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انســانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد .رشــد و توســعۀ این حوزۀ مطالعاتی با
پارهای موانع و مســائل نظری روبهروست .مقالۀ حاضر کوششی برای پاسخ به دو مسئلۀ
نظری پیشروی مطالعات ســنن الهی اســت :الف) به لحاظ فلسفی چه تصویر دقیق و
جامعی از ســنتهای الهی اجتماعی میتوان ارائه کرد؟ ب) آیا سنتهای الهی از قبیل
«قوانین مشروط به ثبات شرایط هستند» که بهدلیل اشتمال بر قیود و شروط پنهان هیچگاه
حساســیت باالیی به دادههای تجربی ندارند و بهتبع بــه کار تبیین و پیشبینی نمیآیند؟
پرســش دوم ،یکی از مهمترین چالشهای نظری پیش روی مطالعات سنن الهی است.
در مقالۀ حاضر ،ابتدا به لحاظ فلسفی تلقی روشنی از «سنن الهی اجتماعی» ارائه شده و
سپس در بخش اصلی مقاله ،پیشنهادی پنجمرحلهای برای چگونگی کشف قیود و شروط
ســنتهای الهی و صورتبندی این ســنتها بهنحویکه به دادههای تجربی حساسیت
داشته باشند ،ارائه شــده اســت .این مراحل عبارتاند از« :ایضاح مفاهیم مضمون در
گزارههای حاکی از سنن الهی»« ،کشف مصادیق مفاهیم مذکور با تکیه بر روایات برای
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فهم بهتر آنها»« ،فهم و صورتبندی روابط میان ســنتهای الهی»« ،تطبیق سنتهای
الهی بر جهان انسانی ایستا» و «تطبیق سنتهای الهی بر جهان انسانی پویا و تجدید نظر
در فهم تفسیری به دست آمده از سنتهای الهی».
کلیدواژهها :مطالعات ســنن الهی ،ســنت الهی اجتماعی ،همبســتگی ،نظریات
مشروط به ثبات شرایط ،حساسیت به دادههای تجربی.
https://orcid.org/0000-0003-3769-0837
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چکیده

ً
حوزۀ مطالعات ســنتهای الهی حیطۀ نظری مهمی اســت که تقریبــا همۀ دانشهای

مقدمه
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 .1االتجاه الطبیعی
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مطالعات ســنن الهی حوزۀ مطالعاتی وسیعی است که همۀ علوم انسانی و اجتماعی را تحت تأثیر
قرار میدهد .علــوم اجتماعی در باب کنشهای اجتماعی بحث میکنــد .اگر بپذیریم کنشهای
اجتماعی انســان علیاالصول موضوع «قوانین تکوینی» واقع میشوند و «ادلۀ نقلی» معتبر در دین
اســام ،بهویژه قرآن کریم میتوانند منبعی برای شــناخت واقعیتهای باشند ،میتوان برای کشف
قوانین اجتماعی (قوانین ناظر به کنشهای اجتماعی انســان) به ادلۀ نقلی رجوع کرد .اندیشمندان
اســامی برای اشــاره به این قوانین از تعابیری مانند «ســنتهای الهی در تدبیر جوامع» (مصباح
یزدی )467 :1391 ،یا «ســنتهای تاریخی در قرآن کریم» (صدر 1421 ،الف ،ص  )43استفاده
کردهاند .عالمه طباطبائی تعبیر «ســنتهای اجتماعی» را بیشــتر در معنای قواعد حقوقی و عرفی
معمول در جوامع به کار میبرد (ر.ک :طباطبائی 1417 ،ق ،ج  ،4صص  )184 ،132 ،18نه قوانین
تکوینی .با وجود این ،ایشان در کتاب المیزان فی تفسیر القرآن با عناوین دیگری از قوانین تکوینی
حاکم بر کنشهای اجتماعی انســان نیز بحث میکنــد (ر .ک :طباطبائی 1417 ،ق ،ج  ،2صص
 ،172-188ج  ،195 :8ج  :9ص .)74
تقسیمهای گوناگونی دربارۀ سنتهای الهی اجتماعی وجود دارد که شهید صدر آنها را به سه
دسته تقسیم میکند:
الف) سنتهای قابل بیان بهصورت گزارۀ شرطی
ب) سنتهای قابل بیان به شکل گزاره وجودی
ّ
ج) سنتهای بیانگر گرایش طبیعی کلی( 1صدر 1421 ،الف ،صص .)89-99
آیتالله مصباح یزدی نیز ســنتهای الهی اجتماعی را به ســنتهای اخروی و دنیوی تقسیم
میکند .در مرتبۀ بعد ،سنتهای دنیوی به سنتهای فردی و اجتماعی تقسیم میشوند و سنتهای
اجتماعی تحت دو مقولۀ سنتهای اجتماعی مطلق و مشروط قرار میگیرند (مصباح یزدی،1391 ،
صص  .)470 ،478آنچه شــهید صدر «ســنتهای قابل بیان بهصورت گزارۀ شرطی» مینامد،
ً
تقریبا همان «سنتهای اجتماعی مشروط» از دیدگاه آیتالله مصباح یزدی است .پس از بیان این
مقدمۀ کوتاه میتوان مسئلۀ مقاله حاضر را در قالب دو پرسش جزئیتر بیان کرد که پاسخ به پرسش
اول تمهیدکنندۀ پاسخ به پرسش دوم (پرسش اصلی) است:
الف) به لحاظ فلسفی چه تحلیل معقولی میتوان از سنتهای الهی ارائه کرد؟

تحلیلی از سنتهای الهی اجتماعی

چنانکه در مقدمه بیان شــد ،تلقی روشــن از ســنتهای الهی راه را برای تأمالت دقیقتر پیرامون
دیگر مســائل مربوط بــه این حوزه هموار میکند .تحلیلی که در این بخش ارائه میشــود ،ناظر به
«سنتهای الهی اجتماعی» است ،اما مباحث بخش بعد (چگونگی صورتبندی سنتهای الهی
بهنحویکه به دادههای تجربی حساسیت داشته باشند) ،ناظر به مطلق سنتهای الهی خواهد بود.
بهطور خالصه ،خطوط کلی تلقی فلسفی موردنظر از سنتهای الهی اجتماعی بهصورت زیر بیان
شده است:

سنت الهی اجتماعی یک رابطه همبستگی مثبت یا منفی میان کنشهای انسانی و برخی پدیدههای
طبیعی یا پدیدههای روانی است .به دو مثال زیر توجه کنید:
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َْ
( .1همبســتگی مثبت) :در گزاره شرطی بیانشده در آیۀ شــریفۀ «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
َ َّ َ َ ْ َ
ََ َ ْ َ َ َْ ْ ََ َ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ
َ ُ ْ َ
ال ْ
ض َول ِك ْن كذ ُبوا فأخذن ُاه ْم ِب َما كانوا َیك ِس ُبون» (اعراف:
ر
ات ِمن الســم ِاء و
لفتحنا علی ِهم برك ٍ
ِ
 ،)96متغیــر مســتقل «ایمان و تقوا» (کنــش روانی و حالت ذهنی) و متغیر وابســته «برکات
آسمانی و زمینی» (پدیده طبیعی) هستند.
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سنتهای الهی اجتماعی بهمثابۀ همبستگی
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ب) آیا گزارههای بیانگر ســنن الهی ،به دادههای تجربی حساسیت کافی دارند؟ چه راهکاری
برای کشــف قیود و شــروط پنهان ســنتهای الهی وجود دارد؛ بهنحویکه بــا تصریح به آن قیود
حساسیت این سنتها به واقعیتهای تجربی بیشتر شود؟
پاسخ روشن به پرسش اول ،زمینه را برای مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر ،یعنی معضل حساسیت
اندک گزارههای ناظر به ســنن الهی دربارۀ واقعیتهای تجربی فراهــم میکند .در این مقاله ،ابتدا
تصویر فلســفی معقولی از سنتهای الهی مطرح شده است .سپس پارهای پیشنهادها و مالحظات
روشــی دربارۀ نحوۀ استخراج و صورتبندی نظری دقیق سنتهای الهی ارائه میشود؛ بهنحویکه
حساسیت پذیرفتهای را به دادههای تجربی نشان دهند .باید توجه داشت بیشتر پژوهشهای مربوط
به ســنتهای الهی ،ناظر به کشف این ســنتها از متون دینی بودهاند (ر .ک :صدر 1421 ،الف؛
مصباح یزدی1391 ،؛ طباطبائی 1417 ،ق ،مطهری )1389 ،و در باب این مســئله (نحوۀ ایضاح
قیود منطوی ســنتهای الهی برای حساســیت بیشــتر به دادههای تجربی) موضعگیری روشــنی
نداشتهاند.

َ ْ َ َ ْ َ َّ َ
( .2همبســتگی منفی) :در گزارۀ شرطی بیانشده در آیۀ شــریفه َ«و َم ْن أع َرض ع ْن ِذك ِری ف ِإن ل ُه
ْ
َ َ ً
َْ
ــة َض ْن ًكا َو َن ْح ُش ُ
ــرُه َی ْو َم ال ِق َی َام ِة أع َمى» (طه ،)124 :میان متغیر مســتقل «إعراض از ذکر
م ِعیش
خدا» (کنش روانی) و متغیر وابســته «وضعیت معیشت»( 1پدیدهای روانی) نوعی همبستگی
منفی وجود دارد.

طرفین رابطۀ همبستگی در سنتهای الهی اجتماعی
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منشأ انتزاع سنتهای الهی اجتماعی

ســنت الهی اجتماعی ،به معنایی که ذکر شــد ،از سنخ «قانون» اســت .قانون محکی یک «گزارۀ
شرطی» است ،نه خود آن گزاره .قانون یا ســنت الهی اجتماعی ،یک «معقول ثانی فلسفی» است
که منشأ انتزاع شأنی 4آن «توالی میان کنش بدنی یا روانی انسان و پدیدهای طبیعی یا روانی» است،
اما گزارۀ شــرطی حاکی از قانون یک «معقول ثانی منطقی» اســت (چنانکه همۀ قضایا معقوالت
ثانیۀ منطقی هستند).
 .1در تنگنا و سختیبودن حیات و معیشت انسانی ،امری روانی است که گاهی اسباب مادی دارد و گاهی چنین نیست.

2. Causal Laws
3. Functional Laws

قید «شأنی» برای منشأ انتزاع معقوالت ثانیه ،به این دلیل است که گاهی ما قوانین و سنتهای الهی اجتماعی
 .4ذکر ِ
را بهکمــک قوای ادراکی طبیعی انتــزاع و ادراک نمیکنیم ،بلکه با رجوع به ادلة نقلی بــه آنها پی میبریم؛ بنابراین
ٌ
منتزع ْ
عنه واقع شدن را داشته است.
شأنیت
هرچند آنها بالفعل توسط فعالیت عقلی انتزاع نشدهاند ،منشأ انتزاع آنها
ِ
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در سنتهای الهی اجتماعی ،متغیر مستقل «حالتی ذهنی» یا «کنشی انسانی» ،اعم از کنش روانی
و بدنی (نصرت ،جهاد ،ظلم و )...و متغیر وابسته «پدیدهای طبیعی» (باران ،باد و )...یا «پدیدهای
روانی» (ســکون قلبی ،شادی ،غم و )...هستند .تعبیر همبســتگی میان دو متغیر ،بنا به جهاتی از
ً
تعبیر رابطۀ علی مناســبتر است؛ زیرا اوال در بسیاری از ســنتهای الهی (مانند سنت نصر اهل
ایمان در جنگ) ،کنشهــای افراد در معنایی قوی (علیت تامه) ،مقدمۀ محققشــدن نتیجۀ وعده
داده شــده نیستند و به یک تعبیر علت اعدادی تحقق نتیجه هستند ،اما علیت در بسیاری از بافتها
در معنایی قوی فهمیده میشــود .همچنین تعبیر همبســتگی هم شامل قوانین علی 2میشود (زیرا
علیت هم نوعی همبســتگی واقعی است) و هم شامل قوانین تابعی 3.درنهایت ،تعابیر بدیلی مانند
«ضرورت بالقیاس» نیز برای توصیف رابطۀ طرفهای یک قانون تکوینی الهی مناسب نیست؛ زیرا
ضرورت بالقیاس ضرورتی اثباتی است؛ درحالیکه همبستگی میتواند ناظر به مقام ثبوت باشد.

استناد به نقل برای کشف سنتهای الهی اجتماعی و ریشۀ آن

2. Completeness of Physics
3. Physical Causal Closure
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 .1البته این به معنای آن نیست که پس از کشف یک سنت الهی اجتماعی نمیتوان پیامدهای آن را به لحاظ تجربی مشاهده کرد.
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ً
ســنتهای الهی اجتماعــی معموال از طریق مشــارکت حس و عقل به دســت نمیآیند ،بلکه از
مشارکت نقل و عقل حاصل میشوند 1.دلیل مشارکتنداشتن حداکثری حس در کشف سنتهای
اجتماعی الهی وجود دو مانع است:
ً
الف) مانع حسی :در برخی موارد ،یکی از طرفین رابطۀ همبستگی معموال با حس درک نمیشود؛
َ
َُ
ُ َ
َ
َ ْ َ
ُ
ُْ ُ
برای مثال در آیۀ شــریفۀ َ«بلى ِإن ت ْص ِب ُروا َو ت َّتقوا َو َیأتوك ْم ِم ْن ف ْو ِر ِه ْم َهذا ُی ْم ِد ْدك ْم َر ُّبك ْم ِبخ ْم َس ِة
َآلف م َن ْال َم َلئ َكة ُم َس ّ
ــو ِم َین» (آل عمران ،)125 :متغیر مستقل «صبر و تقوا» و متغیر وابسته
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
«امداد الهی بهواســطۀ پنج هزار فرشــته» است در این نوع ســنت الهی ،متغیر وابسته (امداد
ً
بهواسطۀ فرشتگان) معموال با حس ادراک نمیشود .البته پس از کشف این سنت الهی بهواسطۀ
ادلۀ نقلی میتوان لوازم مشاهدهپذیر متغیر وابسته را مشاهده کرد.
ب) مانــع نظری :در برخی موارد ،بهدلیل پارهای موانع نظری ،شــخص بهدنبال کشــف تجربی
یک ســنت الهی اجتماعی نیست؛ برای مثال اگر فردی به آموزۀ تمامیت فیزیک 2و اصل بستار
علــی -فیزیکی( 3این آموزه که جهان فیزیکی به لحاظ علی بســته اســت و هر پدیدۀ فیزیکی
ً
ضرورتا علتی فیزیکی دارد) قائل باشــد ،بعید است کشــف همبستگی میان یک پدیدۀ روانی
(مانند ایمان ،تقــوا ،صبر و دعا) و یک پدیدۀ فیزیکی (مانند آمدن بــاران و باد) برآید؛ زیرا از
ً
نظر او علیت ضرورتا رابطهای فیزیکی-فیزیکی بوده و علیت روانی-فیزیکی بیمعناســت .در
ســنتهای الهی اجتماعی ،حتی تأثیر برخی از کنشهایی که وجه بدنی دارند (مانند جهاد)،
باز هم مقید به نیت و وجوه روانی فاعل هســتند و بدون لحاظ قصد کنشگر ،کشف همبستگی
میان کنش مذکور و پدیدۀ دیگر ،براساس آموزههایی دینی نامعقول است.
شاید بتوان وجه اتصاف این ســنتهای اجتماعی به الهیبودن را همین نکته ،یعنی تمسک به
نقل بهمثابۀ واســطه در اثبات و کشف این سنتها دانست؛ چراکه پدیدههای جهان خلقت ،اعم از
کنشهای انسانی و پدیدههای طبیعی ،همگی تحت قوانین الهی هستند و از جهت انتساب ثبوتی به
خداوند تفاوتی میان این قوانین و قوانین دیگر وجود ندارد .آنچه این سنتهای اجتماعی را از سایر
قوانین تکوینی متمایز میکند :وســاطت نقل در کشف ســنتهای الهی اجتماعی و تأکید و توجه
ویژه ادلۀ نقلی بر نقش خداوند در رابطه با جریان این سنتهاست.

تنوع اسالیب بیانی نصوص در بیان سنتهای الهی
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سنتهای الهی و مسئلۀ حساسیت به دادههای تجربی

با توجه به تصویر ارائهشــده از سنتهای الهی اجتماعی ،اکنون میتوان مسئلۀ اصلی را طرح کرد.
دربارۀ مطلق سنتهای الهی (نه سنتهای الهی اجتماعی بهطور خاص) مسئلهای مهم وجود دارد
که آیا ســنتهای الهی به واقعیتهای تجربی حساســیت دارند؟ برای مثال ممکن است شخصی
َ َّ
َّ
ْ َ
ُ َ ْ َْ َ ُ
به مقتضای ســنت الهی َ«یا أ ُّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا ِإن ت ْن ُص ُروا الل َه َی ْن ُص ْرك ْم َو ُیث ِّبت أقد َامك ْم» (محمد،)7 :
کنشهایی را به قصد نصرت الهی انجام دهد (متغیر مستقل)؛ در این صورت آیا او به لحاظ تجربی
قادر اســت نصر الهی و ثبات قدم (متغیر وابسته) را بیابد؟ اگر متغیر مستقل محقق شود ،اما متغیر
وابسته بهدنبال آن نیاید ،چه باید کرد؟ چگونه میتوان سنتهای الهی را بهنحوی صورتبندی کرد
که به دادههای تجربی حساســیت داشــته باشــند؟ به تعبیر دیگر ،به لحاظ تجربی چگونه میتوان
مطمئن شــد که مدلول مقدم گزارۀ شــرطی بهطور کامل تحقق یافته است؟ آیا پس از استنباط یک
سنت الهی از قرآن کریم میتوان توقع داشت مدلول گزارۀ بهدستآمده با انتظارات تجربی ما همسو
باشد؟
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ً
چنانکه بیان شد ،مالزمه میان مقدم و تالی گزارۀ شرطی حاکی از یک سنت الهی اجتماعی معموال
بهکمک دلیل نقلی به دست میآید ،اما این به معنای آن نیست که ادلۀ نقلی در همۀ موارد از طریق
بیان یک گزارۀ شــرطی این مالزمه را بیان میکننــد .در برخی موارد ،مالزمه از طریق دیگری مانند
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ
الل َه ْین ُص ْر ْ
کم َو
بیان تعلیل به دســت میآید؛ برای مثال در آیۀ شــریفۀ «یا أیها الذین آمنوا ِإن تنصروا
َیث ِّب ْت َأ ْق َ
دامکم» (محمد ،)7 :مالزمه میان نصرت خدا و نصرت از ســوی خدا بهصورت یک گزارۀ
شــرطی بیان شده است که متغیر مســتقل در آن «نصرت خدا» و متغیر وابسته «نصرت از سوی»
َ َ
َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ّ َّ ُ ْ َ ُ
َّ َ َ َ َّ َ ُ
الذلة َوال َم ْسك َنة َو َب ُاءوا ِبغض ٍب ِم َن الل ِه ذ ِلك ِبأن ُه ْم كانوا
خداست .در آیۀ شریفۀ « ...وضربت علی ِهم ِ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ ّ ِ َ َ ْ ْ َ ّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ُُْ َ َ
ات الل ِه و یقتلون الن ِب ِیین ِبغی ِر الح ِق ذ ِلك ِبما عصوا وكانوا یعتدون» (بقره ،)61 :مالزمه در
یكفرون ِبآی ِ
قالب گزارۀ شرطی بیان نشده ،بلکه بهصورت تعلیل آمده است .متغیر مستقل در اینجا مجموعهای
از افعال روانی و بدنی ،یعنی «کفر به آیات خدا ،قتل انبیاء الهی ،عصیان و اعتداء» و متغیر وابســته
ّ
«ذلت و مســکنت و ابتال به غضب الهی» است .اســتظهار مالزمه از ادلۀ نقلی منحصر به اسلوب
«شــرط» و «تعلیل» هم نیست و بهطورکلی آنچه اهمیت دارد کشــف اصل مالزمه در چارچوب
ً
ضوابط فهم متن است؛ مثال ممکن است شــخص به شیوهای استقرایی و با بررسی مجموعهای از
ادله ،این مالزمه را به دست آورد (صدر 1421 ،ب ،ص .)24
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ً
معموال درصورت برآوردهنشــدن انتظارات تجربی (محققنشــدن متغیر وابسته با وجود تحقق
ً
متغیر مستقل) گفته میشــود احتماال یکی از قیود یا شروط متغیر مستقل محقق نشده و درنتیجه،
متغیر وابســته نیز تحقق نیافته است .میدانیم اگر ســنتهای الهی ارتباطی با واقعیتهای تجربی
نداشته باشند ،در این صورت ،تنظیم زندگی اجتماعی براساس آنها تنها امری تعبدی خواهد بود،
اما به نظر میرســد لسان ادله ُمبین این سنتها بههیچوجه مقتضی چنین چیزی (تبعیت تعبدی از
آنها) نیست ،بلکه خالف آن را اقتضا میکند .این مسئله را در دو سطح میتوان بررسی کرد:
ً
الف) آیا اساســا میتوان «قوانین مشروط به ثبات شرایط» 1را قانون به حساب آورد؛ قوانینی که
بیان میکنند تنها با فرض ثابتبودن همۀ شرایط ،درصورت تحقق الف ،ب نیز محقق میشود .این
قوانین بهصورت ضمنی مقید هستند (در پارهای موارد به اموری نامشخص مقیدند) و به همین دلیل
ً
معموال اســتثنائاتی داشته عمومیت و شــمول تام ندارند .به نظر میرسد سنتهای اجتماعی الهی
نیز از قبیل «قوانین مشــروط به ثبات شرایط» هستند؛ یعنی تنها اگر قیود ضمنیای که گاه بهوضوح
روشن نیستند ،در متغیر مستقل محقق شوند ،متغیر وابسته را به دنبال میآورند و در غیر این صورت
ً
نه .به این ترتیب ،آیا سنتهای الهی اساسا قانون هستند؟
ب) چگونه میتوان شــرایط و قیود ناظر به تحقق ســنتهای الهی اجتماعی را روشــن کرد؟
آیا رویهای برای مشخصشــدن قیود و شروط ســنتهای الهی وجود دارد؟ بهنحویکه حساسیت
گزارههای شرطی ناظر به این سنتها را به واقعیتهای تجربی بیشتر کند؟
هدف مقالۀ حاضر ،پاســخ به پرسش الف نیست و دربارۀ آن به بیان همین نکته بسنده میشود
که قوانین دانشهای خاص مانند زیستشناسی ،جامعهشناسی و ...از قبیل قوانین مشروط به ثبات
شرایطهســتند ( )Reutlinger et al., 2021, P. 1و بســیاری از قوانین فیزیک هم از این وضعیت
مســتثنا نیســتند .افزون بر این ،برخی برای نحوۀ تبیینگری این قوانین نیز راهکارهای معقولی ارائه
کردهاند ( ،)Kincaid, 1990, P. 72اما پرســش ب ،پرسشــی جزئی و ناظر بــه نحوۀ مقیدکردن و
روشــننمودن قیود و شروط مستتر در ســنتهای اجتماعی الهی است؛ بهنحویکه حساسیت این
ســنتها به واقعیتهای تجربی بیشــتر شود .پیشنهاد نویسنده در پاســخ به این پرسش ،ارائۀ یک
پیشنهاد پنج مرحلهای اســت .طیکردن این مراحل موجب میشود سنن الهی ،حساسیت تجربی
بیشتری پیدا کنند .مراحل مذکور از این قرارند:
الف) ایضاح مفاهیم استفادهشده ضمن گزارههای شرطی بیانگر سنتهای الهی اجتماعی

ب) بررسی مصادیق بیانشده در ادلۀ نقلی برای سنتهای الهی اجتماعی
ج) استخراج روابط میان سنتهای الهی اجتماعی
د) رجوع به تاریخ و تطبیق سنتهای الهی اجتماعی بر روایتهای تاریخی
هـ) رجوع به واقعیت اجتماعی و تطبیق سنتهای الهی اجتماعی بر وضعیتهای واقعی.
در ادامه به توضیح مختصر هریک از این مراحل پرداخته شده است:

ایضاح معنای واژگان ناظر به سنتهای الهی
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تفحص در روایات برای کشف مصادیق سنتهای الهی اجتماعی

در مرتبۀ بعد ،مناســب است روایاتی که مصادیقی از ســنتهای الهی را بیان میکنند ،احصا و در
پرتو ســنتهای مذکور مالحظه شــوند .هدف از توجه به مصادیق ،درک روشنتر از نحوۀ انطباق
مفهوم بر مصادیق و مســاعدت به کشف مصادیق جدید در پرتو مصادیق مالحظه شده است .توجه
به این مصادیق ،موجب ایجاد فهم بهتری به مفهوم میشــود؛ برای نمونه در قرآن کریم بیان شــده
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در مرحلۀ نخســت ،باید تصور روشنی از مفاهیم استفادهشــده ضمن گزارههای بیانگر سنتهای
الهی به دســت آورد .گاه «مدلول تصوری» یا همان معنای لغوی مفهومی که ناظر به ســنتی الهی
اســت ،روشن نیست و در پارهای موارد «مدلول تصدیقی» آن ضمن یک قضیۀ تامه وضوح ندارد یا
َّ ْ َ َ َّ
محمل برداشــتهای گوناگون است؛ برای مثال باید دانست در آیۀ شریفۀ «َ ...و َم ْن َی َت َوكل على الل ِه
َ َّ
ً
ّ
َف ُه َو َح ْس ُ
ــب ُه( »...طالق ،)3 :واژۀ «توکل» دقیقا به چه معناست؟ یا در آیۀ شریفۀ َ«یا أ ُّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا
َّ ُ ْ َ ْ ْ
ْ َُ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ً َ ُ َ ّ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ ُ ْ َ ُ
ــی َئ ِاتك ْم َو َیغ ِف ْر لك ْم َوالل ُه ذوالفضل ال َع ِظ ِیم» (انفال:
ِإن ت َّتقــوا الله یجعل لكم فرقانا و یك ِفر عنكم س
ِ
ِ
 ،)29واژۀ «تقوا» بهعنوان متغیر مستقل و واژۀ «فرقان» بهمنزلۀ متغیر وابسته به چه معنا هستند؟
ممکن اســت در برخی موارد مفاهیم مرتبط با ســنتهای الهی بهدرستی فهم نشوند و بهتبع،
اشتباه در تشخیص مفهوم به اشتباه در تشخیص مصداق منجر شود .انطباق مفهوم بر مصداق امری
قهری اســت و به اراده و اعتبار ما بســتگی ندارد (نائینی ،1376 ،ج  ،4ص )575؛ روشــن است
هنگامی که مصداق دیگری جز مصداق حقیقی مفهوم محقق شود ،لوازم مصداق حقیقی نیز تحقق
نخواهند یافت؛ یعنی گاهی عدم تحقق انتظارات تجربی ما از ســنن الهی در فهم نادرست مفاهیم
ناظر به این سنتها ریشه دارد ،مفاهیمی مانند توکل ،تقوا ،صبر و ...به این ترتیب ،پس از استخراج
مجموعهای از ســنن الهی ،اولین گام ،ایضاح مفهومی واژگان مضمون در گزارههای شرطی حاکی
از این سنتهاست.
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َ ُ َ
َّ ْ ْ َ ْ
ْ
اســت که َ«و َم ْن َی َّت ِق الل َه َیج َعل ل ُه َمخ َر ًجاَ ،و َی ْر ُزق ُه ِم ْن ح ْیث ل َی ْح َت ِس ُب» (طالق .)3-2 :در اینجا
متغیر مستقل «تقوا» و متغیر وابسته «جعل مخرج» و «رزق» از سوی خداست .در یکی از روایات
روضۀ کافی چنین آمده است:
َ ْ ُ َ َّ ْ
ْ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َّ َ َ
َ َ
َ
َ
ع ِلی ،ع ْن ع ِلی ْبن ال ُح َســین ،عن محم ٍد الکن ِاســی ،قال :حدثنا من رفعه ِإلی أ ِبی عب ِد الل ِه عل ِیه
ِ
ِ
َْ ُ َ َ
َ ُ
َّ َ
َّ ْ ْ َ ْ ً
ْ
ــا ُم فی َق ْوله َع َّز ذ ُ
ــب» قال:
ــق الل َه یج َعل ل ُه َمخ َرجا َو ْیر ُزق ُه ِم ْن حیث ال یحت ِس
کرُه«َ :و َم ْن َّیت
الس
ِ ِِ ِ
ِ
َُ َ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ٌ
ون منْ
ْ
ْ
«هؤل ِء قوم ِمن ِشــیع ِتنا ضعفاء ،ل
یس ِعندهم ما یتحم َلون ِب ِه ِإلینا فیســمعون ح ِدیثنا و یقت ِبس ِ
ْ َ َ ْ َ ُ َْ ٌ ََُْ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َْ َُ ْ َ ّ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ
ِعل ِمنا ،فیرحل قوم فوقهم ،و ین ِفقون أموالهم ،و یت ِعبون أبدانهم حتی یدخلوا علینا ،فیسمعوا ح ِدیثنا،
َُ َ َ ُ ُ َُ َُ
َ
َّ
ْ ً
َ ُْ ُ ُ َ ْ َ
ْ ُ َّ َ
ولئک ال ِذ َین یج َعل الل ُه -ع َّز ِذ ُکرُه -ل ُه ْم َمخ َرجاَ ،و
فینقلوه ِإل ِیهم ،ف ِیع ِیه هؤل ِء ،و یضیعه هــؤل ِء ،فأ ِ
ُُُْ ْ ْ َ ُ
َ
یث َل ْ
یح َت ِس ُبون» (کلینی 1429 ،ق ،ج  ،15ص .)426
یرزقهم ِمن ح
طبق این روایت ،برخی شیعیان مؤمن توان مالی مسافرت بهمنظور استفاده علمی از محضر امام
معصوم را ندارند ،اما قوم دیگری با صرف مال و تحمل خستگی راه نزد امام میرود ،سؤال میکنند و
پاسخها را به این شیعیان فقیر میرسانند ،اما خود ،پاسخها را ضایع و فراموش میکنند؛ درحالیکه
شیعیان فقیر علوم امام را حفظ میکنند .در این روایت دریافت علم امام مصداق «مخرج» از تنگنا
و «رزق» الهی دانسته شده اســت .این روایت به مفسر کمک میکند با خاطر آسودهتری مصادیق
بســیار گســتردهای را برای مفاهیمی مانند «مخرج» و «رزق» در نظر بگیرد .افزون بر این ،گاهی
روایات ادلۀ قرآنی ناظر به ســنتهای الهی را تخصیص یــا تقیید میزنند؛ برای مثال در روایتی در
فروع کافی آمده است:
َ ْ َ ُ َ ْ َ ََْ َ ْ َ ْ َْ ْ
َ ْ ُ َ َّ ْ َ
َ
َع ْن ُ
ــه [احمد بن عبدالله] ،عن محم ِد بن ع ِلی ،عن هــارون بن حمزة ،عن ع ِلی بن عب ِد الع ِز ِیز،
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ َ
ْ ُ َ
ُْ ُ
َ َ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ
ــل ٍم؟» .قلتُ :ج ِعلت ِفداک ،أق َبل علی
قال :قال ِلی أبو عب ِد الل ِه عل ِیه الســام« :ما فعل عمر بن مس ِ
َّ
ْ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ
اب َل ُه ،إ َّن َق ْو ًما م ْن َأ ْص َ
الط َلب َل ْیس َت َج ُ
اب
ح
ک
ار
ت
ِ
ِ
ال ِعباد ِة ،و ترک التجارة .فقال« :و یحه ،أ ما ع ِلم أن ِ
ُ ِ
ِ
َّ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
ــول الل ِه صلی الله عل ِیه و ِآل ِه لما نزلت« :و من یت ِق الله یجعــل له مخرجا و یرزقه ِمن حیث ال
َر ُس
ِ
ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ
َّ َّ َ َ
َ ُ َْ
َ ََ
کف َینا ،ف َبلغ ِذلک َّالن ِبی َصلی الل ُه عل ِیه َو
ابَ ،و أق َبلوا علی ال ِع َب َاد ِةَ ،و قالوا :قد
یحتســب» أغلقوا البو
ِ
َِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
َ ُ َ َّ ُ ِّ
کف َل َل َنا ب َأ ْر َزاق َناَ ،ف َأ ْق َب ْلناَ
ِآل ِه ،فأرســل ِإل ِیهم ،فقال :ما حملکم علی ما صنعتم؟ فقالوا :یا رسول الل ِه ،ت
ِ ِ
ََ ْ
ْ َّ َ
َْ ْ ََ َ ََ
َ َ
َ َ َ َّ
یکــم ِبالطل ِب» (کلینی 1429 ،ق ،ج ،9
ــتج ْب ل ُه ،عل
علی ال ِع َب َاد ِة ،فقالِ :إن ُه َم ْن ف َعل ِذلک لم یس
ص .)557
براســاس این روایت ،متغیر «تقوا» بهصورت مطلق به تحقق «گشــایش» و «رزق» از جانب
خداوند منجر نمیشود ،بلکه حصۀ خاصی از تقوا ،یعنی «تقوای مقید به طلب» ،به گشایش و رزق
الهی منجر میشود .به این ترتیب ،توجه به مصادیق مطرحشده در روایات نتایج زیر را به دنبال دارد:

الف) فهم بهتری به نحوۀ انطباق مفهوم بر مصادیق ایجاد میکند (مثال بیانگر گسترۀ مصادیق
مفاهیم «مخرج» و «رزق»).
ب) در برخی موارد قیودی را بر مفاهیم ناظر به ســنن الهی وضع میکنند (مثال ،تقید تقوا به
طلب برای تأثیر در گشایش و رزق الهی).
این نکته نیز موجب میشــود گزارههای بیانگر سنن الهی ،بهصورت دقیقتری بر وضعیتهای
واقعی و تجربی منطبق شوند.

تالش برای فهم ارتباط سنتهای الهی با یکدیگر
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تطبیق سنتهای الهی بر رویدادهای تاریخی در مقام تبیین آنها

در مرحلۀ چهارم ،برای کشــف قیود پنهان ســنن الهی ،آنها را در تبیین رویدادهای تاریخی به کار
میگیریم .در بیشــتر مواقع ،به کار بردن قوانین در مقــام تبیین رویدادها موجب تجدیدنظر در فهم
 .1برخی به اســتفاده از این آیه در اثبات برائت نقلیه اشــکاالتی وارد کردهاند .یکی از آنها این اســت که این آیه بر
«صدور» بیان داللت دارد ،نه «وصول» آن .به نظر میرسد این سخن درست نیست؛ زیرا بیانی که واصل نشود یا در
ً
معرض عثور و وصول نباشد ،اساسا مصداق بیان نیست و خصلت ذاتی بیان ،ظهور برای غیر است.
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در مرحلۀ ســوم ،پژوهشگر میکوشد نسبت سنتهای الهی در ارتباط با یکدیگر را فهم کند .ممکن
است فعلیتیافتن سنتی مانع فعلیتیافتن سنتی دیگر شود یا بهعکس ،تحقق سنتی مشروط به تحقق
ّ
ً
َ َ َ
ُ
سنتی دیگر باشد؛ برای نمونه قرآن کریم بیان میکندَ ...« :و َما ك َّنا ُم َع ِذ ِب َین ح َّتى ن ْب َعث َر ُسول» (اسراء:
 .)15این آیه ســنت الهی عذاب اهل گمراهی را مشــروط به ارسال رسل الهی و وصول 1پیام خداوند
ّ
َ َ َّ
َْ َ
به آنها کرده است .همچنین خداوند در آیۀ شریفۀ دیگری بیان میکند«َ :و َما كان الل ُه ِل ُی َع ِذ َب ُه ْم َوأنت
ْ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
ــتغ ِف ُرون» (انفال )33 :که براساس این آیه« ،حضور رسول خدا در
ِف ِیهم وما كان الله مع ِذبهم وهم یس
میان افراد مستحق عقاب» و همچنین «استغفار» آنها ،مانع فعلیتیافتن سنت عقاب دنیوی میشود.
این فهرست را همچنان میتوان ادامه داد .این نکته نیز قیود پنهان فعلیتیافتن سنتهای الهی را آشکار
کرده و حساسیت این قوانین را به واقعیتهای تجربی بیشتر میکند.
در حالت ایدهآل ،روابط میان مجموعهای از ســنتهای ناظر به حوزهای خاص (ســنتهای
اقتصادی ،سیاسی و )...استخراج میشوند و نسبت آنها مشخص میشود .این گام نیز ،قیود پنهان
بسیاری از سنتهای الهی را آشکار میکند و منجر میشود خطای تجربی افراد در مقام تطبیق این
سنتها بر واقعیتهای عینی کاهش یابد.
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ً
و صورتبندی دقیقتر آنها میشــود؛ مثال اگر با تطبیق ســنتهای الهی بر رویدادهای تاریخی،
این ســنتها بهطور مکرر نقض شوند ،ما در فهم خود تجدیدنظر کرده و برای صورتبندی دقیقتر
ســنتهای الهی دوباره به متن دینی رجوع میکنیم .این نوعی رابطۀ دیالکتیکی و رفت و برگشــتی
میان جهان متن و جهان واقع است .در اینجا چند نکته وجود دارد:
1
الف) جهان انسانی را به یک اعتبار میتوان به «جهان انسانی پویا» (واقعیتهای زمان حال) و
«جهان انسانی ایستا»( 2جهان تاریخی) تقسیم کرد .تطبیق سنتهای الهی بر رویدادهای
تاریخی ،به معنای بهکارگیری این سنتها در تبیین رویدادهای جهان انسانی ایستاست.
ب) دسترسی معرفتی ما به رویدادهای تاریخی بهدلیل دالهای چهارگانه است؛ یعنی «دالهای
گفتاری»« ،دالهای رفتاری»« ،دالهای نوشتاری» و «دالهای انضمامی» (اشیایی مانند
ابنیۀ تاریخی و آثار هنری)؛ درنتیجه به این رویدادها دسترســی معرفتی مســتقیم نداریم
(ســیدیفرد ،1400 ،ص  .)94همچنین مورخان تنها بخشی از رویدادها را نقل کردهاند
و در نقل همان بخش نیز ســوگیریهای معرفتــی و مفروضات خود را دخالت دادهاند و از
اینها گذشــته در پارهای موارد تاریخ دستخوش تحریف شده است .با توجه به این نکات،
آیا بهتر نیســت بدون گذر از این مرحله (تطبیق ســنتهای الهی بر جهان انســانی ایستا/
رویدادهای تاریخی) ،بهطور مســتقیم ،سنتهای استخراجشده را بر جهان انسانی پویا و
سیال تطبیق دهیم؟ به نظر میرســد هرچند تطبیق سنتهای بهدستآمده بر واقعیتهای
جاری -چنانکه خواهد آمد -گامی ضروری اســت ،تطبیق سنتهای الهی بر رویدادهای
تاریخی ثبتشده نیز از جهات خاصی الزم است که در ادامه بیان شدهاند:
 .1پیامدهای برخی کنشهای اجتماعی بهتدریج و با گذشت زمانی طوالنی ظهور میکند
ً
(مثال ماکس وبر ،3ســرمایهداری مدرن را پیامد ناخواســتۀ باورها و کنشهای برخی
فرقههای ریاضتکش پروتستان میدانست و در این مثال ،میان متغیر مستقل و تحقق
متغیر وابســته زمانی طوالنی فاصله شده اســت) .این نکته بررسی تأثیرات متغیرهای
مســتقل ســنتهای الهی در زمان حال را ،حداقل بر برخی موارد ،با دشواری روبهرو
میکند ،اما در مطالعۀ تاریخ و تطبیق ســنتهای الهی بر رویدادهای جهان انســانی
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تطبیق سنتهای الهی اجتماعی بر جهان واقعی

در مرحلۀ پایانی ،تالش میکنیم رویدادهای جهان پویا و واقعی را در پرتو سنتهای الهی اجتماعی
تبیین کنیم .بهطورکلی در بیشــتر حوزههای معرفتی ،بهکارگیری قوانین در تبیین رویدادهای مربوط
موجب آشکارشــدن نارساییهای آن قوانین میشود و در پارهای موارد به جزئی و دقیقترشدن آنها
میانجامد .گفتنی است آشنایی پژوهشــگر با ضوابط فنی فهم متن ،در همۀ مراحل پنجگانۀ فوق،
مفروض انگاشته شده است.
بحث در باب عدم تبدیل و تحویل سنتهای الهی
َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ
ُ َّ َ َّ
خداوند در آیۀ  62ســورۀ احزاب میفرماید« :ســنة الل ِه ِفی ال ِذین خلوا ِمن قبل ولن ت ِجد ِلسن ِة الل ِه
َّ
َ ً
َ ُ َ َ َ
ُ َّ َ َّ َّ َ ْ َ َ ْ
ــنة الل ِه ال ِتی قد خلت ِم ْن ق ْبل َول ْن ت ِجد ِل ُس َّن ِة الل ِه
ت ْب ِدیل» و در آیۀ  23ســوره فتح بیان میکند« :س
َت ْبد ًیل» .ممکن است این مسئله به ذهن خطور کند که دو خطاب فوقّ ،
ل نشدن
ل و تحوی 
نص در تبدی 
ِ
ّ
سنتهای الهی هســتند؛ بهنحویکه ادعا میکنند سنتهای الهی علیاالصول ،ابطالناپذیرند .در
َْ َ ْ َ َ ْ ُ
َ َ ََ ْ َ َ ُ
َ ُ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ
کرت
کن ع ِّم ْرت ع ُم َر َم ْن کان ق ْبلی فقد نظ ْرت فی أعمالهم و ف
َ .1امیرمؤمنان (ع) میفرمایند« :أی بنی ،إنی و إن لم أ
َ ْ َ َّ ُ ْ ِ ُ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ِ ُ ِّ ْ ُ َ ِ َِ َ َّ ْ َ
ْ
ْ ُ
ور ِهم قد عمرت مع أو ِل ِهم ِإلی
م
أ
ــن
م
ی
ل
إ
ی
ه
ت
ان
ا
م
ب
ی
ن
کأ
ل
ب
،
م
ــرت ِفی آثارهم حتی عدت کأحده
ِفی أخ َباره ْم َو س
ِ ْ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ ِ ِّ َ ْ ِ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
ْ ََِِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ
آخ ِر ِهم ،فعرفت صفو ذ ِلک ِمن کد ِر ِه و نفعه ِمن ضر ِر ِه ،فاســتخلصت لک ِمــن کل أم ٍر [ج ِلیله] ن ِخیله و توخیت لک
ْ َ
ِ َ
ْ ُ َ
َج ِمیل ُه َو َص َرفت ع ْنک َمج ُهول ُه» (نهج البالغه 1414 ،ق ،ص .)393
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ایســتا با این مشکل مواجه نیســتیم 1.جهان تاریخی جهانی بسته و با متغیرهای بسیار
محدودتری از جهان پویاســت که این موجب ســهولت بیشــتر تطبیق این سنتها بر
رویدادهای انسانی میشود.
 .2هرچند دسترســی معرفتی ما به تاریخ با محدودیت مواجه اســت ،مسدود نیست و با
اســتفاده از یک روششناســی پذیرفته میتوان فهم کمابیــش مطمئنی از رویدادهای
تاریخی به دست آورد.
ج) در این مرحله ،رجوع ما به جهان ایســتای تاریخــی برای تبیین نهایی رویدادهای تاریخی
نیست ،بلکه بیشــتر برای تدقیق برداشتمان از سنتهای الهی بهواسطۀ تطبیق این سنتها
بر رویدادهای واقعی و ایجاد نوعی رابطۀ دیالکتیکی میان متن و جهان واقع است؛ بنابراین
به لحاظ روششناختی توصیه میشود مفسر تا حد امکان بهدنبال اصالح شناخت خود از
متن در پرتو تطبیق سنتهای الهی بر جهان تاریخی باشد.
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نتیجهگیری

مقالۀ حاضر دو هدف را دنبال کرده اســت« :ارائۀ تصویری از ســنت الهــی اجتماعی» و «طرح
1. Empirical Content
2. Natural Necessity
3. Conceive
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رابطه با مدلول دو خطاب فوق چند نکته وجود دارد:
الف) «نفی مؤبد» نســبت به تغییر و تحویل در سنتهای الهی در آیات فوق ،به معنای تحقق
«ضــرورت منطقی» میان مقدم و تالی در گزارههای حاکی از ســنتهای الهی نیســت (ضرورت
ُ
ناشــی از فرم گزاره در سطح نحوی یا صدق منطقی در ســطح معناشناختی؛ بهنحویکه نقیض آن
مستلزم تناقض باشد)؛ بنابراین گزارههای ناظر به سنتهای الهی دارای «محتوای تجربی» 1هستند،
همانطور که گزارههای مشتمل بر «ضرورت طبیعی» 2در عین تخلفناپذیر بودن در جهان طبیعی
(و نه در هر جهان ممکن دیگری) محتوای تجربی ندارند و میتوان نقیض آنها را تصور 3کرد.
توجه داشــته باشــید که «ابطالنشــده» با «ابطالناپذیر» متفاوت اســت .گزارههای حاکی از
سنتهای الهی ابطال نمیشــوند ،اما ابطالپذیر هستند و میتوان «شروط تجربی صدق» و بهتبع
«شــروط تجربی کذب» آنها را نشــان داد .تصور کذب این گزارهها نیز مشتمل بر تناقض نیست و
بهدنبال آن گزارههای مذکور محتوای تجربی ندارند .آنچه نقض میشــود ،فهم و برداشت مفسر از
ً
ادله و خطابهای ناظر به این سنتهاست و اساسا بیان پنجمرحلهای فوق ،مسیری برای دقیقشدن
فهم مفسر است.
ب) هیئت مضمون در عبارت «لن تجد» دال بر «نفی مؤبد» بوده و مادۀ آن «وجدان» اســت؛
بنابراین ظهور مستفاد از هیئت و مادۀ عبارت مذکور ،نفی مؤبد وجدان است نه صرف نفی وجود.
آیات فوق در این معنا ظاهرند که وعدۀ خداوند دربارۀ غلبۀ اهل حق بر باطل ،تخلفناپذیر اســت
و این قطعیت ،قطعیت اثباتی اســت نه صرف قطعیت ثبوتی .به تعبیر دیگر ،آیه درصدد بیان توازی
ً
میان مقام ثبوت و اثبات سنتهای الهی است؛ آنچه از سوی خدا بهعنوان «سنت» (تکوینا) جعل
شــده و قابل تبدیل و تحویل نیســت ،در مقام اثبات نیز تخلفناپذیر است (لن تجد) و نمیتوان
مثال نقضی برای آن یافت؛ بنابراین دو آیۀ فوق ظهور یا اشــعاری به این ندارند که گزارههای حاکی
ً
از ســنتهای الهی تهی از «محتوای تجربی» هستند و ثانیا بر تخلفناپذیری این سنتها در مقام
اثبات و ظرف فهم تأکید دارند (بهنحویکه این تغییرناپذیری را میتوان وجدان کرد).

پیشــنهادی برای آشکارکردن قیود و شروط مستتر در سنن الهی؛ بهنحویکه به حساسیت بیشتر این
سنتها به دادههای تجربی منجر شود» .در ادامه خالصهای از نتایج بیان شده است:
الف) سنت الهی اجتماعی یک همبستگی واقعی است که در آن متغیر مستقل «حالتی ذهنی»
یا «کنشــی انسانی» و متغیر وابسته «پدیدهای طبیعی» یا «روانی» است .منشأ انتزاع شأنی
ً
آن توالی میان حالت ذهنی /کنش انسانی و پدیدۀ طبیعی /روانی است و غالبا از طریق ادلۀ
ً
نقلی به دســت میآید و معموال در لســان دلیل آنها بر نقش خدا در تحقق همبستگی به
شکل ویژه تأکید شده است.
ب) مراحل آشکارکردن قیود و شروط مستتر در سنتهای الهی ،بهنحویکه به حساسیت بیشتر
این سنتها به دادههای تجربی منجر شوند ،در قالب جدول زیر آمده است:
| فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی | شماره پیاپی  | 25زمستان | 1400

مرحلۀ  2کشف مصادیق مفاهیم مذکور با تکیه بر روایات برای فهم بهتر آنها
مرحلۀ 3

فهم روابط میان سنتهای الهی

تطبیق ســنتها بر جهان انســانی ایســتا (رویدادهــای تاریخی) و
مرحلۀ 4
تجدیدنظر در فهم بهدستآمده از متن در پرتو تطبیق مذکور
تطبیق سنتها بر جهان انسانی پویا و تجدیدنظر در فهم بهدستآمده
مرحلۀ 5
از متن با توجه به آن

سطح گزارهها
سطح تطبیق

تسلط به ضوابط فنی فهم متن

مرحلۀ 1

ایضاح مفاهیم مربوط به سنتهای الهی

سطح مفاهیم
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