
 پیوسته از قوانین فراگیر؛  همبه

هایی از نظریه به منظـور مقایسـه آنهـا بـا نتـائج پـژوهش       اج گزاره یا گزاره) استنت2
 تجربی؛

 هاي استنتاج شده از نظریه؛اي پژوهشی براي آزمون گزاره) طراحی پروژه3
) ایجاد تغییرات مناسب در طرح پژوهشی و بازگشـت بـه مرحلـه دوم در فـرض     4

 هاي نظري؛ عدم مطابقت نتائج پژوهش با گزاره
تـر مرزهـاي   هاي دیگري از نظریه براي آزمون بیشتر یا تعیین دقیقستنتاج گزاره) ا5

 )177، ص1388رینولدز، هاي نظري. (آن در فرض مطابقت نتائج پژوهش با گزاره
شناسان با توجه به نقاط قوت و ضعف این دو راهبرد، شماري از فیلسوفان و روش

اند که در این راسـتا الگوهـاي   را برگزیده 1معاصر علوم اجتماعی ترکیب آنها با یکدیگر
رینولـدز،  ؛ 281، ص1973؛ بـار، 207، ص1384ترکیبی متفاوتی ارائه شده است. (بلیکی،

 )  188، ص1388
شناسی خـانواده از راهبـرد قیاسـی پیـروي کـرده و چنـدان       هاي جامعهبیشتر نظریه

لسـفی پـوپر، ضـربات    هـاي ف استقرائی کالسیک که در نتیجۀ کوشش اعتنائی به راهبرد
اسـتقرائی بـه معنـایی کـه در      انـد. آري، راهبـرد  سختی بر پیکـر آن وارد آمـد، نداشـته   

هـاي تفسـیري و نیـز در    هاي متعلق به پارادایمیابد، در نظریههاي کیفی تحقق میروش
 رود. هاي کنش متقابل نمادین و فمینیستی به کار مینظریه

مورد نظر، از استراتژي قیاسی در ضمن یک الگوي نظریۀ اسالمی خانواده در الگوي 
راهبـرد   به کار گیرياي براي کند. برحسب این الگو، زمینهمحور پیروي می -ویژة متن

پـردازي  هاي تفهمـی در مقـام نظریـه   استقرائی در قالب روش کالسیک بیکنی یا روش
ویـژه  یـه، بـه  هـایی از نظر وجود ندارد و صرفاً در مقـام اعتبارسـنجی و آزمـونِ بخـش    

هاي تفهمی را به کـار گرفـت، همچنـان کـه     توان روشهاي معناشناختی آن، میفرضیه
آیند. به این ترتیب، آنچـه  هاي علّی آن به کار میهاي کمی در مقام آزمون فرضیهروش

شـناختی متمـایز   سازي جامعـه الگوي قیاسی مزبور را از الگوي قیاسی متداول در نظریه
هاي متون دینی در ساخت نظریۀ اسالمی خانواده است که محوري گزارهنماید، نقش می

.1 به توضیح بیشتري نیاز دارد. r etroduct ion
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شـود. وي  هاي متون دینی آغـاز مـی  وجوي گزارهدر این الگو، کار محقق از جست
هاي مرتبط با مسئلۀ مورد نظر و اي از گزارهوبیش گستردهپس از استخراج مجموعۀ کم

منـد کـردن آنهـا بـه هـدف      کوشد از طریق نظـام هاي علمی میزارهبیان آنها در قالب گ
اي ذیل را مرحلهسازي نائل شود. بر این اساس، نظریۀ اسالمی خانواده، فرایند سهنظریه

 کند:سازي دنبال میبراي نظریه
مرحلۀ استکشافی: در طی این مرحله، با توجه به پرسش دقیقی کـه در بـارة مسـئلۀ    )1

بـه طـور عمیـق و     ومانوجود دارد، قرآن کریم و احادیث معصومانمورد نظر در ذهن 
جزء مطالعه شده و همۀ نکاتی که ممکن است در پاسخ به آن پرسش به کار آیند جزءبه

و ابعاد گوناگون مسئله را روشن نمایند، از درون آنها اسـتخراج خواهنـد شـد. واضـح     
تر باشد، نتائج به دست آمده است که هر چه گستره و تعداد متون دینیِ مطالعه شده بیش

 از غنا و اتقان بیشتري برخوردار خواهند بود. 
هاي پراکندة به دست آمده در بندي گزارهسازي: در این مرحله با دستهمرحلۀ نظریه)2

مرحلۀ نخست و تأمل نظري در روابط منطقی و واقعی میان آنها و تحلیل مکانیزم تأثیر 
ینی ساخته و پرداخته خواهد شد. آنها بر متغیر وابسته ، نظریۀ د

سـازي بـر   مرحلۀ جرح و تعدیل احتمالی: با توجه به پیچیدگی نسبی روش فرضـیه )3
هاي مرتبط با مسئلۀ تحقیـق در  شود استقصاي همۀ گزارهپایۀ متون دینی که موجب می

توان مرحلۀ دیگري را به دو مرحلۀ قبل افـزود کـه در   مرحلۀ نخست ناممکن باشد، می
آن، با مراجعۀ مجدد به متون دینی و تطبیق، توسعه و جـرح و تعـدیل نظریـه بـا     خالل 
تـوان  آیند، مـی هاي جدیدي که در این مرحله به دست میهاي پیشین و نیز گزارهگزاره

تر کرد.  نظریه را غنی
شود، اساساً جنبۀ انتزاعی دارد، یعنی ناظر اي که در طی این مراحل ساخته مینظریه
هـاي نـاظر   کارگیري آن در هدایت پژوهشیق مشخصی نیست و تنها پس از بهبه مصاد

 اي انضمامی و کاربردي مطرح خواهد شد.  به واقعیات عینی، به عنوان نظریه
 

 سازي. مدل6

) 2) نظریـه؛  1واژة مدل در علوم اجتماعی در معانی متعدد ذیـل بـه کـار رفتـه اسـت:      
) معیار مقایسـه یـا بـه اصـطالح وبـري تیـپ       3ی؛ بازنمود نموداري یا بازنمود ریاضیات
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) نمونه و الگوي هنجاري (مثالً 5) بیان یک واقعیت در قالب استعاره و تمثیل؛ 4آل؛ ایده
) مدل تحلیلی یا مدل نظري؛ 6مادر نمونه) که البته این از معانی اصطالحی مدل نیست؛ 

ــدل مفهــومی؛ 7) 230-216، ص1384(بلیکــی،  ــی. 8) م ــدل تجرب ــان، ) م ، 1388(ایم
)  33ص

از میان این معانی مختلف، معناي دوم و سوم فاقد محتواي معرفتـی بـوده و صـرفاً    
هایی هستند که بدون وابستگی به نظریـه یـا پـارادایمی    شناختی و قالبابزارهایی روش

هـاي  اي مورد استفاده قرار گیرند و از ایـن رو، در تحلیـل  توانند در هر نظریهخاص می
ریک کمتر به آنها توجه شده است. معناي اول، مستلزم انکار معناي مستقل بـراي  متاتئو

مدل است و معانی ششم، هفتم و هشتم نیز به دلیل قرابت با مفهوم نظریه، در گسترش 
اند؛ زیرا این سـه مـدل بـه تعبیـري همـان      دامنۀ مباحث متاتئوریک تأثیر چندانی نداشته

هاي متعلق به توان گفت نظریهاند. آري، حد اکثر میینظریۀ مرتبط شده با واقعیت تجرب
ِبنگتسون و دیگـران،  ي مفهومی تناسب دارند، (هامدلپارادایم تفسیري بیشتر با ساختن 

ي هـا مـدل هاي متعلق به پارادایم اثباتی بیشتر در سـاختن  ) چنانکه نظریه83، ص2005
 شوند. تجربی درگیر می

دو معنـا در مباحـث متاتئوریـک از اهمیـت بیشـتري       بنابراین، از میان معانی مـدل، 
اند و معناي پنجم ها معموالً به آن توجه کردهبرخوردارند: معناي چهارم که متاتئوریسین

زمینۀ ورود آن بـه عرصـۀ    -2هاي کنش یا نمایشدر برابر نظریه -1هاي توانشکه نظریه
هاي توانش کـه بـا عنایـت بـه     هاند. نظریپردازي در علوم اجتماعی را فراهم کردهنظریه

انـد، بـه   ج آنها در علوم اجتماعی مطـرح شـده  یمند و نتاهاي نیتجنبۀ هنجاري فعالیت
بررسی میزان انطباق رفتارها با معیارها و قواعد عقالنیت و میزان تحقق بخشیدن آنها به 

اي ظریـه پردازند. براي نمونه، نظریۀ کنش ارتباطی هابرمـاس کـه ن  اهداف مورد نظر می
سـازي  هنجاري است، با توسل جستن به معیارهـاي عقالنیـت، از نـوعی مـدل     -تبیینی

کند. این نظریـه  ها در مدل باز میآرمانی بهره گرفته است که راه را براي اشراب ارزش
آل کامالً عقالنی یا مسّلط بر کلیـۀ  ها و مراحل کنش یک کارگزار ایدهسعی دارد قابلیت
). مدل ارائـه شـده در   192، ص1383قالنیت را الگوسازي کند (فی، قواعد مربوط به ع

.1آل است که عالوه بر امکان مقایسـۀ واقعیـت   اي از مدل تیپ ایدهاین نظریه، شکل ویژه competen ce2 . per formance



 1391تابستان /  71ش / 18س/  شناسی علوم انسانیروش

 ) 90-87، ص1994سازد. (بوهمن، گذاري را فراهم میبا آن، امکان نقد و ارزش
ون اسـتفادة نظریـۀ مبادلـۀ    هـایی همچـ  تـوان نمونـه  در ارتباط با معناي چهارم، مـی 

هاي خانوادگی از هاي کارکردگرایی و نظاماجتماعی از تمثیل اقتصادي و استفادة نظریه
گیـري  تمثیل جامعه به ارگانیسم زنده را یادآور شد. البته باید خاطرنشان کـرد کـه بهـره   

 د. ناپذیر ندارشناختی از استعاره و تمثیل، جنبۀ الزامی یا اجتنابنظریۀ جامعه
اما در مورد معناي پنجم، بـا قطـع نظـر از نظریـۀ سـرمایۀ اجتمـاعی، هـیچ یـک از         

اند و ایـن نکتـه   سازي آرمانی وارد نشدهشناسی خانواده به عرصۀ مدلهاي جامعهنظریه
هاي متعلق به پارادایم انتقادي (ستیز و فمینیستی) که آشکارا با نقد و حتی در بارة نظریه

شوند نیز صادق اسـت. آري، نظریـۀ سـرمایۀ اجتمـاعی از ایـن      یگذاري درگیر مارزش
سـازي  تـري بـا مـدل   حیث که زیرمجموعۀ نظریۀ انتخاب عاقالنه است، پیونـد نزدیـک  

اي ترکیبی و متشکل از یـک جنبـۀ   آرمانی دارد؛ زیرا نظریۀ کالن انتخاب عاقالنه، نظریه
صـیف و تبیـین رفتارهـاي    نمایشی و یک جنبۀ توانشی است، یعنی هرچند به عنوان تو

بالفعل، یک نظریۀ نمایش اسـت، امـا از آن حیـث کـه اوالً کنشـگر را عنصـري داراي       
کند که در پی انتخاب بهترین ابزار براي دسـتیابی بـه مقصـود    عقالنیت ابزاري تلقی می

کوشد رفتار کنشـگران را  گیري از نظریۀ بازي و مانند آن میخویش است و ثانیاً با بهره
نوان تقلید کم و بیش موفقی از فرایند فکر کامالً عقالنی توضیح دهد، یـک نظریـۀ   به ع

 )    194-192، ص1383گذارد. ( فی، توانش را به نمایش می
کـم از پـنج نـوع    توانـد دسـت  با توجه به این توضیح، نظریۀ اسـالمی خـانواده مـی   

 سازي بهره گیرد: مدل
 

 ) ساخت مدل نظري1

هـاي عملـیِ   دسـتگاهی منسـجم و متشـکل از مفـاهیم و فرضـیه     مدل نظري به عنـوان  
پیوسته، ابزار پیوند نظریه با واقعیت تجربی و اطالعات مشاهدتی اسـت (کیـوي و   همبه

تـري دارد و بـه   ) و بر خالف نظریه کـه جنبـۀ انتزاعـی   107، 101، ص1370کامپنهود، 
یابـد و  بـاط مـی  شناخت واقعیت عام مربوط است، مدل به شناخت واقعیت خـاص ارت 

) 32، ص1388هاي خاص پدیـدة مـورد مطالعـه اسـت. (ایمـان،      منعکس کنندة ویژگی
شـود بـا واقعیـت    بنابراین، نظریۀ اسالمی خانواده از طریق ساختن مدل نظري قادر مـی 
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یابد. گفتنی است که مدل تجربی، تمایز قابل توجهی با مـدل نظـري بـه    تجربی ارتباط 
اخت مدل مفهومی نیز که بیشتر به پـارادایم تفسـیري مربـوط    معناي یادشده ندارد و س

 گردد. (همان جا)سازي قلمداد میاست، در این پارادایم، تعبیر دیگري از نظریه
 

 استعاره و تمثیل) بیان واقعیت در قالب 2
سازي، جنبۀ حتمی و الزامی شناختی از این نوع مدلگیري نظریۀ جامعههرچند بهره
تواند مزیتی توجه به نقش مؤثر آن در تفهیم مفاد نظریه، استفاده از آن میندارد، اما با 

هاي براي نظریۀ اسالمی خانواده قلمداد شود. از این گذشته، در متون دینی به استعاره
خوریم که بهره گرفتن هاي روابط خانوادگی برمیجالب توجهی دربارة ماهیت و ویژگی

توان به تشبیه زن و کند. از میان این موارد میه کمک میتر شدن این نظریاز آنها به غنی
 یۀشوهر به لباس یکدیگر در آیۀ         /تشبیه 187(بقره ،(

ۀ زنان به کشتزار در آیۀ      ،و تشبیه زن به ریحانه در 223(بقره (
 ) اشاره کرد. 120، ص14(حرّ عاملى، ج» انۀ و لَیست بِقَهرَمانۀإنّ المرأة ریح«حدیث 

 
 موداري) ترسیم بازنمود ن3

سازي، نشان دادن الگوي روابط میان مفاهیم و متغیرهاي بـه کـار   هدف از این نوع مدل
هاسـت. از آنجـا کـه مـدل     ها به کمک عالئمی ماننـد خطـوط و پیکـان   رفته در فرضیه

شناختی است کـه وابسـتگی بـه    محتواي آن صرفاً ابزاري روش نموداري با قطع نظر از
اي مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد،     تواند در هر نظریهنظریه یا پارادایم خاصی نداشته و می

رو نیست. گفتنـی  کارگیري این نوع مدل با محدودیتی روبهنظریۀ اسالمی خانواده در به
موداري به مـدل نظـري قابـل ارجـاع     است که اگر محتوا نیز در نظر گرفته شود، مدل ن

 توان آن را نوع مستقلی از مدل تلقی کرد.خواهد بود و نمی
 
 آل  ) طراحی تیپ ایده4

شـناختی و راهنمـایی بـراي    آل نیز با قطع نظر از محتـوا صـرفاً ابـزاري روش   تیپ ایده
اقعیات شود و سپس معیار مقایسه با وسازي است که از واقعیت بیرونی انتزاع میفرضیه

) ولی از آنجا کـه همـواره محتـوایی    141-140، ص1382گیرد. (وبر، انضمامی قرار می



 1391تابستان /  71ش / 18س/  شناسی علوم انسانیروش

آل به مدل مفهومی یا همان مدل شود، معموالً تیپ ایدهواقعی در قالب این مدل ارائه می
آل وجود دارد که آن را به مدل گردد. البته کاربرد دیگري نیز براي تیپ ایدهنظري بازمی

زند. برحسب این کاربرد که نظریۀ اسالمی خانواده نیز پیوند می -ناي پنجممع -هنجاري
آل به جاي آنکه از واقعیت بیرونی برگرفته شوند، هاي تیپ ایدهبر آن تأکید دارد، مؤلفه

 گردند. پرداز انتزاع میاز ایستارهاي ارزشی نظریه
 
) ساختن مدل آرمانی هنجاري5

هاي علوم اجتمـاعی (بلیکـی،   ن مدل هنجاري با پژوهشارتباط بودبر خالف ادعاي بی
هاي توانش، زمینۀ ورود ایـن نـوع   )، در سطور قبل اشاره شد که نظریه216، ص 1384
انـد. از ایـن رو،   پردازي در علـوم اجتمـاعی فـراهم کـرده    سازي را به عرصۀ نظریهمدل

ارزیـابی واقعیـت    ساختن مدل آرمانی هنجاري به عنوان معیار مقایسه و مبنـاي نقـد و  
تواند در نظریۀ اسالمی خانواده در دستور کـار قـرار گیـرد. البتـه بـه نظـر       اجتماعی می

قابـل   -آلتیـپ ایـده   -سازي به نـوع چهـارم   رسد چنین مدلی از حیث روش مدلمی
 ارجاع است. 

رود نظریـۀ  بنابراین، مدل نظري و مدل هنجاري، دو نوع مدلی هستند که انتظار مـی 
خانواده به ساخت آنها اهتمام ورزد و براي این کار از ابزارهایی ماننـد ترسـیم    اسالمی

آل بهـره خواهـد جسـت، ضـمن آنکـه، ظرفیـت       بازنمود نموداري و طراحی تیپ ایـده 
اي نیز در نظریۀ اسالمی خانواده وجود دارد. استفاده از مدل استعاره

 

 سازي. مفهوم7

هـاي علـوم اجتمـاعی بـه     ند و لذا توسـعۀ نظریـه  اهاي علمیمفاهیم، سنگ بناي نظریه
اند. علوم اجتماعی ماننـد بیشـتر   مفاهیمی بستگی دارد که در طول تاریخ علم ابداع شده

علوم دیگر عمدتاً با مفاهیم کلی و انتزاعی با سطوح متفاوت انتزاع سر و کـار دارنـد و   
که به طـور مسـتقیم بـه     در میان این مفاهیم انتزاعی، قسم خاصی از مفاهیم وجود دارد

و  1پذیر اشاره ندارند و با تعابیر مختلفی از قبیل مفاهیم نظريواقعیات تجربی و مشاهده
.1شود.از آنها یاد می 2هاسازه theoret ical Terms2 . constru ct s
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ســازي در علــوم اجتمــاعی شــامل رویکردهــاي رویکردهــاي متفــاوت بــه مفهــوم
خـانواده نیـز   شناسـی  هـاي جامعـه  سازي و تفسیري، در نظریـه شناختی، عملیاتیهستی

هـاي مفهـومی عـام و نـاظر بـه      اند. رویکرد نخست که بـا طراحـی نظـام   انعکاس یافته
) در 174-172، ص1384هاي اساسی جهان اجتماعی سر و کـار دارد، (بلیکـی،   ویژگی

شود. نظریۀ کارکردگرایی پارسونز مشاهده می
هـاي  د، در بیشتر نظریـه سازي که اساساً با پارادایم اثباتی پیوند داررویکرد عملیاتی 

پردازي خانواده مفروض گرفته شده است. برحسب این پارادایم، علم از دو زبان مفهوم
پـردازي بـراي بیـان    سازي برخوردار است. عالمان اجتماعی از زبـان مفهـوم  و عملیاتی

هـا و  هاي پژوهش، فرضـیه هاي نظري، مفاهیم کلیدي و روابط میان آنها، پرسشاندیشه
سازي براي تغییر شکل زبـان نظـري بـه    گیرند. اما زبان عملیاتیهاي خود بهره مییافته

گیـري مفـاهیم   هاي انـدازه رود. این کار با مشخص کردن رویهمفاهیم تجربی به کار می
هاي مرتبط هاي مناسب براي سنجیدن آن مفاهیم و تولید دادهنظري و نشان دادن معرّف

 ) 176-175ن، صگیرد. (همابا آنها انجام می
ویـژه  هاي تفسیري یا تلفیقی، بـه هاي متعلق به پارادایمرویکرد تفسیري نیز در نظریه

هاي کنش متقابل نمادین و فمینیستی، به کار رفتـه اسـت. ایـن رویکـرد مسـتلزم      نظریه
برگرفتن مفاهیم فنّی از زبان روزمرة کنشگران اجتماعی اسـت. بـرخالف رویکردهـاي    

عمل کرده و زمینۀ تحمیل مفاهیم پژوهشگر بر زندگی » از باال به پایین« دیگر که معموالً
» از پـایین بـه بـاال   «کنند، در رهیافت هرمنوتیک پژوهشگر عادي کنشگران را فراهم می

آموزد که آنها از چـه مفـاهیم و تفسـیرهاي    کند، یعنی از کنشگران اجتماعی میعمل می
ا بـراي خـود قابـل فهـم سـازند. وي طـی فراینـد        کنند تا دنیـا ر اي استفاده میروزمره
هاي فهم عامیانه را به عنوان اجزا و عناصر تفسیر آنها بـه  اي این مفاهیم و روشپیچیده
شود. در ایـن فراینـد، تعبیـر و    گیرد و از این طریق به تولید مفاهیم فنّی نائل میکار می

شود. مفـاهیمی  جتماعی ایجاد میتر از تعابیر فردي کنشگران اتر و انتزاعیتفسیري کلی
آیند ایستا و ثابت نیستند، بلکه طـی فراینـدي از بـازبینی و    که با این شیوه به دست می

 )183-182، ص1384بلیکی، تر شوند. (توانند کاملتأمل می
سازي در حوزة علوم اجتماعی دارنـد؛  متون دینی اسالم ظرفیت وسیعی براي مفهوم

راوان مندرج در این متـون کـه مسـتقیماً جنبـۀ توصـیفی دارنـد،       زیرا افزون بر مفاهیم ف
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هـاي زنـدگی اجتمـاعی را در بـر     هاي اخالقی و حقوقی اسـالم کـه تمـام حـوزه    نظام
هـا یـا تفسـیر    تواننـد در تبیـین پدیـده   شماري هستند که میگیرند، حاوي مفاهیم بیمی

 هاي اجتماعی به کار روند.  ها در تمام حوزهکنش
قابل استخراج از متون دینی و مناسب براي تحلیل اجتمـاعی داراي سـطوح   مفاهیم 

پـذیر حکایـت دارنـد و یـا از     متفاوتی هستند؛ بخشی از آنها یا مستقیماً از امور مشاهده
توان مصادیق قابل مشاهدة آنها را شناسایی کرد. بخش دیگـري  سازي میطریق عملیاتی

شـوند:  سم اخیر خود به دو دسته تقسیم میاز آنها خصلت نظري محض دارند که این ق
پذیرند مفاهیمی که به طور غیر مستقیم یعنی به لحاظ نتائج تجربی مترتب بر آنها آزمون

و مفاهیمی که کامالً به خارج از قلمرو تجربه تعلـق دارنـد. بنـابراین، بـا سـه دسـته از       
امـور اجتمـاعی    ) مفـاهیم حـاکی از  1رو هسـتیم:  مفاهیم حاکی از امـور واقعـی روبـه   

) 2پذیر، مانند حجاب، ازدواج، طالق، امر به معروف، نهی از منکر، حـب دنیـا؛   مشاهده
مفاهیم نظري سطح یک که هرچند داراي مصادیق محسوس نیستند، اما به لحاظ نتـایج  

پذیرند، مانند ایمان، یقین، نفس اماره، نفس لوامه، قساوت قلـب؛  تجربیِ باواسطه آزمون
یم نظري سطح دو که جنبۀ فراتجربی دارند و از این رو، تجزیـه و تحلیـل آنهـا    ) مفاه3

سازي از آنها صرف نظـر  جنبۀ فلسفی یا تعبدي خواهد داشت و در سطح تجربیِ نظریه
خواهد شد، مانند خدا، مالئکه، جنّ، شیطان، قضا و قدر. البته تمایز گذاردن بین مفاهیم 

برانگیز باشد، ولی ست و گاه ممکن است مناقشهبرحسب این سطوح، همواره روشن نی
رسد.کلیت این تمایز قابل دفاع به نظر می

گفتنی است که بخش زیادي از این مفـاهیم را اصـطالحات داراي خاسـتگاه دینـی     
دهند، یعنی اصطالحاتی که مرجع تعریف و تفسیر آنهـا خـود دیـن اسـت و     تشکیل می

نها نیازمند مراجعه به متون دینی براي یافتن مصادیق بنابراین، در مقام تعریف عملیاتی آ
اند و آمده گاه بیانگر اموري ثابتدستهاي بههاي آنها هستیم. در ضمن، معرفو معرف
توان قواعدي کلی را از متون دینی اسـتخراج کـرد کـه مصـادیق متجـدد را نیـز       گاه می

در زبان عرفی کنشگران ریشه پیشاپیش در بر می گیرند. اما بخش دیگري از این مفاهیم 
تـوان بـا مراجعـۀ مسـتقیم بـه واقعیـات       دارند و از این رو، در تعریف عملیاتی آنها می

 هاي آنها را شناسایی کرد. اجتماعی، معرف
و براي مفـاهیم عرفـی،   » صلۀ ارحام«و » امر به معروف«توان براي مفاهیم دینی، می
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هـاي امـر بـه معـروف، مراتـب و      ین معـرف را مثال زد. به منظور تعی» تفاضل درجات«
اي، رفتاري، زبـانی و عملـی   هاي مختلف آن از قبیل انزجار قلبی، امر و نهی اشارهشیوه

سازي به گردند و عملیاتیبه تفصیلی که در منابع روائی و فقهی ذکر شده، استخراج می
د و بازدیـد،  هاي صلۀ رحم مانند دیگیرد. به همین ترتیب، معرفکمک آنها صورت می

هاي مالی و غیر مالی به خویشاوندان، دعاي خیر براي آنان و حتـی  پرسی، کمکاحوال
توان از متون دینی اسـتخراج کـرد. امـا    انجام خیرات براي ایشان پس از مرگشان را می

هـا کـه در قـرآن    مفهوم تفاضل درجات به معناي تفاوت درجات و مراتب دنیوي انسان
شده در زبان روزمـره اسـت و   )، یک مفهوم شناخته32ده (زخرف، کریم به آن اشاره ش

علوم اجتماعی نیز حاوي مفاهیم مشابهی مانند طبقۀ اجتماعی و پایگاه اجتماعی هستند؛ 
هـاي آن از متـون دینـی    از این رو، تعریف عملیاتی این مفهوم در گرو استخراج معرف

 لوم اجتماعی تعیین کرد.توان آنها را با همان شیوة مرسوم در عنیست و می
سازي در علوم اجتماعی، رویکرد گانۀ مفهومرسد از میان رویکردهاي سهبه نظر می

پردازي دینـی در حـوزة علـوم اجتمـاعی دارد و     سازي تناسب بیشتري با نظریهعملیاتی
همین رویکرد در نظریۀ اسـالمی خـانواده مفـروض گرفتـه شـده اسـت. امـا رویکـرد         

هرچنــد در هــاي مفهــومی عــام ســروکار دارد، بــا طراحــی نظــامشــناختی کــه هســتی
پردازي دینی قابلیت اجرا دارد، ولی نظریـۀ اسـالمی خـانواده بـه دلیـل آنکـه بـر        نظریه

هاي علّی ُخرد و کالن از متون دینی استوار است، استقراي استکشافی عوامل و مکانیزم
د تفسیري نیز چنانکـه در بحـث   از این رویکرد انتزاعی بهره نخواهد جست و از رویکر

سازي اشاره شد، فقط در مقام اعتبارسنجی و آزمـون نظریـه، نـه در مقـام     راهبرد نظریه
 ساخت آن، استفاده خواهد شد. 

 

سازي. فرضیه 8

به عنوان یکی از اقسام گزارة علمی، ادعائی است حدسی و تأیید نشده در مورد  1فرضیه
هایی از نوع چرایـی مطـرح   معموالً در پاسخ به پرسشارتباط بین دو یا چند مفهوم که 

هـاي  ، گـزاره »ارتبـاط بـین دو یـا چنـد مفهـوم     «) قید 214، ص1384شود. (بلیکی، می
.1ها بیان وجـود یـا   کند؛ زیرا مفاد این دست از گزارهوجودي را از این تعریف خارج می hypothesis
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نیز براي خارج کـردن  » دهتأیید نش«ها با یکدیگر. قید هاست، نه ارتباط پدیدهعدم پدیده
اي اسـت کـه   هاي تجربی است؛ زیرا اصل بدیهی، گزارهها و تعمیماصول بدیهی، قانون

شـود کـه   اي اطالق میصدق آن به طور پیشینی به اثبات رسیده است و قانون به گزاره
هاي مختلف تأیید شده تـا آنجـا   مضمون آن با رویدادهاي متعدد و متنوع و در وضعیت

اي کلّی گفتـه  تجربی نیز به گزاره اند؛ تعمیمشمندان آن را حقیقت به شمار آوردهکه دان
، 1388رینولـدز،  شود که مفاد آن از پشتوانۀ متوسط تأیید تجربی برخـوردار اسـت. (  می
 )  99 -96،  84ص

هاي حـاکی از همبسـتگی   شوند: فرضیهها به طور کلی به دو دسته تقسیم میفرضیه
بین سطح تحصـیالت فرزنـدان و نـوع    «ین مفاهیم، مانند این فرضیه که مثبت یا منفی ب

هاي حاکی از رابطۀ علّی بین مفاهیم، و فرضیه» تغذیۀ آنان، همبستگی مثبت وجود دارد
». شـود ارتقاي سطح تحصیالت، موجب افزایش سـنّ ازدواج مـی  «مانند این فرضیه که 

)88-87(همان، ص
شوند، ی از ساختمان نظریه و متأخر از آن قلمداد میها جزئدر راهبرد قیاسی، فرضیه

هایی را در شرائطی شوند تا وقوع پدیدهها از نظریه استنتاج میبا این توضیح که فرضیه
ها را نشان بینیبینی کنند، به این منظور که اگر مطالعات تجربی صحت پیشخاص پیش

هـاي کمـی،   رد اسـتفاده از روش دادند، اعتبار تجربی آن نظریـه پذیرفتـه شـود. در مـوا    
هاي مناسب و سازي مفاهیم موجود در آنها و گردآوري دادهها از طریق عملیاتیفرضیه

هـاي آمـاري مثـل    هاي این مفاهیم با بعضـی تحلیـل  کشف ماهیت روابط میان شاخص
 )  215-214، ص1384همبستگی یا رگرسیون آزمون خواهند شد. (بلیکی، 

هاي پژوهشی از اهمیت کمتري قیاسی، فرضیه در دیگر راهبرد با قطع نظر از راهبرد
هـایی از  ها براي راهبرد استقرائی و براي پاسخ دادن به پرسـش برخوردار است. فرضیه

کم در مراحل اولیۀ تناسبی ندارند و در راهبرد تفسیري دست» چگونه«یا » چیست«نوع 
دي نیـز بـدون آنکـه نیـازي بـه      شوند و در مراحـل بعـ  تحقیق کامالً نامناسب تلقی می

گیري مفاهیم یا آزمون آماري باشد، صرفاً جزئی از فرایند تکوین نظریـه از درون  اندازه
هـا جنبـۀ صـوري کمتـري داشـته و      گردند، ضمن آنکه آزمون فرضـیه ها قلمداد میداده

تنـی  هـاي م هاي دادههایی بر مبناي شواهد و دستکاري مفاهیم و مقولهبیشتر به استدالل
 تکیه دارد. (همان جا) 
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سازي بیشترین پیوند را با راهبـرد قیاسـی دارد کـه در نظریـۀ     به این ترتیب، فرضیه
هـاي متـون   سازي بر مبناي گزارهاسالمی خانواده نیز مفروض گرفته شده است. فرضیه

 گیرد: آمیز بودن این تعبیر، به دو شیوة ذیل صورت میپوشی از مسامحهدینی، با چشم
هـاي اجتمـاعی،   هـاي اخبـاري نـاظر بـه واقعیـت     ) شیوة مستقیم که در آن، گزاره1

مـن سـاء   «شوند. براي مثال، از حـدیث  هاي علمی بیان میاستخراج و در قالب فرضیه
آید که بیـانگر تـأثیر   اي به دست می)، فرضیه214، ص1363(ابن شعبه، » ُخلُقه مّله أهُله

 اش از اوست. ی و بیزاري اعضاي خانوادهبدُخلقی شخص در احساس دلتنگ
هایی که به طـور آشـکار در متـون دینـی وارد     ) شیوة غیر مستقیم که در آن، گزاره2
و یـا از   (ع)اند و از احکام فقهی یا اخالقی دین و گاه از سیرة رفتـاري معصـومان  نشده

ه بیـان  شـوند، اسـتخراج و در قالـب فرضـی    اشارات ضمنی متون دینی الهام گرفتـه مـی  
انّ اهللاَ َغیور یحـب کـلّ   «گردند. براي مثال، نظریۀ اسالمی خانواده با الهام از حدیث می

غیرتی شوهر در بی«کند که )، این فرضیه را مطرح می107، ص14(حرّ عاملى، ج» َغیور
 ».ثباتی خانواده تأثیر داردبی

ضیح کوتاهى است. یـک  شیوة نخست چندان ابهامی ندارد، اما شیوة دوم نیازمند تو
شکل ساده و نسبتاً عام براى اجراي این شیوه آن است که متعلَّق یـک حکـم فقهـی یـا     
اخالقی دین (مثالً غیرت در حدیث باال) را به عنوان موضوع گـزاره در نظـر بگیـریم و    
محمول گزاره نیز با توجه به پرسش تحقیق به وسیلۀ خود محقق تعیین شـود. بـه ایـن    

هاي دینی و از سوي سازي در شیوة غیر مستقیم از سویی متکی به گزارههترتیب، فرضی
دهد و از این پرداز صورت میدیگر بر پایۀ تدوین و تنظیمی استوار است که خود نظریه

هایی که به شیوة مستقیم هاي به دست آمده با این شیوه، در مقایسه با فرضیهرو، فرضیه
اسناد به دین از اعتبار کمتري برخوردارند؛ زیرا اسـناد  شوند، از نظر امکان استخراج می

 مضمون آنها به دین کامالً حدسی و احتمالی است. 
هـا در اهـداف تبیینـی علـوم اجتمـاعی      گیري از ایـن نـوع فرضـیه   با این حال، بهره

نظران مسلمان که استفادة معرفتـی  پذیرفتنی است؛ زیرا بر خالف دیدگاه برخى صاحب
دانند که اسـتناد مضـامین   هایی موجه میمتون دینى را فقط در مورد گزاره هاياز گزاره

)، 353، ص1377آنها به دین قطعى بوده یا با ظنّ معتبر اثبات شده باشد (جوادي آملی، 
رسد براي آنکه گزارة استخراج شده از متون دینی در مقاصد تبیینـی بـه کـار    به نظر مى
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اي توان از هر گزارهاعتبار فقهی برخوردار باشد و می آید، نیازي نیست که از معیارهاي
حتی در صورت ضعف سند یا ابتال به معارض و ماننـد آن اسـتفاده کـرد، مشـروط بـه      
اینکه از آزمون تجربی سربلند بیرون آید. آري، از مرحلۀ تبیین تجربی که بگذریم، براي 

هنجاري و ترسیم راهبردهـاي  مقاصد دیگري مانند ارائۀ مبانی فراتجربی، ساختن نظریۀ 
هـا ضـرورت   دینی براي رفع مشکالت اجتماعی، رعایت معیارهاي فقهی اعتبـار گـزاره  

دارد. 
در توضیح ادعاي یادشده که در نظریۀ اسالمی خـانواده نیـز مفـروض گرفتـه شـده      

هاى فاقد اعتبـار الزم را  ) از آنجا که بنا نیست گزاره1شود: است، به سه نکته اشاره می
به طور قطعى به دین اسناد داده و گزارة دینی محسوب کنـیم، نگـران ابطـال احتمـالی     

هاى اى از گزاره) علم اجمالى به وجود مجموعۀ گسترده2هاى دینى نخواهیم بود. آموزه
پردازي دینى گیرى از آنها در مقام نظریههاى ظاهراً غیر معتبر، بهرهصادق در میان گزاره

ها نقش بسـیار مهمـى در تحقـق اهـداف تبیینـى ایفـا       ؛ زیرا این گزارهسازدرا موجه مى
هـا و  پردازي دینى، در تبیـین بسـیارى از پدیـده   کنند و با حذف آنها از قلمرو نظریهمى

) تجربه معیار نهائى داورى در 3رو خواهیم شد. رفتارهاى اجتماعى با خأل فرضیه روبه
تواند شاهد صدق یا ها می، تأیید تجربى گزارهسطح تجربیِ علم دینی است و از این رو

 کم، تقویت کنندة مضمون آنها قلمداد شود.دست
هـاي قابـل اسـتخراج از متـون دینـی بـا       توجه به این نکته سودمند است که فرضیه

توان آنهـا را در دو دسـته جـاي    بندي کلی میو در یک تقسیم سطح نیستندیکدیگر هم
 داد:

کننـد، بـدون آنکـه    که ارتباط بین دو مفهوم کلی را بیـان مـی  هاي نظري ) فرضیه1 
داللتی ضمنی بر تکنیک خاصی داشته باشند، مانند فرضیۀ حاکی از تأثیر ایمان و عمـل  

 )؛96 ،صالح بر جلب محبت دیگران (مریم
هاي قابل اجرا در مقـام عمـل اشـاره    هاي کاربردي که به فنون و تکنیک) فرضیه2 

 “دوسـتت دارم ”اظهار محبت بـه همسـر بـا گفـتن جملـۀ      «فرضیه که:  دارند، مانند این
  .)10، ص14(حرّ عاملى، ج». تواند در افزایش ثبات خانواده نقش داشته باشدمی

هاي تبیینی بـیش از  با توجه به این نکته، ظرفیت وسیع متون دینی براي ارائۀ فرضیه
پربار اسـتخراج فرضـیه از متـون    هاي کارآمد و گردد؛ زیرا یکی از شیوهپیش آشکار می
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هاي نظريِ استخراج شده از متـون دینـی و بـا    دینی آن است که محقق بر اساس گزاره
ها، هاي قابل استفاده براي تحقق عملی آن گزارهعنایت به مالحظات مصداقی و تکنیک

 هاي کاربرديِ ناظر به تکنیک اقدام کند. براي مثـال، محققـی از متـون   به ساختن فرضیه
». صلۀ رحم، موجب افزایش روزي است«کند که دینی این گزارة نظري را استخراج می

ارتباط «هایی ناظر به تکنیک استنتاج کند، مانند این که تواند از این گزاره، فرضیهوي می
از آنجـا کـه   ». با خویشاوندان از طریق ارسال پیام کوتاه، موجب افـزایش روزي اسـت  

، مصداق صلۀ رحم یعنی همان موضوعی اسـت کـه در گـزارة    تکنیک ارسال پیام کوتاه
توان این فرضیۀ ناظر به تکنیـک را  نظري به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده، می

به رغم آنکه مستقیماً در متون دینی وارد نشده است، به دین منتسب کرد.
ینکه امکان استفاده با الهام از همین نکته باید نکتۀ مهم دیگري را گوشزد کرد و آن ا

گیرنـد در  شناسان خانواده در تحقیقات خود به کار گرفته و میهایی که جامعهاز فرضیه
هـا در چـارچوب   نظریۀ اسالمی خانواده وجـود دارد، مشـروط بـه اینکـه ایـن فرضـیه      

هاي نظري برگرفته از متون دینی قرار گیرند و از نظر محتـوایی بـا آنهـا سـازگار     گزاره
 باشند.  

 

 . اعتبارسنجی نظریه9

خواه به وسـیلۀ خـود    -شناسیهاي جامعهشیوة ارزیابی و اعتبارسنجی هر یک از نظریه
برحسـب اینکـه آن نظریـه بـه کـدام یـک از        -پرداز و خواه بـه وسـیلۀ دیگـران   نظریه

 شود. هاي علوم اجتماعی تعلق دارد، تعیین میپارادایم
هـاي  ه پارادایم اثباتی، از جملـه بیشـتر نظریـه   هاي متعلق باصوالً اعتبارسنجی نظریه

هـاي مسـتخرج از آنهـا انجـام     شناسی خانواده، از طریق تأیید یـا ابطـال فرضـیه   جامعه
هـا کـه بـه    هاي ناشی از آن فرضـیه بینیپذیرد، به این صورت که آزمون تجربیِ پیشمی

 کند. می انجامد، امکان ارزیابی نسبی نظریه را فراهمپذیرش یا رد آنها می
هاي کنش متقابل هاي متعلق به پارادایم تفسیري و به طور خاص نظریهاعتبار نظریه

نمادین، در گرو انطباق آنها با فهم خود کنشگران از موقعیت است کـه ایـن انطبـاق از    
هایی مانند سؤال از کنشگران به منظور احراز موافقت آنان با تفاسیر پژوهشـگران از  راه

 )258، 243، ص1385شود. (سایر، هاي آنان مشخص مییزهها و انگکنش
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هاي متعلق به پارادایم انتقادي بر پایۀ موفقیت آنها در توصیف سرانجام، اعتبار نظریه
اند از یک سو و ارائـۀ  و تبیین شرائط موجود که به وسیلۀ ساختارهاي پنهان ایجاد شده

شـود. بـر ایـن    وي دیگر تعیین مـی آگاهی و درك الزم به مردم براي تغییر شرائط از س
ها در فراینـد پویـا و   هاي انتقادي جنبۀ ایستا ندارد، بلکه این نظریهاساس، آزمون نظریه

مستمر حضور در مقام عمل بـراي تغییـر شـرائط موجـود بـه محـک آزمـون گذاشـته         
 )110، ص1388شوند. (ایمان، می

گیـرد  قی را مفروض مـی نظریۀ اسالمی خانواده در بحث هدف علم، رویکردي تلفی
که به موجب آن، تبیین علّی، فهم معانی و تحلیل انتقاديِ معطوف به تغییـر، بـه عنـوان    

پـردازي از اسـتراتژي   شـوند و در فراینـد نظریـه   پردازي در نظر گرفته میاهداف نظریه
کند. قهـراً اعتبـار دینـی چنـین     محور پیروي می -قیاسی در ضمن یک الگوي ویژة متن

شناسی اجتهادي خواهـد بـود و اعتبـار آن در    اي در گرو رعایت معیارهاي روشنظریه
 هاي مستخرج از آن بستگی خواهد داشت. سطح تجربی به تأیید یا ابطال فرضیه

هـا  اما انطباق با فهم کنشگران که در پارادایم تفسیري به عنوان معیار ارزیابی نظریـه 
هاي معناشناختی در مقام اعتبارسنجی فرضیه شود و نظریۀ اسالمی خانواده نیزمطرح می

هاي مستخرج نظریه بر آن تأکید دارد، از نگاه منطقی به همان معیار تأیید یا ابطال فرضیه
هـاي  از نظریه قابل ارجاع است، همچنان که برخی با استدالل بر این مطلـب کـه روش  

روند، این ار به کار میاند که دربارة امور معنادقیاسی -هاي فرضیتفسیري، همان روش
 )   236، ص1996اند. (فولسدال، نکته را گوشزد کرده

سازي مردم براي تغییر شرائط ناعادالنه نیـز کـه معیـار    موفقیت عملی نظریه در آگاه
ها نیست؛ شود، ناقض معیار آزمون فرضیهها در پارادایم انتقادي قلمداد میارزیابی نظریه

هاي انتقادي از دو بخش نظري و عملی، روشن است کـه  ریهزیرا با توجه به ترکیب نظ
موفقیت عملی، معیار آزمونِ بخش عملی نظریه است و اما بخش نظري برحسب همان 

 ها آزمون خواهد شد. معیار تأیید یا ابطال فرضیه
 

 گیرينتیجه

علوم  سازي درشناختی براي نظریهاندازي روشتوان ارائۀ چشمدستاورد این مقاله را می
شناسـی خـانواده تلقـی کـرد. ایـن      اجتماعی اسالمی و به طور نمونه در حـوزة جامعـه  

 انداز در قالب محورهاي ذیل قابل ارائه است: چشم
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در بنـدي متـداول   نظریۀ اسالمی خانواده در الگوي مورد نظر، از هر دو نوع صورت-
ـ مجموعۀ قوانین و یعنی شناختی، هاي جامعهنظریه تـا حـدودي بهـره     ی،فرایندهاي عّل

 گیرد. می
گیرد، هرچند این هاي برد متوسط قرار میاین نظریه از حیث سطح، در ردیف نظریه-

هـاي ُخـرد نـاظر بـه     به معناي انکار ظرفیت وسیع متون دینـی بـراي اسـتخراج گـزاره    
 هاي کالن نیست. هاي فردي و نیز ساختن نظریهکنش

شناختی گرایی روششناختی و کلرایی روشاز آنجا که هیچ یک از دو رویکرد فردگ-
به طور مطلق قابل دفاع نیست، نظریۀ اسـالمی خـانواده در الگـوي مـورد نظـر، تلفیـق       

 د.گیرگرایی را مفروض میفردگرایی و کل
سازي، از استراتژي قیاسـی در ضـمن یـک الگـوي     این نظریه از حیث راهبرد نظریه-

هاي متون دینـی، نقشـی محـوري در آن ایفـا     کند که گزارهمحور پیروي می -ویژة متن
هاي متون دینـی  وجوي گزارهپرداز کارش را از جستکنند. برحسب این الگو، نظریهمی

هـاي مـرتبط بـا    اي از گـزاره وبیش گستردهکند و پس از استخراج مجموعۀ کمآغاز می
مند کـردن  نظامکوشد از طریق هاي علمی میمسئلۀ مورد نظر و بیان آنها در قالب گزاره

سازي نائل شود.  آنها به هدف نظریه
ساخت مدل  هامدلسازي، نظریۀ اسالمی خانواده باید از میان انواع در ارتباط با مدل-

تواند از ابزارهایی نظري و مدل هنجاري را در دستور کار قرار دهد که براي این کار می
ه گیرد، ضمن آنکه ظرفیت اسـتفاده  آل بهري تیپ ایدههامدلي نموداري و هامدلمانند 

اي نیز در نظریۀ اسالمی خانواده وجود دارد. از مدل استعاره
سـازي  سازي در علوم اجتماعی، رویکرد عملیاتیاز میان رویکردهاي مختلف مفهوم-

پردازي دینی در حوزة علوم اجتماعی داشـته  رسد تناسب بیشتري با نظریهکه به نظر می
 شود. یۀ اسالمی خانواده مفروض گرفته میباشد، در ساخت نظر

گیـرد: در شـیوة   هاي متون دینی، به دو شیوه صورت میسازي بر مبناي گزارهفرضیه-
هـاي اجتمـاعی، اسـتخراج و در قالـب     هاي اخبـاري نـاظر بـه واقعیـت    مستقیم، گزاره

م فقهی یا هایی که از احکاشوند و در شیوة غیر مستقیم، گزارههاي علمی بیان میفرضیه
اخالقی و گاه از سیرة رفتاري معصومان (ع) و یا از اشارات ضمنی متـون دینـی الهـام    

هـایی هـم کـه    گردند. البته فرضـیه شوند، استخراج و در قالب فرضیه بیان میگرفته می
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گیرند، به شرط آنکـه در چـارچوب   شناسان خانواده در تحقیقات خود به کار میجامعه
اند.  رفته از متون دینی قرار گیرند، در نظریۀ اسالمی قابل استفادههاي نظري برگگزاره

پردازي از استراتژي قیاسـی  از آنجا که نظریۀ اسالمی خانواده از جهت راهبرد نظریه-
اي در گرو رعایـت معیارهـاي   کند، قهراً اعتبار دینی چنین نظریهمحور پیروي می -متن

هـاي  ر سطح تجربی به تأیید یا ابطال فرضـیه شناسی اجتهادي است و اعتبار آن دروش
مستخرج از آن بستگی دارد. 
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