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نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی 

با تأکید بر روش اجتهاد
مصطفی همدانی1

چکیده  
این پژوهش به تحلیل یکی از ساحت های بسیار مهم در علوم انسانی اسالمی که ظرفیت زیاد و منحصر 
به فردی در به کار انداختن منابع اسالمی برای تولید علوم انسانی دارد یعنی نظریة هنجاری پرداخته است. 
تحقیق فرارو با روش اسنادی ابتدا نظریة هنجاری را در اصطالح و تاریخچه و ساختار کاویده است و سپس 
فرایند تولید نظریة هنجاری اسالمی در علوم انسانی را در هفت مرحله تحلیل کرده است: اول، شناخت مشکل 
اجتماعی؛ دوم، تولید یک پرسش هنجاری؛ سوم، عرضه کردن پرسش هنجاری به مبانی مفهومی علوم انسانی 
وتحلیل های عقلی و پاسخ خواهی از ایشان؛ چهارم، تولید پرسش های تفصیلی صورت بندی شده بر اساس 
مدل مفهومی؛ پنجم، عرضه کردن پرسش هنجاری تفصیلی به متون اسالمی؛ ششم، تولید نظریة هنجاری بر 
اساس مبانی پارادایمی اسالمی در شش بعد یعنی بیان الگوهای کنشی، الگوهای ترغیبی، الگوهای تحذیری، 
بیان هنجارها، بیان آثار و بیان محتوا؛ هفتم، عرضة دوسویة نظریة هنجاری و واقعیت عینی بر یکدیگر. تولید 
سازه های مفهومی و باالخره ارائة مدلی از تولید نظریة هنجاری بر مبنای روش اجتهاد و نقش روش اجتهاد در 
چرخة تولید علم و اتصال نظریة هنجاری به دست آمده به نظریة اثباتی وتفسیری، نوآوری این تحقیق است؛ 
همچنین ابعاد تعامل فقه واخالق )به عنوان دانش های هنجاری اسالمی( با نظریة هنجاری در علوم انسانی 
اسالمی در چهار محور تحلیل شده و در نهایت، نوآوری های تحقیق را در مقایسه با نظریه های موسوم به نظریة 

هنجاری ارائه شده است.
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1- مقدمه

علوم انسانی اسالمی، پدیده ای است که همواره چالش های خاص خود را داشته است؛ از 

چالش های هستی شناختی تا معرفت شناختی و روش شناختی. علت این همه ابهام این است که 

علم دانشگاهی امروزه در پارادایم های رایج اثبات گرایی ونهایتاً تفسیری و انتقادی ریشه زده از 

آبشخور مبانی پارادایمی آنها که اصوالً بر اساس مادی گرایی و انکار غیب مبتنی هستند اشراب 

شده است. علم انسانی به معنای کنتی آن با تأکید بر اثبات گرایی، هر نوع ساحت غیبی وغیرمادی 

را از نگرش هستی شناختی خود نفی کرده همانطور که تنها ابزار معرفت را نیز حس انگاشته و 

دیگر منابع شناخت از وحی و عقل و شهود را یکسره انکار کرده و فاقد ارزش علمی دانسته است. 

در این رویکرد، روش علمی مساوی با روش تجربی است و از این رو ادبیات علوم انسانی اسالمی 

برای بسیاری از کنشگران و بازیگران این عرصه نام آشنا نیست بلکه ناآشنا ودیریاب ودیرفهم است.

در دانشگاه های ایرانی متأسفانه نوعی هراس روانشناختی در تولید نظریه خصوصاً مبتنی بر 

مبانی اسالمی وجود دارد وتولیدات موجود در این زمینه نیز اغلب با برچسب »فاقد تبیین«، با 

بی توجهی مواجه شده ودر مقابل، یافته های نظری غرب به سان آیاتی وحیانی در هر صبح و عصر 

در کالس ها با احترام واکرام بدون هیچ نقدی تالوت می شود. اما خوب است بدانیم یان کرایپ از 

همان اقلیم معرفتی نظریه هایشان را چنین ارزیابی می کند: بخش اعظم نظریه جدید غالباً چیزی 

را که به خوبی می دانیم بر حسب اصطالحات نظری مجرد توصیف می کند و سپس وانمود می کند 

که چیزی را برای ما تبیین کرده است. صفحات بی پایانی از واژگان پرطول و تفصیل که وقتی 

آنها را ترجمه می کنیم بدیهیاتی را به ما عرضه می دارند. بخش اعظمی از نظریه پسامدرن نیز به 

زبانی بیان می شود که چیزی بر دانش ما نمی افزاید ویا تأثیر اندکی دارد )کرایپ، 1386: 24(.

جستار فرارو با مفروغ گذاردن مباحث پارادیمی دربارة اصل تحقق علوم انسانی اسالمی و نقد 

آن بر مبانی علوم انسانی رایج، و با فرض پذیرش امکان علم انسانی اسالمی، از یکی از ظرفیت های 

موجود در علوم انسانی رایج که می تواند به گونه ای بسیار راحت تر با علوم اسالمی کنار آید و از طرف 

دیگر خدمات گسترده ای به علوم انسانی و نیز در راستای اسالمی سازی علوم انسانی ارائه کند بحث 

می کند. این مبحث، همان اسالمی سازی علوم انسانی با استفاده از ظرفیت نظریة هنجاری به عنوان 
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حلقة وصل همة تحقیقات علوم انسانی به متن حیات فردی واجتماعی انسان ها است که در استفاده 

از آن چالش رویکردهای تببینی و توصیفی وجود ندارد ولی متأسفانه از این ظرفیت غفلت شده 

است. توضیح اینکه پس از هرگونه توصیف وتبیین نیز باید هنجارهایی برای رفع مشکالت موجود 

یا حرکت به سوی وضعیت مطلوب ارائه شود و آنجاست که ناگزیر از نظریة هنجاری هستیم. از 

طرف دیگر، این دست نظریات یعنی نظریات هنجاری اسالمی، خودبسنده هستند یعنی بدون 

اتکا به پشتوانة مطالعات توصیفی تجربی عینی در متن اجتماع نیز می توانند به صورت مستقیم از 

کتاب و سنت استخراج شوند و در قبال گزاره هایی علمی که الگویی برای کنش انسانی هستند 

پا به عرصة وجود علمی نهند. 

پرسش اصلی این تحقیق چنین صورت بندی می شود: نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی 

با تأکید بر روش اجتهاد چیست؟ 

این پرسش به پرسش هایی فرعی به شرح زیر خرد می شود:

منابع تولید نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی چیست؟. 1

مبانی معرفت شناختی وهستی شناختی نظریة هنجاری در علوم  انسانی اسالمی چیست؟. 2

مراحل تولید نظریة هنجاری در علوم  انسانی اسالمی چگونه است؟. 3

روش اجتهاد چه نقشی در تولید نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی دارد؟. 4

نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی چه تعاملی با نظریات توصیفی دارد؟. 5

نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی چه تعاملی با فقه واخالق به عنوان دانش های هنجاری . 6

اسالمی دارد؟

نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی چگونه ارزیابی می شود؟. 7

پژوهش فرارو در هر یک از بخش های خود به یکی از این پرسش ها پاسخ خواهد داد. 

در کشور ما تحقیقات عدیده دربارة نظریة هنجاری با رویکرد اسالمی و غیر آن نوشته شده است 

مانند: مطالعه مقایسه اي الگوي کنشگر انتقادي هنجارگرا با نظریه سیاست خارجي امام خمیني)ره(، 

»امر به معروف« و»نهي از منکر« اصول جایگزین براي نظریه هاي هنجاري رسانه، روش شناسی 

تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری آن در راستای نظریه پردازی علم اقتصاد اسالمی، بررسي 
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مؤلفه غایت شناختي الگوي هنجاري رسانه هاي جدید اسالمي )تحلیلي بر تأثیر نگاه مهدوي در 

ترسیم الگوي رسانه مطلوب اسالمي(، فلسفه و هنجارهای کارکردی رسانه های جمعی در اندیشه 

امام خمینی)ره(، نظریه هنجاری رسانه ها از دیدگاه رهبران انقالب اسالمی: ازسال 1357 تا سی 

امین سال انقالب، الگوی هنجاری رسانه ها در کشورهای اسالمی همسایه ایران در مرکز و غرب 

آسیا، کتاب گامی به سوی علم دینی )از صص189-161(؛ اما نگارنده تا کنون تحقیقی نیافته 

است که به عنوان صورت بندی نظری و بحث فرانظری به نظریة هنجاری با محوریت پرسش های 

یادشده پرداخته باشد.

2- مفاهیم وکلیات نظری

این بخش از جستار فرارو در چند محور به شرح زیر به معرفی ابعاد مفهومی نظریة هنجاری 

در علوم انسانی رایج می پردازد:

2-1- تعریف نظریه هنجاری

هنجار، یک قاعده  رفتاری است که مشخص می کند مردم در شرایط معینی چگونه رفتاری باید 

داشته باشند. فایده  این استاندارد رفتاری، آن است که به بقای الگوهای روابط متقابل اجتماعی و 

شیوه های انجام امور کمک می کند )محسنی، 1376: 280 - 279(

نظریة هنجاری )Normative Theory( یا همان نظریه هاي تجویزي وتوصیه اي در منظومة 

مباحث نظریه شناسی در برابر نظریة توصیفی قرار دارد. این نظریه ها که عمدتاً ماهیت سیاسي-

اجتماعي دارند ممکن است بر اساس یک سري پیش فرض هاي اعتقادي، ایدئولوژیک، فرهنگي، 

سیاسي و حتي علمي ارائه شوند. این نظریه ها مدعي بهبودبخشي به زندگي فردي و اجتماعي 

بشرند وگاه از سوي مصلحان اجتماعي توصیه و تجویز مي شوند. این گونه نظریه ها از بار ادعایي 

باالیي برخوردارند و اعتبار و ارزش آن ها به تحقق پذیري آن ها و دستیابي به آن چه مدعي آن اند 

بستگي دارد )حافظ نیا، 1386: 34؛ همچنین نک به: لیتل جان، 1384: 803(

برایان فی در بحثی با عنوان »توانش« که در مقابل نظریة کنش قرار داده است، از نظریة هنجاری 

سخن گفته است. او در این مبحث، توانایی فرد در انطباق با هنجارها را که در حکمت اسالمی با 

عنوان عقل عملی معرفی شده را با عنوان »توانش« تحلیل کرده است )فی، 1390: 190-191(
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سرویراستار کتاب »Religion and Economics« در مدخلی که بر کتاب نگاشته در بیان 

هدف از تولید این مجموعه که حاصل مقاالتی از اندیشمندان متعدد است، نوشته است: تئوری 

اجتماعی هنجاری عبارت است مجموعه ای از آموزه های مرتبط که نشان می دهد جوامع انسانی 

چه باید باشد و یا چگونه باید باشند یا چگونه باید آنها را اداره کرد. و این امر استانداردی را برای 

ارزیابی انتقادی از اوضاع موجود فراهم می کند. این نظریه از« نظریه اجتماعی اثباتی » که توصیف 

 (Dean,1999: 4) و توضیح می دهد که چگونه جوامع انسانی در عمل کار می کنند متمایز است

مؤلفان برخی مقاالت این کتاب به صراحت رویکرد وتحلیل هنجاري )Normative( را در برابر 

 )Dean,1999: 66 , 76 , 161( قرار داده اند )Descriptive( توصیفي

با توجه به این تحلیل ها، در نوشتار فرارو نظریة هنجاری در برابر توصیفی به کار می رود و 

از اصطالح تبیینی در برابر آن پرهیز شده است؛ زیرا تبیین )explenation( در علوم اجتماعی 

دارای معنایی است که نمی تواند توصیف را دربرگیرد ولی توصیف می تواند معنایی اعم از تبیین به 

معنای متعارف باشد وهر نظریه ای که دربارة »هست ها« سخن بگوید نه »بایدها« از جمله توصیف 

به معنای متعارف یا تبیینی را شامل شود.

2-2- ساحت های کاربرد نظریة هنجاری در علوم انسانی رایج

نظریة هنجاری در ساحت های عدیده از علوم انسانی و اجتماعی دارای کاربرد است: روابط 

بین الملل )عبدخدایی وجمالی، 1395: 228(، اقتصاد )تفضلی، 1385: 511 - 510(، مطالعات 

شهری )بابایی ودیگران، 1395: 85(، سیاست گذاری )قلی پور، 1396: 102؛ ماژرزاک، 1392: 27(، 

 Theodore & ؛McQuail, 2010: 14) علوم ارتباطات ،(Horton & Hunt 1986: 539).مدیریت

Schramm, 1956 Siebert &؛ مک کوایل، 1385: 177 - 162(، نظریه دستور زبان گشتاری، 

چامسکی، نظریه انتخاب عقالنی، نظریه تصمیم گیری ونظریه بازی )فی، 1390: 193( 

2-3- منابع نظریة هنجاري رایج

گزاره هاي هنجاري یا تجویزي بـه وسـیله ارزش هـا حمایت مي شوند و اجازه مي دهند که 

ارزش ها نقش مهمي در علوم اجتماعي بازي کنند (Dahrendorf, 1968: 18)1 این نظریات تابعي 

1. به نقل از: بحرانی وفروتنی، 1387: 53.
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هستند از فلسفه سیاسي، حقوق وتکالیف انساني ونظام هاي اقتصادي )مهدی زاده، 1392: 89( 

منابع تعهد هنجاري عبارتند از: نظام سیاسي، نظرات عامه مردم درباره رسانه ها به عنوان افکار 

عمومي و مطالباتي که از رسانه دارند، بازار رسانه اي، دولت وکارگزاران آن، بخش هاي اقتصادي 

و اجتماعي ذي نفع، )مهدی زاده، 1392: 91-90(، هدف هاي برنامه اي یا هر مشکل دیگري از 

Ti-) 1381: 32( و تحلیل های فلسفی دربارة پدیده های مورد مطالعه  معیارهاي مهم )هدریک،

 (berius & Alicia, 2010: 213

2-4- روش اجتهاد 

روش، اسم مصدر است و در لغت به معنای »عمل رفتن« )معین، 1383: 2، 1690( و چگونگی 

انجام دادن کاری و نیز قاعدة بررسی نظام مند کاری یا چیزی )انوری، 1381: 4، 3737( است. روش 

)Metod( در اصطالح معاصر عبارت است از تکاپوی اندیشیده و سازمان یافته برای دست یابی به 

دانش؛ ویا: راه رسیدن به حقیقت؛ یا: هنر ایجاد توالی بین اندیشه ها به منظور کشف حقیقت آنگاه 

که از آن بی اطالع هستیم یا در جهت اثبات آن برای دیگران زمانی که از آن اطالع داریم )بیرو، 

1380: 223( در حوزة علوم اسالمی نیز همواره به روش وروشمندی اعتنا شده است. دانش های 

اسالمی به دو دسته تقسیم شده است: دانش های عقلی ودانش های نقلی1؛ ومنطق به عنوان ابزار2 

فهم درست در دانش های عقلی وعلومی چون اصول استنباط به عنوان ابزار3 ناظر به فهم روشمند 

در آموزه های فقه )به عنوان بخشی از علوم منقول( ساخته شده است.

اجتهاد از مادة »ج ه د« به معنای »توان« است )فیومی، 1414: 112؛ ابن منظور، 1414: 3، 

133( اجتهاد، از باب افتعال است که از معانی آن تالش وکوشش فراوان برای به دست آوردن 

1. این تقسیم، در میان عالمان اسالمی در گذشته وحال شایع بوده وهست )رک: غزالی، 1416: 580؛ مطهری، 1380: 5، 39(
2. منطق دانان همواره در تعریف منطق آن را ابزار حفظ فکر از خطا تعریف کرده اند )رک: ابن سینا، 1375: 1؛ کاتبی 
قزوینی، 1384: 3؛ سبزواری، 1369: 1، 51( همچنین ایشان کتاب های منطقی را به عنوان مقدمه در ابندای کتاب های 
فلسفی وکالمی خود می نوشتند مانند منطق منظومه که مقدم وجلد اول منظومه در فلسفه است ویا منطق التجرید از 

خواجه نصیرالدین که مقدمه بر کتاب تجریداالعتقاد است.
3. سیدمرتضی در تعریف اصول فقه به ماهیت ابزاری آن برای فقه توجه نموده وآن را »دلیل فقه« نام نهاده است )سید 
مرتضی، 1998: 1، 7( حضرت امام خمینی )ره( نیز در تعریف علم اصول، به صراحت از تعبیر »ابزار« استفاده کرده 
است )امام خمینی)ره(، 1415: 1، 71( و بزرگانی مانند صاحب معالم نیز بر اساس همین زمینة ذهنی در نگرش ابزاری 
به دانش اصول استنباط، بنا می گذارد کتابی فقهی در یک مقدمه وچهار بخش بنویسد که مقدمة آن را مباحث علم اصول 
تشکیل داده است )حسن بن زین الدین، بی تا: 6( وهمین مقدمه به عنوان متن درسی علم اصول جداگانه نشر یافته وقرن ها 

تدریس شده است. 
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اصل فعل است )استرآبادی، بی تا: 1، 79(؛ وبه همین جهت در لغت نیز به معنای به کار بستن 

همة توانایی برای رسیدن به هدف ودست یافتن به مطلوب معنا شده است )فیومی، 1414: 112( 

اجتهاد مصطلح به معنای »تالش های فکری در راستای به دست آوردن احکام فقهی از راه های 

معتبر« است )محقق حلّی، 1403: 180(1 این معنا با استنباط مترادف است. استنباط در لغت به 

معنای استخراج کردن آب از چاه با حفر کردن الیه های عمیق زمین )جوهری، 1376: 3، 1162؛ 

ابن فارس، 1404: 2، 483؛ فیومي، 1414: 591. همچنین رک: مطهری، 1380: 20، 28(؛ ودر 

اصطالح به معنای تالش برای کشف دستورات فقهی از ادلة معتبر است )مطهری، 1380: 20، 

29 و28( 

روش اجتهادی، منحصر در استنباط احکام فقهی نیست و آموزه های اسالمی دیگر از جمله 

معارف عرفانی واخالقی نیز باید با روش اجتهادی از متن قرآن و حدیث استخراج شوند. حضرت 

آیت الل جوادی از معدود بزرگانی است که همواره بر توسعة روش های اجتهادی به همة استنباط های 

غیرفقهی تأکید دارند )جوادی آملی، 1389: 2، 128؛ 1386: 271؛ 1388: 126(

بنابراین باید تعریفی نو از اجتهاد ارائه شود تا روش فهم دین در همة ساحت ها را دربرگیرد. 

به نظر می رسد روش اجتهاد در تعریفی ساده که در عین جامعیت، ناظر به تألیف هر دو عنصر 

»روش« و»اجتهاد« نیز باشد، عبارت است از: هر نوع قاعده و قانون منضبط و منطبق با مبانی 

دینی و عقلی قطعی که در استنباط آموزه های دینی به کار رود. آموزه های دینی نیز در این تعریف، 

اعم از آموزه های توصیفی )هست ها، معارف( و هنجاری )باید ها ونبایدها( است. 

روش اجتهاد دارای خرده مؤلفه های فراوانی است و به علت ماهیت خاص روش های کیفی 

خصوصاً غیرخطی بودن که در این روش نیز وجود دارد، قابل بیان همة اجزا و مراحل نیست اما 

الگویی ساده و اولیه و در عین حال جامع از این روش که باید در تولید هر گونه نظریة هنجاری 

لحاظ شود به شرح زیر است: 

1. بر اساس نمونه هایی متعدد از ادعیه وروایات در جوامع روایی، معنای اجتهاد در عرف معصومان )علیهم السالم( عبارت 
است از تالش در راه بندگی خدای متعال وانجام طاعات )ابن طاووس، 1411: 112؛ کلینی، 1407: 2، 606؛ 2، 612؛ 8، 

401؛ حرانی، 1363: 397( که نباید این معنا با معنای روش شناختی این اصطالح خلط شود.
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در این الگو، ادلة استنباط احکام فقهی چهار دلیل است: کتاب، سنت، عقل و اجماع )طوسی، 

1417: 1، 9 - 10( فقیه باید از آیات و روایات مرتبط با موضوع به قدر کافی جستجو کند و 

این جستجو، یکی از ارکان اصلی اجتهاد است )سید مرتضی، 1998: 2، 180؛ امام خمینی)ره(، 

1426: 13 - 12؛ نراقی، 1388: 2، 928( فحص در آیات قرآن وروایات، مهم ترین والزم ترین 

رکن از مقدمات اجتهاد است که عالوه بر یافتن قرائن ومعارض ها، انس با آیات و روایات که ناشی 

از این فحص است، محقق را با زبان کتاب و سنت وکیفیت محاورات معصومان آشنا می کند )امام 

خمینی)ره(، 1426: 13 - 12(

در فرایند اجتهاد بر اساس روایات نیز ابتدا روایت از نظر سند مورد بررسی قرار می گیرند 

وپس از بررسی سند، داللت آن ها ارزیابی می شود )نائینی، 1352: 2، 110( از روش های مهم در 

تحلیل صدوری، عرض بر قرآن کریم است. این روش، مبتنی بر یکی از مبانی اصیل در تعیین 

صحت صدور روایات و حجیت آن ها است که ریشه در توصیه های روایی شیعه )طوسی، 1407: 

7، 272( واهل سنت )طبرانی، بی تا: 2، 97؛ هیثمی، 1414: 1، 170؛ دارقطنی، 1424: 5، 372( 

الگو، تأکید کرده اند )طوسی، 1417: 1،144؛ محقق  دارد؛ همانطور که اصولیان شیعه نیز بر 

حلی، 1403: 152( عرض حدیث بر دیگر روایات نیز از توصیه های موجود در خود روایات است 

)صدوق، 1387: 1، 290؛ طبرسی، 1403: 2، 410؛ کشی، 1363: 2، 489 - 490( استفاده از 

حکم عقل نیز در اعتبارسنجی روایات از راه های مورد تأیید در اجتهاد است )طوسی، 1417: 1، 

92، 145 - 143؛ شهید اول، بی تا: 1، 49(

در بررسی داللت آیات و روایات، فرایند معنایابی که در اصطالح به »استظهار« معروف است، 

انجام می شود. در فرآیند استظهار، روش های ادبی )لغوی، صرفی، نحوی وبالغی( و اصولی خاصی 

به کار می رود تا معنای اوامر و نواهی از وجوب و حرمت یا غیر آن به دست  آید و معناهای ضمنی 

غیر صریح که به مفاهیم معروف هستند استخراج گردد. همچنین در این فرایند، عمومات بر قرائن 

خاص و اطالقات بر مقیدات حمل می شوند )نائینی، 1352: 2، 110( 1 در تحلیل مدلول آیات 

1. این مباحث استظهاری دامنه ای بسیار گسترده در علم اصول که از علوم مقدمی بسیار مهم در روش اجتهاد است دارد 
ونیمی از مباحث این علم را شامل است )نک به: آخوند خراسانی، 1407: 252 - 59(
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و روایات در این الگو، از قواعد لغوی )انصاری، 1428: 1، 174؛ آخوند خراسانی، 1409: 287(، 

صرفی، نحوی واصولی )شهید ثانی، 1416: 24( استفاده می شود. اکثر1 فقهیان معتقدند علوم 

معانی وبیان از مکمالت اجتهاد است وتنها در مباحث ترجیح کارکرد دارند؛ یعنی تنها برای فهم 

اینکه این سخن دارای فصاحت است ودر نتیجه از معصوم است به کار می روند )بهبهانی، 1415: 

341؛ مرعشی نجفی، 1422: 1، 85 - 84( 

در مرحلة مقارن با تحلیل داللت روایات، »جهت داللت« به معنای اینکه صدور روایت برای تقیه 

نباشد، از ابعادی است که در استنباط از روایات در این الگو به آن توجه می شود )نائینی، 1352: 2، 

110( اگر دربارة موضوع مورد بحث در آیات وروایات مطلبی گرچه به صورت اطالق یا عموم یافت نشد، 

آن وقت نوبت به اجماع علما می رسد که اگر فقیهان همگی بر حکمی اجماع داشتند به همان أخذ 

می شود واگر اجماعی هم وجود نداشت، طبق اصول عملیه عمل می شود )حیدری، 1412: 18 - 17( 

یکی دیگر از مؤلفه های مهم در روش اجتهاد عقل است و قانون معروف به مالزمه میان حکم 

عقل و شرع در کتاب های اصولی مورد پذیرش اکثر ایشان است )رک: اصفهانی نجفی، 1429: 3، 

503؛ شیخ انصاری، 1383: 2، 345 - 346؛ نائینی، 1352: 2، 38 - 41( 

یکی از دیگر مباحث مهم در الگوی فقاهتی رایج، حل اختالف روایات است. عالج دو حدیث 

مختلف، یا داللی است یا سندی. عالج داللی که عبارت است از جمع بین روایات یا تاویل یکی از 

آن ها بر اساس قواعد عقالیی و به شکل مقبول نزد عرف بر عالج سندی مقدم است )امام خمینی، 

1375: 59( در صورت عدم امکان جمع، به عالجات سندی یا تخییر یا تساقط رو می آورند )آخوند 

خراسانی، 1409: 458 - 438؛ امام خمینی، 1375: 109 و215 - 165(

آخرین مبحث در این الگو، روش تفسیر روایات مشکل است. مشکل الحدیث عبارت است از 

حدیثی است که در بردارنده ی معانی پیچیده و دشواری است که تنها آگاهانی که دارای خبرگی 

بارزی در علم حدیث باشند آن را درک می کنند )مامقانی، 1411: 1، 316( فهم مشکل الحدیث از 

باالترین مراحل فهم حدیث است وتنها شایسته افرادی است که عمري را در مسیر حدیث خواني 

وحدیث فهمی گذرانده اند )طباطبایی، 1390: 492( 

1. تعبیر اکثر از مرحوم نراقی است گرچه خود وی با این اکثریت موافق نیست )رک: نراقی، 1388: 2، 946(
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این روش یعنی تفسیر معضالت آیات و روایات با کمک دیگر آیات و روایات و بلکه ادعیه، 

بهترین روش در فهم معارف اسالمی است که البته نیازمند فحص دقیق وگسترده است که پیشتر 

دربارة اهمیت آن صحبت شد. این رویکرد ریشه در توصیه های روایی دارد )طوسی، 1407: 7،272؛ 

صدوق، 1387: 1، 290؛ طبرسی، 1403: 2، 410؛طبرانی، بي تا: 2، 97؛ هیثمی، 1414: 1، 170؛ 

دارقطنی، 1424: 5، 372(

مخفی نماند که این الگو، تصویری کلی از روش اجتهاد است و جزئیات زیادی دارد که در این 

الگو ذکر نشده همانطور که خرده گیری ها و برخی مناقشات و اقوال حاشیه ای نیز در این مباحث 

وجود دارد که در این مجال قابل درج نیست و در عمل باید به کار گرفته شوند.

الگوی یادشده در نمودار شمارة 1 ارائه شده است.
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3- منابع نظریة هنجاري اسالمی

فرهنگ واقعی آن نوع فرهنگ است که واقعاً مردم به آن عمل کنند ولی فرهنگ آرمانی آن 

نوع فرهنگی است که انسان سعی دارد به آن برسد )Hoorton & Hunt 1988: 70) هدف اصلی 

دین نیز رساندن بشر به این نوع فرهنگ واال است و دین اسالم به عنوان دین خاتم، همة آنچه 

بشریت برای دستیابی به این تعالی به آن نیاز دارد را در آموزه های وحیانی خود به وی آموخته 

است و بلکه بشر را از دستیابی به این فرهنگ جز از راه وحی ناتوان معرفی فرموده است. ادلة زیر 

شاهد این مدعا هستند:

قرآن فرموده است لََقْد َمنَّ اهلل َعَلى الُْمْؤِمنیَن إِْذ بََعَث فیِهْم َرُسواًل ِمْن أَنُْفِسِهْم يَْتُلوا َعَلْیِهْم آياتِِه 

ويَُزکِّیِهْم ويَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب والِْحْکَمَة وإِْن کانُوا ِمْن قَْبُل لَفي  َضلٍل ُمبیٍن؛ خدا بر مؤمنان انعام فرمود، 

آن گاه که از خودشان به میان خودشان پیامبری مبعوث کرد تا آیاتش را بر آنها بخواند و پاکشان 

سازد وکتاب و حکمتشان بیاموزد، هر چند از آن پیش در گمراهی آشکاری بودند. (آل عمران: 164( 

همچنین فرموده است وَکذلَِك أَْوَحْینا إِلَْیَك ُروحًا ِمْن أَْمِرنا ما ُکْنَت تَْدري َما الِْکتاُب واَل اْليماُن؛ 

همچنین کالم خود را به فرمان خود به تو وحی کردیم. تو نمی دانستی کتاب وایمان چیست 

)شوری: 52( یعنی انسان را هرگز مستغنی از وحی نمی داند ومی فرماید انسان بدون وحی هرگز 

به آن آموزه های االهی و فرهنگ واالیی که در کتاب االهی معرفی شده دست نمی یافته است. 

َُّه فِي  نْیا وإِن ونیز فرموده است: وَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِبْراهیَم إاِلَّ َمْن َسِفَه نَْفَسُه ولََقِد اْصَطَفْیناُه فِي الدُّ

الِحیَن؛ چه کسی از کیش ابراهیم روی برمی تابد جز آنکه خود را بی خرد ساخته  اْلِخَرِة لَِمَن الصَّ

باشد؟ ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت نیز از شایستگان است )بقره: 130( یعنی فرهنگ 

توحیدی ابراهیمی را فرهنگ برگزیده وتنها فرهنگ متعالی می داند و هر کس راهی جز آن رود 

را نکوهش کرده وگزینة او را سفیهانه و نابخردانه می داند.

برخی روش شناسان نیز نوشته اند: »یکی از مبانی و معیارهایی که محقق در تحقیقات کیفی و 

نیز کّمی می تواند از آن ها استفاده کند قضایای کلی علمی ونیز معیارهای الهی هستند که آن ها را 

در فصل ادبیات مسئله ومباحث نظری تدوین نموده است ]بنابراین[ محقق می تواند داده واطالعات 

کسب شده را با این قضایا و معیارها مقایسه کند و از آن ها نتیجه گیری نماید؛ زیرا قضایای کلی 
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ومعیارهای الهی قوانین مسلم اجتماعی و انسانی هستند که روابط بین متغیرهای اجتماعی و 

انسانی را منعکس می نمایند؛ بنابراین، محقق به عنوان یک مبنای مقایسه در تحلیل کیفی می تواند 

از آن ها استفاده نموده، نتیجه گیری کند« )حافظ نیا، 1386: 234( که به نظر می رسد اگر در نظریة 

توصیفی )البته در مباحث پارادایمی نظریة توصیفی( نیز چنین نباشد دست کم در نظریة هنجاری، 

معیارهای االهی نه یکی در کنار سایر داده ها است که ایشان انگاشته اند بلکه این آموزه ها مبنای 

اصلی وسامان دهنده به هر نوع هنجارسازی عقالنی و بشری است.

ارادة  فوق  که  هنجاری  نظریة  برای  منبعی  به عنوان  را  دین  هم  غربیان  برخی  همچنین 

 Religion and« سکوالریستی در جامعه هنجارسازی می کند قبول دارند. سرویراستار کتاب

Economics« در مدخلی که بر کتاب نگاشته، نوشته است: در جامعه سنتی هنجارها را از دین 

می گرفتند اما در جامعه مدرن از رای اکثریت. اما باید توجه کرد در هیچ جامعه ای دین کاماًل 

 (Dean,1999: 6 - 5( .منزوی نیست وارزش های ان در ذهن و رفتار مردم حضور دارد

در این الگو تعقل دارای جایگاهی ویژه است. عقل عالوه بر آنکه یکی از ادله در اجتهاد، طبق 

اندیشه منطقه الفراغ، در جاهایی که شرع مقدس حکم اباحه دارد یا حکم الزامی غیرقابل تغییری 

ندارد، می توان با تعقل ومشورت با متخصصان به صورت مستقل یا در راستای تغییر آن تصمیم گیری 

کرد. همچنین در اندیشه علم دینی طبق نظریة آیت الل جوادی نیز این گونه تحلیل های عقلی، 

کاماًل دینی هستند. مشورت نیز از مواردی است که در این قبیل موارد شایسته است. به عنوان 

نمونه یکی از تکنیک های خط مشی گذاری، »سیمینار تصمیم گیری« است که در آن »گروهی از 

متخصصان به اظهار نظر می پردازند حاال با تکنیک های تحقیقی چون روش گروه اسمی یا گروه، 

کاغذی که افراد بدون اینکه ابتدا با هم بحث کنند نظرات خود را نوشته و سپس نظرات بدون نام 

دسته بندی می شوند و بعد به معرض بحث عمومی گروه نهاده می شوند« یا تکنیک دلفی )که نظر 

افراد به صورت پرسشنامه جمع آوری می شوند ونتایج طبقه بندی می شود و مجدداً برای همه افراد 

فرستاده می شود وافراد به آن ها نمره می دهند وهر کدام بیشترین نمره را اخذ کرد همان برگزیده 

خواهد شد( این اندیشه ها به کمک حل مسئله مورد نظر می آیند )الوانی، 1369: 130-129(
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بنابر داده های یادشده و نیز آنچه در منابع نظریة هنجاری رایج گفته شد، قرآن و حدیث وعقل 

از منابع نظریة هنجاری اسالمی هستند. اجماع نیز به همان سنت بر می گردد.

4- مراحل ومبانی تولید نظریة هنجاری علوم انسانی اسالمی

این بخش از تحقیق، به پرسش های فرعی دوم تا چهارم که در مقدمه بیان شد پاسخ می دهد.

4-1- مبانی پارادایمی

پارادایم در یکی از تعریف های آن1 عبارت است از مجموعه ای از باورها، ارزش ها و تکنیک هایی 

است که اعضای یک جامعه علمی به عنوان راهنمای یا نقشه عمل به اشتراک گذاشته شده و انواع 

محققان ودانشجویان باید آنها را در نظر بگیرند )Kuhn, 1996: 175( این باورها پیش فرض هایی 

هستند که نقش اساسی در هویت بخشی به حوزه های مختلف علمی دارند. این عناصر، مجموعه ای 

را برای هدایت علم تشکیل می دهند که در این مجموعه ماهیت واقعیت و چگونگی کسب معرفت 

از آن معرفی می شود تا علم در تشخیص واقعیت و ورود معتبر به آن دچار گمراهی نشود )ایمان، 

1393: 45-43( علوم موجود در سه پارادایم کلی مشهور یعنی اثبات گرایی، تفسیری وانتقادی 

قابل دسته بندی هستند )Sarantakos, 1998: 33; Neuman, 2013: 96 (مباحث پارادایمی، 

از زمینة  اینجاست که علم خنثی وبی طرف و مستقل  انتزاعی و از سنخ عقیده هستند و در 

ایدئولوژیک آن معنا ندارد )ایمان، 1393: 45( بوریل و مورگان هر نوع اندیشة علمی را متکی 

بر نوعی نگرش فلسفی در ابعاد هستی شناختی، معرفت شناختی، ماهیت انسان وروش شناختی 

معرفی می کنند )Burrell & Morgan, 1979: 1( برخی مباحث انسان شناختی را از این عناصر 

چهارگانة بوریل و مورگان حذف کرده اند. )دانایی فرد، 1396: 61( و برخی نیز با حذف مباحث 

انسان شناختی از آن عناصر چهارگانة و افزودن بحث روش به جای آن، معتقدند تحلیل پارادایمی 

شامل چهار عنصر هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و روش است که مجموعاً خط مشی 

پارادایمی را مشخص می کند )ایمان، 1393: 53( به این معنا که قبل از آنکه علم سراغ واقعیت 

رود، مطالبی دربارة ماهیت وجودی واقعیت )هستی شناسی(، ماهیت معرفت و دانش مرتبط با آن 

1. برخی مانند فلیپ اسمیت، پارادایم را به معنای سرمشق والگوی نظری برای عمل انگاشته اند )اسمیت، 1387: 8(
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واقعیت )معرفت شناسی(، چگونگی تولید معرفت معتبر و پایا از واقعیت )روش شناسی( وچگونگی 

جمع آوری اطالعات معتبر و پایا از آن )روش( ارائه شده است )ایمان، 1393: 45 (. به نظر می رسد 

اوالً مباحث پارادایمی حتماً شامل تحلیل های انسان شناختی هم هست و ثانیاً، منحصر در این 

موارد هم نیست که این چند محقق بیان کردند بلکه هر گونه نگرش فلسفی حاکم بر تحقیق 

که انگاره هایی تولید کند که در پس زمینة ذهن و کنش محقق او را راهنمایی کند شامل است.

پارادایم اثبات گرایی، هستی را منحصر در محسوسات می داند و معرفت را هم تجربی دانسته 

تنها روش معتبر کسب معرفت را هم حس و مشاهدة حسی می پندارد و انسان را هم موجودی 

منفعت طلب و لذت جو و منطقی که بر اساس علل خارجی جبری و نه مختارانه رفتار می  کند معرفی 

می شود و روش شناسی آن هم علمی نام دارد که تبیین به معنای کشف روابط علی و معلولی 

عام و قواعدی از پیش ساخته که انسان ها طبق آن عمل می کنند است و از ابزارهای مشاهده و 

تجربی که مستقل از مشاهده گر و عقاید او هستند بهره می برد. پارادایم تفسیری، واقعیت را نه 

خارج از انسان بلکه برساختة ذهن انسان ها می داند و از نظر معرفت شناختی نیز نه فقط محصول 

تجربه بلکه شناخت حاصل از فعالیت ذهنی انسان ها و درک معانی را مهم تر دانسته و دانش عامه 

را مهم تر از علم اثباتی می دانند و نیز انسان را به عنوان موجودی خالق و فعال و نه منفعل، اصل 

و جامعه را فرع دانسته و از نظر روش شناسی در پی کشف چگونگی و نه چرایی است؛ یعنی به 

دنبال توضیح دالیل کنش گران در رفتار روزمره است و تبیین مورد نظر او شرح معنای تولید 

شده توسط انسان در این فرآیند است تا بفهمد هر کنشگر از سیستم معنایی مشترک در جامعة 

انسانی چه تجربه ای دارد و خود در تفسیر آن چه معنایی را خلق می کند و چه رفتاری را بر تفسیر 

خود مترتب می کند. از این رو از روش های کیفی و تفهمی و همدالنه بهره می برند. در پارادایم 

انتقادی که بنا دارد ضعف دو پارادایم قبل را جبران کند، واقعیت به صورت آمیزه ای از نابرابری ها 

و توسط قطب های قدرت به عنوان زیرساخت های اجتماعی نهادینه شده است که باید تغییر کند 

نه قوانینی غیرقابل تغییر. ایشان انسان را موجودی مختار با ارادة آزاد و دارای خالقیت و تغییر 

شرایط می دانند؛ که قدرت انطباق با شرایط هم را دارد و از این رو بین جبر واختیار است. اینان 

معرفت را همان روابط و مکانیسم های نادیدنی و غیرتجربی می دانند و از نظر روش شناسی نیز 



115

نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی با تأکید بر روش اجتهاد

معتقدند عینیت و ذهنیت هر دو را قبول دارد منتهی عینیت او خنثی نیست واصوالً معتقد است 

هر تحقیقی خالی از ارزش نیست ولی مهم این است که این ارزش تا چه حد با ارزش های انسانی 

مانند آزادی و عدالت و برابری و نفی ستم و نفی هر گونه تبعیض جنسیتی وطبقاتی سازگار باشد 

)ایمان، 1393: 55-122 (.

پاردایم اسالمی علوم انسانی، در هستی شناسی بر نگرش توحیدی به هستی و عالم غیب در 

برابر شهادت به عنوان جهانی بسیار وسیع تر و محیط به عالم ماده بنا شده و عالم خلق در خدمت 

رشد و تعالی انسان است. از نظر انسان شناسی نیز معتقد است مبدا و مقصد حرکت انسان، همان 

عالم غیب است و نیز باورمند به فطرت االهی غیر قابل تغییر و تبدیل و مشترک در وجود همة 

انسان ها وتمایالت معنوی آنان و ضرورت حرکت اختیاری او در بازگشت مؤمنانه به جهان غیب 

برای حیات ابدی خود است. 

از منظر روشی نیز این پارادایم، ضمن پذیرش هرگونه معرفت حسی، تجربی وتفسیری که 

به جای خود و به تناسب نوع تحقیق انتخاب شود و مبانی پارادایمی مادی آنها بر نتیجه اثرگذار 

نباشد، معرفت وحیانی را هم محور قرار داده و از این رو از متون دینی تغذیه می کند و منابع و 

روش استنباطی خاص خود را دارد که با عنوان روش اجتهاد معرفی شد؛ همانطور که نسبیت 

معرفت شناختی را هم قبول ندارد. همچنین روش اجتهاد، بر زمان و مکان به عنوان دو عنصر 

تأثیرگذار تأکید دارد همانطور که بر عقل وتحلیل های اجتماعی قطعی وکشف مصالح یقینی، 

به عنوان یکی از ادله اصرار می ورزد. در اینجا است که داده های علوم اجتماعی می توانند به صورتی 

کارا در استنباط مؤثر افتند که در مراحل فرایندی تحقیق و نیز تعامل فقه و اخالق با نظریة 

هنجاری بیان خواهد شد. البته باید اقتضای تحقیقات کیفی در ارتباط وثیق محقق و تحقیق و 

بازتابندگی را هم لحاظ نمود. اصوالً روش اجتهاد نیز یک دانش بشری است و متکامل و از این 

رو علوم انسانی اسالمی می توانند ابزارهای خاص خود در استنباط از منایع دینی را در این فن و 

طبق الگوهای خاصی که روش اجتهاد برای نظریه پردازی داخلی در فن اجتهاد دارد تولید کنند.
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4-2- فرآیند تولید نظریة هنجاری علوم انسانی اسالمی

این فرایند دارای مراحل زیر است:

شناخت مشکل اجتماعی.. 1

تولید یک پرسش هنجاری: مقصود این است که پس از شناخت مشکل، باید روش رفع آن . 2

مشکل به صورت پرسشی که قابل پاسخ دهی هنجاری باشد صورت بندی شود. یعنی پرسش به 

این صورت باشد که: عمل انسانی چگونه باید باشد تا آن مشکل رفع شود. این نوع پرسش، 
پرسش هنجاری نام دارد.1

عرضه کردن پرسش هنجاری به مبانی مفهومی علوم انسانی وتحلیل های عقلی. غرض از . 3

این مرحله، تحلیل مفاهیم و ساخت مدلی مفهومی از مشکل است. مدل مفهومی باید مشتمل 

بر تعریف ها، مفروضات، ارزش ها و علل متصور باشد. مدل یا الگو عبارت است از تصویری که از 

واقعیت ها و روابط موجود گرفته شده و نشانگر متغیرهای موجود، نحوة ارتباط آنها، ونتایج حاصل 

از کنش و واکنش آنهاست )الوانی، 1369: 52 (. البته مدلی که از مسئلة اجتماعی تهیه می شود، 

مقدماتی است و الزم نیست همة علل یا متغیرها را توصیف کند بلکه تنها به پیدا کردن مسیر 

درست کمک می کند )ماژرزاک، 1392: 64 (.

تولید پرسش های تفصیلی صورت بندی شده بر اساس مدل مفهومی.. 4

عرضه کردن پرسش هنجاری تفصیلی به متون اسالمی.. 5

تولید نظریة هنجاری بر اساس مبانی پاردایمی اسالمی و با استفاده از روش اجتهاد در ابعاد . 6

پنج گانة زیر:

کشف هنجارها: یعنی هنجارهای مرتبط با آن رفتار کشف و استخراج شوند و اگر هم در 

دانش های فقه واخالق وجود دارند استفاده شوند.

کشف الگوهای کنشی: عبارت است از روش های انجام آن هنجار.

1 . پرسش های تقسیمی بر چهار دسته هستند: توصیفی، هنجاری، همبستگی، پرسش از آثار وعلل. پرسش هاي هنجاري 
یک نیاز اطالعاتي دیگر را مطرح مي کنند. این پرسش ها، افزون بر این که به اطالعات توصیفي در مورد خصوصیات یک 
ماهیت نیاز دارند، باید آن خصوصیات را با یک استاندارد مورد مقایسه قرار دهند. آن ها مي پرسند چه تفاوتي بین »چه 
هست )یا چه بود(« و»چه باشد« وجود دارد؟ استاندارد ممکن است بر پایه ي یکي از چند منبع موجود )هدف هاي قانوني، 
استانداردهاي حرفه اي، هدف هاي برنامه اي یا هر مشکل دیگري از معیارهاي مهم( استوار گردد.) هدریک، 1381: 32(
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کشف کشف الگوهای ترغیبی: عبارت است از روش هایی که دین در تشویق به انجام آن هنجار 

به کار برده است.

کشف الگوهای تحذیری: روش هایی است که در تحذیر از ترک آن به کار گرفته می شود.

بیان آثار ومحتوا: یعنی محتوا وآثار آن هنجار یا هنجارها نیز به کمک آیات و روایات و نیز 

تحلیل های علمی رایج بررسی شود.

عرضة دوسویة نظریة هنجاری و واقعیت عینی بر یکدیگر در راستای تعامل نظریة هنجاری . 7

اسالمی با تحقیقات توصیفی )اثباتی و تفسیری(: همانطور که نورمن بلیکی گفته است، استراتژی 

انواع تحقیقات تفهمی و تفسیری در همة رهیافت ها این است که مفاهیم و معانی روزمره بنیان هایی 

برای کنش تعاملی اجتماعی فراهم می کنند که کنشگران دربارة آنها تفسیرهایی ارائه می کنند و 

از این تفسیرها توصیف های علمی اجتماعی ساخته می شوند و این توصیف ها نظریه های اجتماعی 

را می سازند )بلیکی، 1393: 310 (. اما در این تحقیق، اصوالً نقطة عزیمت و حرکت محقق، رفتار 

اجتماعی نیست بلکه متون دینی و ناظر بر رفتار اجتماعی کنشگر است که البته در رتبة متاخر 

از آن یعنی پس از تولید نظریة هنجاری، می توان نظریة توصیفی را هم متأثر از آن ساخت؛ 

به این معنا که می توان رفتار مسلمانان ملتزم به این هنجارها را هم در الگوهای اثبات گرایی و 

هم در الگوهای تفسیری تحلیل کرد همانطور که قباًل نیز در موازنة این نظریه ها وکارکرد آنها 

نظریه های توصیفی گفته شده است پشت رفتارهای توصیفی افراد همواره یک نظریة هنجاری 

وجود دارد )Tiberius & Alicia, 2010: 215(. در اینجاست که با موازنة وضعیت موجود با نظریة 

می توان آن را ارزیابی کرد. به این صورت که ابتدا رفتار مسلمانان در تعامل با نظریة هنجاری با 

کمک سازه های علوم انسانی مرتبط وبا روش های کّمی تطبیقی در موازنه با نظریة هنجاری و نیز 

در تعامل با آن هنجار با کمک سازه های علوم انسانی مرتبط و با روش های کیفی جهت کشف 

تعامل آنان )به عنوان کنشگران فعال( با نظریة هنجاری تحلیل  شود تا نظریة توصیفی اثباتی و 

تفسیری دربارة رفتار مسلمانان در تعامل با آن هنجار ارائه شود. البته استفاده از آموزه های علوم 

انسانی در حدی است که منطقی باشند و ادبیاتی سالم ارائه دهند که نفوذ پارادایمی و تفسیری 

بر آموزه های دینی نداشته باشند. در ادامه باید دید آیا وضعیت موجود یعنی عمل مومنان معتقد 
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به این نظریه که به ابعاد پارادایمی و محتوا و آثار و ابعاد کنشی و ترغیبی و تحذیری علم دارند 

و این هنجارها را پیاده کرده اند با نظریة هنجاری انطباق دارد یعنی همان هنجارها را توانسته اند 

پیاده کنند و به آن آثار اجتماعی و ارتباطی که هدف آن نظریه بوده رسیده اند یا خیر؟ اگر آری 

که پایان فرآیند نظریه پردازی اعالم می شود و اگر خیر، باید بررسی کرد که آیا عدم انطباق 

منحصراً به جهت ضعف عقل عملی کنشگران است که نتوانسته یا نخواسته اند هنجارها را درست 

پیاده کنند یا خیر؟ اگر ضعف عقل عملی کنشگران دخالت نداشت و عوامل دیگر به عنوان متغیر 

مداخله گر نیز باعث عدم انطباق نباشد )مثاًل هنجاری به نام الگوی ارتباطی »سالم آغاز« یعنی 

سالم کردن در آغاز ارتباطات به منظور ایجاد الفت و مودت اجتماعی با روش و الگوی خاص آن 

و طبق درونمایه و الگوهای ترغیبی و تحذیری آن انجام گیرد1 اما در کنار آن عوامل دیگر باعث 

بر هم زدن این مودت و محبت اجتماعی شود( باید در روش شناسی استنباط وتحلیل های متون 

دینی و تحلیل متون علوم انسانی مرتبط بازنگری  و بازبینی کرد. 

در پایان الزم است سه نکته گوشزد شود:

مقصود از نظریه اثباتی و تفسیری در بحث تعامل نظریة هنجاری اسالمی با تحقیقات توصیفی . 1

)اثباتی وتفسیری( که در بند پیشین بیان شد، نه التزام به مبانی فلسفی آن ها بلکه صرفاً به کار بردن 

روش های آن ها با احتیاط در تسری نیافتن مبانی فلسفی آنها است؛ یعنی بررسی کرد که مثالً چند 

درصد از مسلمانان به این هنجارها پایبند هستند و یا آنها در ارتباطات خود چه محتوایی را قصد می کنند. 

مقصود از این نظریه این نیست که از رویکرد اثباتی یا تفسیری بهره برده نشود بلکه در تبیین ها . 2

وتوصیف ها می توان از آن رویکردها نیز بهره برد ویا از متون دینی برای توصیف وتبیین وضعیت 

موجود بهره برد بلکه مقصود این است که ظرفیت عظیم نظریة هنجاری به کار افتد.

اگر در سیکل دوم سخنی از نظریة انتقادی نیست به این علت است که رویکرد انتقادی در . 3

اینجا تصور ندارد؛ زیرا مؤمن و مسلمان نمی تواند از نظریة هنجاری انتقاد کند و آن را برساختة 

قدرت و سلطه بداند و در این صورت از دین خارج می شود.

1. رک به: همدانی، مصطفی؛ مقالة »نظریه هنجاري و الگوي ارتباطي »سالْم آغاز« در ارتباطات کالمي درون فرهنگي 
اسالمي و مقایسة آن با سایر فرهنگ ها«،  فصلنامة معرفت فرهنگی، پاییز 1396، صص 103 - 124.
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نمودار شمارة 2، این فرایند وروابط آن را نشان داده است.
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5- تعامل فقه واخالق به عنوان دانش های هنجاری اسالمی با نظریة هنجاری در علوم انسانی 

اسالمی 

این تعامل در چهار محور به شرح زیر است:

فقه واخالق ماثور )یعنی اخالق مبتنی بر قرآن و حدیث نه اخالق فلسفی( به عنوان دانش های 

هنجاری اسالمی، می توانند با کمک نظریه ها وهنجارهای موجودی که ساخته اند، هنجارهای الزم 

برای تولید علوم انسانی اسالمی را در اختیار اندیشه ورزان این علوم قرار دهند تا آنان نیازمند 

اجتهاد مجدد در این منابع نباشند و یا موضوعاتی را از حوزة علوم انسانی دریافت کنند وحکم 

هنجاری آنها را برای ایشان بیان کنند و از طرف دیگر، حوزة علوم انسانی اسالمی نیز با تسلط بر 

روش اجتهاد می تواند از موضع انفعال در آیند؛ و هنجارهای ناساخته و ناپرداخته در این دو علم را 

که مقتضای زمان و تحلیل علوم انسانی است را خود نیز تولید کنند بلکه فعاالنه این دو علم را هم 

از خود متأثر کند یعنی در سایة تحقیقات جدید، با استفاده از روش اجتهاد به صورت ضابطه مند 

در منابع دینی بازاندیشی کنند و در هنجارهای فقهی و اخالقی کژساخته نیز تجدید نظر کنند؛ 

زیرا این دو نیز دانشی متکامل هستند نه کامل و از این رو در داد وستد با علوم انسانی ودر فرآیند 

اسالمی شدن این علوم، می توانند از آنها هم متأثر شوند.

6- ارزیابی نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی

در علم اسالمی، نظریه سازی برای گره گشایی از معضالت زندگی انسان و راهنمایی او در 

ساحت درون و بیرون یعنی کنش قلبی و درونی یا کنش خارجی )فردی یا خانوادگی یا اجتماعی( 

است؛ بلکه اگر نظریه ای نتواند گره فروبسته ای را بگشاید، علمی غیرنافع تلقی می شود که طبق 

آموزه های دینی باید از آن به خدا پناه برد )طوسی، 1411: 1، 75؛ کراجکی، 1410: 1، 385 (. 

در نظریه هنجاری نیز همانطور که در محور شماره هفت از بحث »فرآیند تولید نظریة هنجاری 

علوم انسانی اسالمی« بیان شد، اگر این نظریه نتواند کنشگران را به عمل بر طبق الگوی ارائه شده 

وادارد، همانطور که در نمودار شماره 2 ارائه شده است، باید بررسی کرد که این ناتوانی منحصراً 

از ناحیة ضعف عقل عملی کنشگران یا عامل مداخله گر است یا خیر. برای کشف این انحصار قطعاً 

باید فرآیند اجتهاد را نیز بازبینی کرد تا همه علت ها ارزیابی شوند و اگر به صورت یقین کشف شد 
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کنشگران تنها به علت ضعف عقل عملی یعنی غلبه هوای نفس وتنبلی وحب دنیا و... نخواسته 

یا نتوانسته اند به آن هنجارها عمل کنند، یا آنان عمل کرده اند؛ اما عاملی مداخله گر اثر رفتارشان 

را خنثی کرده است، در اینجا نظریه تمام و متقن است و البته در کنار آن باید از نظریات تربیتی 

کمک گرفت تا کنشگران را آمادة عمل کرد. اما اگر ناکارآمدی به علت نقص در فرآیند اجتهاد رخ 

دهد و مشکلی در تالش کنشگران برای عمل به نظریه نباشد، در اینجا تنها راه اصالح این است 

که باز هم باید فرآیند اجتهاد را مجدداً بر اساس همان روش اجتهاد بازبینی کرد که آیا در الگوهای 

ترغیبی و تحذیری یا دیگر مؤلفه های آن چه مشکلی وجود دارد. بنابراین، ناکارآمدی یقیناً نظریه 

را به چالش می کشد اما روش بازبینی در آن نیز منحصر در بازبینی فرآیند اجتهادی به کار رفته 

است. پس می توان گفت تنها شرط ارزیابی نظریه های هنجاری اسالمی این است که بر اساس 

روش صحیح استنباط از کتاب و سنت یعنی روش اجتهاد و الگوهای موجه آن استخراج شوند.

7- مقایسة نظریة هنجاری علوم انسانی اسالمی با برخی نظریه های هنجاری رایج

THE AU-) نظریة مطبوعات« یعنی کتاب »چهار  نظریة هنجاری رسانه   اولین متن در 

THORITARIAN THEORY OF THE PRESS) که مشتمل بر یک سری مباحث فلسفی 

ونگرش های مستخرج از علوم سیاسی است که هنجارها را هم از آن مباحث استخراج کرده اند 

(& Theodore & Schramm, 1956: 8 - 30 Siebert). این نظریات هیچکدام مبانی پارادایمی 

وروشی والگوهای سه گانة ترغیبی و تحذیری وکنشی که نگارنده معرفی کرده است را در برندارند 

با این وصف، در حوزة علوم جافتاده اند. و همانطور که مریل از محققان دانشگاه میسیوری آمریکا 

در یادداشتی در معرفی این کتاب می گوید: این کتاب کوچک از تألیفاتی است که ظاهراً هرگز 

نابود نمی شود. او می افزاید: من شخصاً هرگز کتابی در زمینه ارتباطات ندیده ام که تا این اندازه 

به طور مداوم در کالس ها مورد استفاده قرار گرفته باشد یا اینکه بینش تحلیلی چندانی ندارد 
1.) Merrill, 2002: 133(

1.  It seems that this formidable little book will never die. ... I personally have never seen a book in 
the communications field that has been used so consistently in classes in spite of its resumé nature and 
lack of analytical insights.
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از طرف دیگر، از موانع استخراج نظریه هنجاری این است که دیدگاه های فلسفی درباره آنها 

بسیار متناقض است؛ و نیز یافتن هنجارهای مشترک در میان فرهنگ های متکثر جهانی بسیار 

دشوار است. خصوصاً اگر نسبیت اصول اخالقی و هنجاری هم اضافه شود )زرگر، 1386: 610(. 

در حالی که نظریة هنجاری اسالمی همانطور که در مبانی پارادایمی گفته شد، مبتنی بر دین 

فطری غیرقابل تغییر است و از این رو با مشکل تنوع فرهنگی سازگار است و نیز به جهت وحیانی 

بودن دارای تناقض نیست همانطور که نسبیت معرفت شناختی را هم قبول ندارد.

8-  جمع بندی و نتیجه گیری

این جستار در پاسخ به پرسش های فرعی خود به نتایج زیر دست یافته است: 

قرآن، حدیث وعقل از منابع تولید نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی هستند.. 1

نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی، مبتنی بر معرفت شناسی وحیانی ضمن احترام به . 2

داده های تجربی یقینی است و هستی را نیز منحصر در عالم ماده نمی داند بلکه بخش اعظم 

هستی را ساحت غیبی آن تلقی می کند. 

تولید نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی در هفت مرحله صورت می گیرد.. 3

روش اجتهاد، الگوی روش شناختی در تولید نظریة هنجاری علوم انسانی اسالمی است که هر . 4

نظریه هنجاری اسالمی باید بر اساس قواعد این فن تولید شود.

نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی می تواند از طریق عرضة دوسویه نظریة هنجاری بر . 5

واقعیت عینی، با نظریات توصیفی در تعامل باشد.

نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی در تعامل دوسوسه با فقه و اخالق به عنوان دانش های . 6

هنجاری اسالمی است و هم می تواند برای آنها موضوع و بلکه مواد یقینی استدالل تهیه کند؛ و 

هم می تواند از الگوهای هنجاری آنها بهره برد یا خود با روش اجتهاد به کشف هنجارها بپردازد.

نظریة هنجاری در علوم انسانی اسالمی از طریق ارزیابی روش اجتهاد وبازبینی در قواعد به . 7

کار رفته در این روش ارزیابی شود.
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