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عبدالحمید واسطی

چکیده
تولید علم دینی و علوم صنسانی صتالمی نیازمند تع یف یک دتتگاه مع فتی صتتنتاجی صتت تا بتوصند
با د یافت دصدههای توییفی صز منابع دینی ،نظ یهها ص ه بیانگ صبطـه معنـادص میـان مؤلفـههـای
مختلف هستند با وش موجّه تولید ند .پا صدصیم شـبکهصی تالشـی بـ صی ص صئـه نظـاممنـد صیـول
موضوعه و وش صتتنتاز ب صی شک گی یِ صی دتتگاه مع فتی صتت.
قلب صی دتتگاه مع فتی « ،صلت شبکهصی بودن هستی» صتت ه صز آن ،هستیشناتی شبکهصی،
صنسانشناتی شبکهصی ،مع فتشناتی شبکهصی ،وششناتی شـبکهصی ،ص زششناتـی شـبکهصی،
جامعه و تا ی شناتی شبکهصی و دیـ شناتـی شـبکهصی صتـتخ صز شـده صتـت .صثـ صیـ پسـوند
«شبکهصی» د «لزوم تشخیص و تعیی معادله ح ت د مقیاس ـالن هسـتی د تویـیفهـا و
تجویزها» صتت.
صی پا صدصیم ،قیب پا صدصیمهای تهگانه شصثباتگ صیی ،تفسی ی و صنتقادی) صیج د علوم صنسانی صتت
ه د صی مقاله به یو ت تطبیقی با آنها مو د ب تی ق ص گ فته صتت.
واژگان کلیدی :پا صدصیم ،نظام فک ی ،شبکه هستی ،علم دینی ،علوم صنسانی صتالمی.

 .1اسرادیار و عضو هیئت علمی پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی

hvaseti@yahoo.com

نحوه صتتناد :وصتطی ،عبدصلحمید ش.)1398
شبکهصی شپا صدصیم علم دینی و به مثابه پا صدصیم قیب علوم صنسانی موجود)» ،حکمت صتالمی 6 ،ش ،)4ص37-9
«پا صدصیم 

بیان مسئله و پیشینه بحث
توجه به ضرورت نظریهپردانی در «چیسریب چرایتی و چگتونگی علتم دینتی» ستبب تولیتی
دییگاههای مخرلفی در ادرادی ماننی اسماعیل داروقیب نقیب العطارب ضیاءالییأ سردارب جابر
العلوانیب سیی حسیأ نصرب مهیی گلشنیب خسترو بتاقریب عبیالحستیأ خستروپناهب آیتتاهلل
جوادی آملیب مهیی میرباقریب حسیأ بسرانب حسیأ سونن یب سیی حمییرضتا حستنی و....
گردیی (موحی ابطحتیب 1395ب ص19؛ علتیتبتار دیرونجتاییب 1396ب ص27؛ ایمتانب 1392ب
ص.)45
ان اوان مطر شین مسأله «علم دینی» و «علوم انسانی اسالمی»ب محققیأ علوم اسالمی و
منرقییأ بر کشفب ارائه و نقادیِ «دسرگاه معردری مولی نظریات علمی مبرنی بتر آمتونههتای
دیأ» مرمرکز شینی که اکثر تولییات در ایأ نمینتهب در ستطح طتر مبتانی هم تون مبتانی
هسریشناسانهب انسانشناسانهب معردتشناسانهب روششناسانهب علتمشناستانهب ارنششناستانهب
جامعهشناسانه و دیأشناسانه شکل گردت.
نامگااری و احصاء ایأ مبانی بهصورت یک بسره علمی که توستط «تتام

کتوهأ» بتا

اصطال «پارادایم» 1صورت گردره بود (کوهأ و دیگرانب )1389ب نمینه را بترای استرفاده ان
ایأ اصطال در گفتوگوهای ایأچنینی رایج کرد .لکأ توقف اغلب مباحث در سطح ارائه
2

بسرهای ان مبانی و عیم ارائه آنها بهصورت یک «دسرگاه معردری اسرنراجی»ب ستبب شتی تتا
 .1پارادایمب الگوی کالن معردری است که یک روش و نظام دکری را برای تولیی نظریهها در یتک علتم ارائته کترده
است .پاردایم به معنی دقیق آنب دقط در نسبیت معردت یادت میشود.
 .2دسرگاه معردری اسرنراجیب یک دسرگاه اصل موضوعی (آکسیوماتیک) استت و عبتارت استت ان مجموعتهای ان
گزارههای پایردره شیه بهعنوان «اصل»و هم نیأ قاعیه یا قواعیی برای ترکیب آنها کته منجتر بته تولیتی گتزارهای
جییی (تئورم) شود .دسرگاههای آکسیوماتیک شرایطی برای صحت انراج دارنی که عبارت است ان:
ت شرط عاری بودن ان نقض .یعنی کلیه آگزیومها و تئورمها بایی بهگونهای باشنی که یکییگر را نقض نکننی.
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منرقیان میعی شونی که «علتم دینتی ممکتأ نیستت» (ملکیتانب 1379ب ص )11و یتا اینکته
«پارادایم علم دینی هنون تولیی نشیه است» (عبیالکریمیب )1397
انییشمنیانی که میادع علم دینی بودنیب تالش کردنی تا با نقتی پتارادایمهتای حتاکم بتر
علوم دنیای میرنب نیرساختهای «امکان علم دینی» را ارائه کننتی .لتاا مبتاحثی ماننتی نقتی
1

پارادایم اثباتگراب پارادایم تفسیر تفهمیب پارادایم انرقادی با نیرشاخههای آنها مطر گردیی
(ایمان و کالته ساداتیب 1392ب ص.)488
در ایأ میتب در رویکرد تأسیسی به علم دینیب حیاقل پنج تتالش رو بته جلتو بترای
بسرهبنیی مبانی بهصورت یک میل معردری صورت گردت که عبارتنی ان:
 .1میل ابرناء (رشادب )1389؛
 .2میل حکمی اجرهادی (خسروپناهب )1394؛
 .3پارادایم اجرهاد دانش دینی (حسنیب )1390؛
 .4رئالیسم مفهومی خالقانهب (ایمانب )1392؛
 .5روش اسرقرایی قیاسی نظریهسانی دینی (بسرانب .)1395
ایأ میلهاب گزارههای هسریشناسانهب انسانشناسانهب معردتتشناستانهب روششناستانه و
ارنششناسانه خود را دهرست کرده و ضتمأ تتالش بترای اثبتات آنهتاب روابتط میتان ایتأ
بسرههای معردری را نیز تبییأ کردهانی .ولی با ایأ حال جز میل رئالیستم مفهتومی خالقانتهب


ت شرط ناوابسرگی :آگزیومها نبایی به یکییگر وابسره باشنیب بهطوری که یتک اگزیتوم ختود ان اگزیتومهتای دیگتر
اسرنراج شیه باشی.
ت شرط کفایت :تعیاد اگزیومها بایی برای اسرنراج مورد نظر کادی باشنی.
ت شرط بیهودگی :ان یک نظام اگزیو ماتیک نبایی گفرارهایی اضاده بر آن ه برای اسرنراج مورد نیان است وجود داشره
باشی .بهعالوهب هر گفرار اضادی که با دیگر گفرارها رابطهای نیاشره باشیب بهعنوان جزئی ان ایأ آگزیوماتیک پایردره
نمیشود.
 .1در پارادایم اثباتگرایی (پونیریویسم و نگریویسم)ب حقیقری جز ظاهر محسور مادی پیییههتا پایردرته نبتودهب و
رویکردی غیر ان رویکرد تجربی و روش تحقیق کمّی بترای کشتف حقتایق موجته نیستت .در پتارادایم تفستیری
(تفهّمی) حقیقری جز دریادتهای ذهنی و احساسیِ ادراد وجود نیارد و رویکتردی غیتر ان رویکترد هرمنتوتیکی و
روش تحقیقهای کیفی موجه نیست و در پارادایم انرقتادیب حقیقرتی جتز ستاخرارهای اجرمتاعی وجتود نتیارد و
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رویکرد اسرقرائی و مییانی و روش تحقیق ترکیبی اتخاذ میشود (ایمان و کالته ساداتیب 1392ب ص.)488

بلکه در مرحله بعیی که تالش برای تولیی روش موجه در کشفب دهم و تبییأ معارف دینی
1

استب هر یک ان ایأ میلها دالّ مرکزیای را معردی کردهانی:
 .1در نظریه ابرناءب «پیاموارگی پنجبُعیی» دال مرکزی است (رشادب 1389ب ص.)103
 .2در میل حکمی اجرهادیب «هرمنوتیک اجرهادی» مرکز اصلی است (خسروپناهب 1394ب
ص.)263
 .3در میل پارادایم اجرهاد دانش دینتیب «روش اجرهتادی» مرکتز اصتلی استت (همتانب
ص.)149
 .4در میل اسرقرایی قیاسیب «روش اجرهادی -تجربی» دال مرکزی است (بسرانب 1395ب
ص.)123

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

هیچکیام مفهوم مرکزی و نقطه کانونی برای ترابط ایأ مبانی بتا یکتییگر تعیتیأ نکتردهانتی.

در میل رئالیسم مفهومی خالقانه که «خالقیت در جهتان واقعتی» مفهتوم اصتلی استت
(ایمانب 1392ب ص)510ب اییهپردانان تالش کردهانی راهبردی را برای تولیی علتم بته معنتای
عام ارائه کننی و در دضای مباحث «پارادایمی» قرار دهنی.

فرضیه مقاله
ایأ مقاله سعی کرده است حاصل نحمات انییشمنیان در موضوع دوق را پربتارتر نمتوده و
گامی به جلو بردارد .لاا مبانی تولیی علم دینی را با چهار خصوصیت نیر ارائه کرده است تا
قابل مطالعه تطبیقی با پارادایمهای رایج علوم انسانی باشی و روابتط میتان اصتول موضتوعه
قابل رؤیت و ارنیابی گشره و روش اسرنراج نیز قابل اجرا و اعربارسنجی باشی:
 .1در قالب یک «دسرگاه منطقی اصل موضوعی (آکسیوماتیک)»
 .2مبرنی بر «حکمت صیرایی»
2

 .3با تمرکز بر «شکل هسری» و «معادالت حرکت در هسری»

3

 .1دال مرکزی ( )Nodal Pointیک اصطال در منظومه گفرمانی است .امتا در اینجتا بترای «مؤلفتهای کته نیتروی
جاذبه آنب دیگر مؤلفههای درونی یک سیسرم را به خود جاا میکنی و به آنها معنا و هویتت متیبخشتی ».عاریته
گردره شیه است.
 .2نظام العالم.
 .3معادالت حرکت یعنی توصیف علل اربعب عوارض تسعه و مُقوّمتات سترّه حرکتتب در هتر پییتیهای در شتبکه
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 .4با «نبان پارادایمها» در دلسفه علم.
نام ایأ دسرگاه معردری اسرنراجیب «پارادایم شبکهای» گااشره شی تا هم دال بر توجته بته
بسره النم و کادی در نیرساختهای تولیی دانش باشی و هم دال بر اینکه ایأ بسره معردرتیب
مبرنی بر شبکه هسری است .مقصود ان «شبکه»ب مجموعه بههم مرتبط ان سیسترمهاستت کته
بهصورت برآینیی (جمع بُرداری) برای تحقق هیدی دعالیت دارنی .هر شبکه یک ابَرسیسترم
است و منظور ان آن در پارادایم شبکهایب اشاره به کل «عالَم وجود» با روابطی است که میان
موجودات برقرار میباشی.
بسرر معردری ایأ اییهب حکمت مرعالیه صیرایی است؛ یعنی تأثیر مبانی حکمتت مرعالیته
در نوع دییگاه به شبکه هسری (نظام العالم) و نوع تعریف در مفاهیم بنیتادی .نقطته مرکتزی
تمایز ایأ دسرگاه دلسفی با دیگر دسرگاههای دلسفیب بحث «صِرف الوجود» و لوانم برهتانیِ
آن (بینهایت بودن وجود و نحوه ربط آن با موجودات مرناهی بر اسار مراتب ظهور) استت
که بر اسار تحلیلهای وجودشناسانهب برای جمع میان برهان عقلتیب شتهود قلبتی و وحتی
الهی تالش کرده است.
مرأ درضیه مقاله چنیأ است:
«پارادایمی که مؤلفههایش ان سانه کالنِ شبکهوار هسری اخا شیه باشیب پتارادایم موجّته
برای تولیی علم دینی است .پارادایم علم دینیب «پتارادایم شتبکهای» استت» .یعنتی «دسترگاه
معردری که مبانی و روش النم برای توصیفب تبییأ و تفسیر هر موضتوع یتا مستئلهای را در
مقیار کل شبکه هسری و ارتباطات درونیِ آن دراهم میکنتیب و نتاظر بته کشتف معتادالت
حرکت و تغییر در ایأ شبکه است» .یعنی هر توصیف 1و تجویزی2ب هنگامی موجه و معربتر
است که ابعاد موضوع و مسئله تحقیق در مقیار کل شبکه هسریب متورد تحلیتل و ترکیتب
قرار گیرد و معادالت ارتباطی حاکم بر آن پیییه در کل هسری شناسایی گردد.
تصویر کلی ان ایأ مبانی درضیه و نرایج آن را میتوان ایأگونه بیان کرد:


هسری؛ اینکه چه عاملی چه چیزی را ان چه صورتی به چه صورت جیییی تغییر میدهی و ایأ تغییر ان چته نقطته
شروعیب در چه مراحلیب با چه نمانی و در چه مکانیب با چه کمیت و کیفیریب در چه نمینه و شرایطیب با چه اجتزاء
و روابطی و اثرپایری و اثرگااری و به چه هیدی انجام میشود؟

14

1. Describe.
2. Prescribe & Normative.

بههم پیوسره است که تمام موجودات در آن ارتباط دو طرده تعاملی با یکییگر دارنتی و هتر
حرکری در هسریب برآینی تمام ایأ تعامالت است .در ایأ دضا متیتتوان «انستان شتبکهای»ب
«علم و معردت شبکهای»ب «روش شبکهای»ب «ارنش شتبکهای» را تعریتف نمتوده و ترکیتب
آنها را بهصورت یک بسره معردری نیرساخری که توان حل مسئله و تولیی نظریته دارد ارائته
کرد« :بسره پارادایم شبکهای».
بر اسار ایأ بسره میتوان نظریههای راهنماب ماننی «جامعه شبکهای»ب «تاریخ شتبکهای»ب
«حرکت و رشی شبکهای»ب «اهیاف و نیانهای شبکهای»ب «حق شتبکهای»ب «عتیل شتبکهای»ب
«دیأ شبکهای»ب «توسعه شبکهای»ب «روانشناسی شبکهای»ب «اقرصتاد شتبکهای» و ...را تولیتی
نموده و تعریف کرد و شاخ

های قابل انیانهگیری برای آنها تعییأ نمود.

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

بر اسار براهیأ ذکر شیه در حکمت مرعالیهب «هسری» بهصورت یک نظتام ذومراتتب و

ایأ بسره پارادایمی بهعنوان یک رقیب برای سه پارادایم رایج علوم انستانی (اثبتاتگتراب
تفسیریب انرقادی)ب و همجنیأ بهعنوان یک دسرگاه آکسیوماتیک برای تولیی گزارههای علتوم
انسانی اسالمی پیشنهاد میشود.
اشرراکات ایأ اییه با نظریههای رقیبب تالش برای ارائه اصتول موضتوعهای استت کته
نظریهها را جهت میدهنی و بهعنوان یک درانظریته و چرتر معردرتی در دضتای ختود عمتل
میکننی و تمایزهای آن نیز در چهار خصوصیت پیشیأ است.
مراحلی که سبب شکلگیری ایأ اییه شیه است:
مرحله یک) توجه به نیان تولیی علم دینی و علوم انسانی اسالمیب بته منطتق تولیتی علتم
(یک دسرگاه اسرنراجی با اصول موضتوعه منستجم و دارای کفایتت النمب بته همتراه روش
اسرنراج موجّه).
مرحله دو) توجه به عیم کفایت مباحث مطر شیه در دضای موجتود در متورد مبتانی
علوم انسانی اسالمی (که صرداً سبیی ان مباحث را دربتاره هستریشناستیب انستانشناستیب
معردتشناسیب روششناسیب ارنششناسیب ارائه کرده استت)ب بترای شتکلگیتری دسترگاه
اسرنراجیِ تولیی علم دینیب و نیان به حلقه وصل میان ایأ محورهاب بهطوری که بروانی سترپُل
ارتباطی با حکمت عملی باشی.
مرحله سوم) توجه به وجود ایأ حلقه وصل در دلسفه صتیرایی و عردتان استالمیب در
بحث «شبکه هسری و نظام العالم» و کیفیت به وحیت رسانینِ کثترات و ارتبتاط عتوالم بتا
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یکتتییگر؛ و ضتترورت بتتانتعریف مبتتانی هستتریشناستتیب انستتانشناستتیب معردتتتشناستتیب
روششناسیب ارنششناسیب  ...بر اسار «روابط در شبکه هسری»
مرحله چهارم) ضرورت تجمیع مبانی دوق به صورتی کته یتک دسترگاه منطقتی اصتل
موضوعی شکل بگیرد.
مرحله پنجم) ضرورت ارائه تطبیقی ایأ بسره معردری به نبان پارادایمها در دلستفه علتم
رایج به هیف شکلگیری تفاهم با دیگر دییگاهها و رویکردها در تولیی علم
نریجه اینکه :ایأ اییهب میتوانی ابزار موثری در دستیابی به چگونگی تولیی «نظریههتای
راهنما» 1و کشف درآینیهای النم برای کاربردی کردن معارف بنیادیأ (توانتایی بترای حتل
مساله) باشی.

بدنه بحث
بر اسار براهیأ ذکر شیه در حکمت مرعالیهب «هسری» بهصورت یک نظام ذومراتب و بههتم
پیوسره است که تمام موجودات در آن ارتباط دوطرده تعاملی با یکییگر دارنی و هر حرکرتی
2

در هسریب برآینی تمام ایأ تعامالت است (نظام علّی بیون تجادی و خلل) .شتبکه هستریب
برآینی روابط طیفدار میان عوالم و نیروهای مثبت و منفی در آنهاست و هر حرکرتی در آنب
نیانمنی تنظیم پاییار خود با کل ایأ روابتط استت .پایتیاری نیتز در مقیتار شتبکه هستری
محاسبه میشود و با میل به بینهایت مرتبط میشود (برقراری ارتباط میان پیییهها و اتصتال
به ابییت) (طباطباییب 1386ب ص.)1208
روابط چهارگانه اصلی در شبکه هسری ت یعنی رابطه با خود (جسمب دکترب رو )ب رابطته
با محیط (جانیار و جماد)ب رابطه با همنوع (خانوادهب دامیلب همسایهب همشتهریب هتموطتأب
بیأالملل و بیأ نسلی) و رابطه با عوالم دوقانی (عوامل مؤثر در قبض و بسط امور در دنیتا ت
ضریب و ونن دارنی و برآینیی هسرنی .بییأ معنا که ونن آنها بر اسار میزان تأثیر در رشتی
پاییار (اتصال به ابییت مطلوا) محاسبه میشود.
تمام هسری بهصورت یک شبکه با مجاریِ ان وحیت به «کثرتستانی» و ان کثترت بته
 :Guide Theory .1نظریاتی که سبب تولیی رویکردها و جهتدهی و شکلگیری مسائل یک علم میشونی.
 .2منظور ان «برآینی»ب ایجاد اثر جییی بهواسطه ترکیب میان عناصر و مؤلفههاست (رستیین بته وحتیت ترکیبتی در
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برابر وحیت انضمامی).

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

«وحیتسانی» در حرکت است (شبکهای بودن هستی).

الهام گردره ان تصویر شبکه هسری در کراا معمدشامسی عالمه حسینی طهرانی (ج6ب ص)200

در ایأ شبکهب تبییل مسرمر قوه به دعل صورت میگیرد و وحیت اتصالی هر پییتیه در
عیأ قابلیت اشریاد وجودی سبب میشود تا پیییهها دارای مراتبب ابعاد و الیههتای مرعتید
بشونی .در عیأ اینکه تمام ایأ مراتب باهم منسجم هسرنیب ولی نمود و ظهور مخرلف دارنتی
(خصلت ذو ابعاد بودن واقعیتها در شبکه هسری).
شبکه هسری با تمام مراتبشب در حرکت بهستوی «وجتود بتینهایتت» استت (خصتلت
صِرفالوجودی و عیم تعیُّأ در اصلالوجود) و ایأ بینهایتب مطلوبیتت ذاتتی دارد و منشتأ
پییایش «بایی نخسریأ» و شکلگیریِ ارنشها میشود.
انسان و مراتب وجودیِ او تحت همیأ خصلت شبکهای بودن و ذو مراتب بتودن قترار
دارد و علم و آگاهیِ او برقراری اتحتاد وجتودی بتا مرتبتهای ان «معلتوم» استت و قابلیتت
گسررش تا بتینهایتت را دارد (خصتلت قابلیتت کشتف ان واقعیتتهتا و گستررش آن تتا
دستیابی به اصل آن واقعیت).
گسررشهاب حرکت و تغییر هسرنی و تحت قوانیأ تبییل قوه به دعل قرار دارنتی و دارای
عللب مُقوّمات و عوارض هسرنی که تعییأ ایأ عللب مقومات و عوارضب سبب تمیُّز میشتود
ُّ
و " ُّ
التمیز یوجب االستعداد للتشخص" (خصلت نیان به معادله حرکت).
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روشهاب تعییأ چگونگی انجام یک کار (تنظیم یک حرکتت و تغییتر) هسترنی و تحتت
عللب مقومات و عوارض ماکور (معادله حرکت) قرار دارنی و دقط با تعریف آنها میتوان به
واقعیت دست یادت و چون واقعیت شبکهای استب لاا بایی ایأ چگونگی در مقیار شتبکه
هسری محاسبه و تعریف شود (خصلت نیان به روش شبکهای).
به تعبیر دیگر میتوان گفت:
 .1شبکهای بودن هسریب انسان را در شبکه قرار میدهی.
 .2شبکهای بتودن انستانب مقیتار بررستی جستم و ذهتأ و رو او را در شتبکه قترار
میدهی.
 .3انسان شبکهایب معردتشناسی شبکهای و روششناسی شبکهای تولیی میکنی.
 .4ایأ نسبت در مقیار روابط چهارگانه در کل شبکه هسری سنجییه میشود.
 .5ایأ سنجش سبب تولیی معادالت حرکت انسان و دیگر پییتیههتا در مقیتار شتبکه
هسری میشود.
 .6نیان هر درد یا جمعی در هر حونهای (سیاسیب اجرماعیب درهنگیب اقرصتادی و)...ب در
هرم نیانها در مقیار شبکه هسری مخرصاتیابی میشود (تعییأ علل اربعته آن نیتانب تعیتیأ
1

2

عوارض تسعه آن نیان و مقومات سرۀ آن نیان کته مجموعتاً ونن و ضتریب اهمیتت آن را
نشان خواهی داد).
 .7هر منبع و امکاناتی در نقشه منابع و امکاناتب در مقیار شبکه هسری مخرصتاتیتابی
میشود.
 .8هیف مورد نظر در هر حونهای (سیاسیب اجرماعیب درهنگیب اقرصادیب )...ب در شبکه
اهیاف مخرصاتیابی میشود (اولویتبنیی شیه و ونن داده شیه و ترتیب علّی یادره).
 .9رشی حیاقلی و حیاکثری در هر حونهای بر استار شتبکه اهتیاف مخرصتاتیتابی
میشود (تعییأ شاخ

های تحقق رشی حیاقلی و حیاکثری).

 10بر اسار روابط چهارگانه در شبکه هسریب مرغیرهای نیانب منابعب اهیاف و رشتیب در
تمام روابط چهارگانه نیتان بته ورودی دارنتی (تشتکیل متاتری

دادههتای مرناستب بتا هتر

 .1نمانب مکانب کمیتب کیفیتب اجزاءب روابطب نمینهب میزان اثرگااری و اثرپایری.
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 .2نقشه شروعب مرکز ثقلب جهت حرکتب مراحل تحققب سرعت تحققب نقطه پایان.

 .11تعیتتیأ و دعتتالستتانیِ منبتتع مخرصتتاتیتتابی شتتیهب بتترای اثرگتتااری در ردتتع نیتتانِ
مخرصاتیابی شیه؛ بهطوری که سبب حصتول رشتیِ مخرصتاتیتابی شتیه گتردد (در هتر
حونهای ان سیاستب اجرماعب درهنگب اقرصاد و  ...به حسب خودش)ب «معادالت پایته علتوم
انسانی اسالمی» را تولیی میکنی.
 .12ایأگونه معادلهب رشیمحور است و در هرم نیانها و امکانات و اهیاف معنادار بتوده
و قابل محاسبه درمولی است.
در تحلیلهای موجود در دلسفههای مضاف (ماننی دلسفه اخالقب دلسفه حقتوقب دلستفه
سیاست)ب جهت شکلگیری یک نظام اخالقی عادالنهب نظام حقوقی عادالنتهب نظتام سیاستی
عادالنه چنیأ مرغیرهایی با روابط میان آنها دییه میشونی و هر مکربی بر اسار دال مرکتزیِ

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

موضوعیب برای ورود به مرغیرهای درمول مورد نظر).

خودشب ایأ مرغیرها را تعریف کرده است.
نتیجه :1علوم انسانی و نظریههای آن که توصتیف ابعتاد وجتودی انستان و قتوای او و
توصیف و تجویز در چگونگی تنظیم ایأ قوا برای دستیتابی بته رشتی استتب بتر استار
خصلت نیان هر حرکری به تعریف معادله حرکتب در صورتی موجه و واقعنما خواهنتی بتود
که ان روش تعریف معادالت حرکت در شبکه هسری پیروی کننی و چون دست علم بشر ان
مؤلفههای غیر مادی در هسری و برخی ابعاد در مؤلفههتای متادی کوتتاه استتب نمتیتوانتی
مأموریت علوم انسانی را به سرانجام برسانی.
نتیجه :2دیأ که علم ابران شیه خیاونی به بشر است و به هیف رشی او برای اتصتال بته
بینهایت (خیاونی) آمیه استب احاطه النم بر مؤلفههای مؤثر در حرکت انسان را دارد .لکأ
تا بر اسار شبکهای و برآینیی بودن هر حرکری در هستریب بترای تمتام عتواملی کته تتأثیر
معنادار در جهتگیری ذهنیب روحی و ردراری انسان دارنی تعییأ جهتت نکنتیب نمتیتوانتی
مأموریت هیایری خود را به سرانجام برسانی .لاا در علوم انسانی بایی راهبتری داشتره باشتی
(خصلت حیاکثری بودن قلمرو دیأ).
نتیجه :3با نگرش شبکهای به دیأ و گزارههای دیأ و استرفاده ان روش شتبکهای بترای
دهم آنها در مقیار کالن هسریب میتوان معادله حرکتهای انسان برای دستیابی بته رشتی
را تعییأ کرد (تولیی علم دینی و علوم انسانی اسالمی).
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توضیح و تفصیل (محتوای تفصیلی پارادایم شبکهای)
بسرههای پارادایمی ان محورهای مبتانی هستریشناستانهب انستانشناستانهب معردتتشناستانهب
روششناسانهب علمشناسانهب ارنششناسانهب جامعهشناسانه و دیأشناسانه تشکیل شیهانی .لتاا
برای معردی یک بسره پارادایمی بایی محروای هر یک ان محورهای دوق را ارائه کرد.
محروای بسرههای معردری پارادایم شبکهای را میتوان بهصورت نیر بیان کرد:
ردیف

محور

1

هستیشناسانه

2

انسانشناسانه

3

معرفتشناسانه

محتوا
شبکه وجودی گسترش یافته از وحدت بینهایت (خداوندد بده رتدرت (مخلوقدات بدههد
پیوسته دارای مراتب تشکیکی و حررت از قوه به فعل و نظام علت و معلولی
جهان و دارای ساختار و فرآیندهای ثابت ولی طیفدار و فازی است.
ساختارها و قوانین طبیعی زیرساختهای حررت موجودات و تعیینرننده معدادتت حرردت
آنها هستند (عبودیت . 1392
انسان = موجود متفکر با قابلیت عبور از محدودیتها و اتصال به بینهایت (حیّ متالّه .
انسان در شبکه هستی معنادار است.
انسان قدرت حررت در شبکه هستی را دارد (دارای اختیار است .
برای هر حررتی نیازمند تنظی ابعاد و سطوح خود با دیگر موجودات در شبکه هستی اسدت
(یعنی مقید به ساختار و قوانین است و اختیار محض ندارد .
انسان موجودی است با ظرفیت منطقی بدودن و خیرطلبدی بدههمدراه ظرفیدت هواپرسدتی و
شرّرسانی.
انسان قدرت ایجاد تغییر در امور و حوادث و نتایج را در محدوده ساختارهای قابدل انعطدا
هستی را دارد.
انسان وجدان دارد و حقیقی بودن و خیر بودن برخی امور برای او قابل انکار درونی نیسدت و
به همین دلیل نمیتواند به فضای «نسبیّت مطلق» تکیه رند.
انسان بر اساس محاسبه نفع و ضرر تصمی گیری میرند.
این نفع و ضرر فقط منحصر در عال حسی فردیِ او نیست و برآیند نفع و ضرر در رل شبکه
هستی در امتداد ابدیت باید محاسبه شود (فیاضی . 1392
معرفت = باور صادق موجّه.
واقعیت قابل دسترسی ذهنی ثابت و شبکهای است و در عین حال قابلیت تغییدر هد دارد.
مررب و دارای ابعاد و سطوح و مراتب است (مبناگروی  +رئالیس شبکهای .
واقعیتهای بنیادین قابل رشف برای همگان و مشترک میان آنها وجود دارد.
ادرارات انسان بر پایه بدیهیات و عل حضوری و بر اساس ساختار و قانون مشدخ

ذهندی

گسترش پیدا میرنند و این گسترش قابل ردیابی است.
معرفتهای بنیادین بدیهی و برهان و محصوتت برهانی اعتبار معرفتدی دارندد و راشدف از
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واقع هستند.

تحلیل نظریهها در دستگاه ارزیابی مبتنی بر روش اعتبارسنجی شدبکهای صدورت مدیپدییرد
(حسینزاده . 1390
روشهای سهگانه «مشاهده تجربی» «برهان عقلی» و «شدهود قلبدی» قابلیدت بدرای رشدف

3

روششناسانه

4

عل شناسانه

6

جامعهشناسانه

7

تاریخشناسانه

ابعادی از واقعیت شبکهای را دارند.
ترریب روشهای رمّی و ریفی به بهینهسازی فرآیند تحقیق رمک میرند.
ترریب روش استقرایی و قیاسی به بهینهسازی فرآیند تحقیق رمک میرند.
رویکرد میانرشتهای به بهینهسازی فرآیند تحقیق رمک میرند.
روش تحقیق شبکهای بیشترین تقرب را به واقعیت ایجاد میرند (شریفی . 1395
عل = تکگزاره یا مجموعه گزارههایی ره توصیف یا تبیین موجّه از واقعیت را ارائه میرنند.
علوم تجربی = توصیف و تبیین پدیدههای محسوس برای دستیابی به قدرت رنترل آنها.
علوم انسانی = توصیف و تبیین ابعاد مختلف رفتار انسانی برای دستیدابی بده پدی

بیندی و

رنترل آنها.

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

معیار صدق مطابقت با واقعیت شبکهای و انسجام درونی است.

عل دینی = گزارش روشمند و نظاممند از تعاریف توصیفها توضیحها تفسیرها تبیینهدا و
توجیههای دین نسبت به پدیدههای هستی و انسانی در مقیاس شبکه هستی.
علوم انسانی عینی و ناظر به واقع هستند.
تولید عل بر اساس روش تجربه و برهان و شهود انجامپییر است.
عل دینی متنمحور است و بر اساس روش فه شبکهای قابل دستیابی است (حسنی . 1390
جامعه یعنی ه زیستی تعدادی از خانوادهها یا افراد ره منجر به شکلگیری تعامالت حقدوقی
مالی انضباطی و مدیریتی فرهنگی و ارزشی میشود.
شکلگیری جامعه تابعی از شکلگیری ساختارهای ارتباطی است.
جامعه دارای ماهیت مستقل از افراد خود نیست اما دارای هویت مستقل منتزع از افدرادش
میباشد و به همین دلیل ارزش افزوده بر هویت فدردی افدراد دارد و سدبب ایجداد تغییدر و
تحول در زندگی افراد میشود .لیا با متغیر «جامعه» و «هویت جمعی» باید مانند یک متغیدر
واقعی رفتار ررد و در رشف قوانین و قواعد و ساختارهای

روشید (قانونمندی جامعه .

در ارتباط میان اصالت فرد و اصالت جمع قاعده اولیه «اصالت فردِ در ضمن شدبکه هسدتی»
است .یعنی هر فردی حق دارد هر چه میخواهد اِعمال رند؛ بهشرطی ره ابددیت او روح او
محیط او و دیگران ضرر نکنند.
در تعارض میان اصالت فرد و جمع در صورتی ره بقاء جمع متوقف بدر از بدین رفدتن فدرد
باشد اصالت با جمع است (مصباح یزدی . 1379
تاریخ مانند جامعه دارای ماهیت مستقل از جوامع و افراد نیست .اما دارای ماهیدت مسدتقل
منتزع از افرادش میباشد و بر همین اساس دارای قانونمندی است و این قدانونمنددی در
مقیاس شبکه هستی معنادار است.
قانون مندی تاریخ = وجود قوانین پایه در ساختار زندگی انسدان رده فدار از بُعدد زمدانی و
مکانی بر جوامع انسانی حار است (همان .
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8

آیندهشناسانه

9

ارزششناسانه

10

دینشناسانه
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آینده همانند گیشته بر اساس قواعد و معادتت حار بر ساختار خلقت و انسان قدانونمندد
است.
تمام ساختارهای خلقت و انسان و ظرفیتهای او هنوز شناخته نشدهاند.
آینده محتمل قابل رشف است و برای آن باید در مقیاس شبکه هستی برنامهریزی ررد.
آینده محتمل قابل تغییر است و برای آن باید روندسازی ررد.
ارزشها اعتباری هستند .ولی صِرفاً قرارداد و اعتبار و توافق افراد بدا یکددیگر نیسدتند بلکده
دارای منشأ انتزاع حقیقی میباشند و تمام قواعد و قوانین حار بر منشأ انتزاعشان بر آنها ره
در ضمن شبکه هستی قرار دارند نیز حار است.
گزارههای توصیفی ره بیانگر دان

ها هستند بدا ضدمیمه یدک گدزاره توصدیفرننددۀ یدک

ضرورت بنیادین در ساختار خلقت یا ساختار انسدان بده گدزارههدای توصدیهای رده بیدانگر
ارزشها هستند منتهی میشوند.
در مقام رشف حقایق ارزشهای خاص افراد نبایدد دخیدل باشدند .امدا ارزشهدای عدام یدا
بنیادین و ساختاری بنا به ضرورت ساختاری دخیل هستند و این ارزشهای عام بدر اسداس
مقیاس شبکه هستی تولید میشوند (مصباح یزدی . 1382
دین مجموعهای از گزارههای توصیفی و توصیهای میباشد رده دارای منشدأ وحیدانی بدوده و
خطاب به بشر برای زندگی او ارائه شده است.
زبان دین واقعگراست و توصیفهای او راشف از حقایق شبکه هستی میباشند و توصیههای
او دارای منشأ انتزاع حقیقی هستند.
زبان دین چند تیه است و مراتب متعددی از معنای مطابق با واقع را در بر دارد.
دین بهصورت حدارتری نسبت به تمام شئون زندگی انسدان حساسدیت نشدان داده و نظدر
داده است.
دین مجموعهای از عناصر و گزارههای بهه پیوسته و نظاممند بوده و منطبق با قواعد شدبکه
هستی است.
این عناصر و اجزاء تابع اهدا

دین هستند و هد گراییِ دین به این عناصر شکل میدهد و

ساختار ارتباطی آنها با یکدیگر را تعیین میرند.
اتحاد مبدأ پیدای

دین با مبدأ پیدای

هستی پل ارتباطی دین با واقعیدتهاسدت .بدر ایدن

اساس برنامههای دین جلوههایی از معادتت واقعی و مدل رردنِ واقعیتهاست.
دین اهدا

و برنامههای خود را اولویتبندی میرند.

دین برای تعامل با عناصر محیطیِ خود برنامه دارد.
دین برای شکلدهی بده عناصدر محیطدیِ خدود برنامده دارد و آرمدانهدا و هنجارهدا را در
چهارچوب اهدا ِ خود تغییر و تحول میبخشد.
دین از تضاعف نیروبخشی برای حررت به سمت هد

برخوردار است.

فه دین ممکن و ضابطهمند است و رویکرد ارتشافی دارد (رشف مراد شارع .
فه دین بشری و خطاپییر و قابل اصالح و ارتقاء است.
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این استناد استناد علمی است (حجیت نه استناد واقعیِ وجودی .
شناخت دین از طریق تحلیل گزارههای نگرشی راهبردی و راهراری ممکن است.
یافتههای قطعی عقل و تجربه بشری مورد تأیید دین هستند اما دیندی نیسدتند یعندی مُبدرِز
فعل تکوینی الهی و عل الهی در آنها وحی نیست.
برنامههای دین قابلیت خود تنظیمی دارد .یعنی تعادلگرا و تکاملی است.
برنامههای دین در فرآیندی پیوسته و مستمر و تدریجی تحقق مییابند.
هویت و برنامههای دین را میتوان از منظرِ «محرک د پاسخ» مطالعه ررد .دین دارای شدبکه
عصبی منسج و در تحت مدیریت اهدا

است ره نسدبت بده محدرکهدا واردن

نشدان

میدهد.
دین شناسانه

گزارههای دین را باید در عرصه اهدا

و اولویتهای آن بررسی ررد.

سیست دین از سه خُرده سیست ِ نگرشی قانونی و فرهنگی تشکیل شده است.

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

نتایج فه روشمند دین قابل استناد به دین است (استناد مشروط به اینکه مخاطدب بداندد

این خُرده سیست ها مسئولیت تقسی رار و فعالیتها را در سیست اصلی به عهده دارند.
تعادل حیاتی در دین طیف اهدا

دین است ره نقطده ثقدلِ فدازیای اسدت رده مجموعده

گزارههای دین را منسج و متعادل ررده و موازنههای تزم بین محرکها و پاسخها را ایجداد
مینماید.
میدانهای نیرو در دین حداقلها و حدارترهایی است ره در موضوعات مختلف توسط دیدن
تعیین شده است .این حداقل و حدارترها مرزهدا و حددودی هسدتند رده بدهعندوان صدافیِ
جهتدهنده به رلیّه ارتباطات میانگزارهای در عرصه دیدن و صدافیِ فعالیدتهدا در عرصده
دینداری عمل میرنند.
برآیندبُرداری در دین مجموعه گزارههایی هستند ره سطوح و تیهها و معادتتِ رلی را بیان
میرنند و رابطه بین آنها را تبیین مینمایند .قسمتی از این گزارهها توسط عل ِ "قواعد فقه" و
عل ِ "اصول فقه" بهتفصیل تعریف و توصیف شدهاند (واسطی . 1392

هم نیأ در دضای دلسفه علمب محورهای نیر برای معردی یک بستره پتارادایمی مطتر
است و برای معردی هر پارادایمی بایی آن محورهتا را توضتیح داد .در جتیول نیتر عناصتر
هشتگانه پارادایم که در دضای دلسفه علم مطر استب بهصورت تطبیقی ارائه شیه استت
1

(ایمانب 1388ب ص: )115-41

 .1سرون مربوط به پارادایم شبکهای بر اسار جیول قبلی تهیه شیه است و اخرصاص به ایأ مقاله دارد.
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پارادای

دنیای مادی

1

(مبنای هستیشناسانه

چیستیِ واقعیت

2

(مبنای انسانشناسانه

چیستیِ انسان

3

چیستیِ معرفت

غیروابسته به

(مبنای معرفتشناسانه
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ردیف

عناصر

اثباتگرایی

ذهنیتِ افراد است
و روابط علّی و
معلولیِ ثابت دارد
و زندگی انسان را
مدیریت میرند.

تفسیرگرایی
جهانی فار از
برآیند اذهان بشری
نداری و مدام توسط
اذهان خلق میشود و
ذهنِ هر رسی جهان
اوست.

انتقادی

شبکهای

واقعیت قواعد تولید
و تغییر ساختارهای

جهانی فار از اذهان بشری

اجتماعی است ره

وجود دارد و ساختارهای پایه

باید رشف شوند و

ثابت و شبکهای دارد و روابط

انسانها نیز در تولید

علّی معلولی در آن بهصورت

و تغییر آن نق

فازی جاری است.

اصلی را دارند.
موجودی ره در حصار ساختار

موجودی لیتجو و
عقالنی ره مانند
اشیاء تحت رنترل
نیروهای طبیعی
است.

و قوانین شبکه هستی قرار

موجودی ره جهان
خود را مدام خلق

موجود اجتماعی ره

میرند و اراده آزاد

قدرت تغییر قوانین

دارد و تحت تأثیر

محیطی را دارد و

جبر محیطی قرار

جامعهسازی میرند.

ندارد.

دارد اما بهدلیل فازی بودنِ
این شبکه میتواند در میدانِ
این ساختارِ ثابتِ دارای
انعطا (غیرخطی اراده خود
را برای ایجاد تغییرات در
خود محیط و جامعه اعمال
رند.

مشاهده و اصول
تجربی امکانپییر

در جهانی است ره

است و صدق و

نمونه مورد مطالعه

ریب دارد.

در آن قرار دارد.

(مبنای ارزششناسانه

عل فار از ارزش

چیستی ارزشها

4

شناخت بر اساس

شناخت از طریق
همدلی و قرار گرفتن

است و ارزشها
جز در انتخاب

موضوع جایگاهی
ندارند.

ارزشها جزء اساسی
از حیات اجتماعیاند.
ارزشهای هیچ
گروهی غلط نیست
بلکه فقط متفاوت
است.

شناخت جهان خارج

شناخت جهان درونی و

از ذهن ممکن است

بیرونی ممکن است و از

ولی عالوه بر تجربه

طریق تجربه و عقل و شهود

نیاز به رشف

ره موجّه بودن هر سه مبتنی

زیرساختهای

بر انطباق با شبکه هستی

اجتماعی نیز دارد.

است صورت میپییرد.

هر علمی باید از

ارزشها جزء اساسی حیات

موضعی ارزشی آغاز

بشری هستند و از

شود و این مواضع

واقعیتهای عینیِ فازی در

میتواند درست یا

شبکه هستی بهدست

غلط باشد.

میآیند.

حررتِ مشاررتی در

چیستیِ روش

(مبنای روششناسانه

5/1

حررتِ استقرائی

خلق رن هاست ره

مبتنی بر فرضیه

با محدودسازی موردِ

مصاحبهای ره

است ره ترار

مطالعه و قرار گرفتن

تبدیل به مدل برای

شواهدِ تکرارپییر

در موقعیت

تبیین ساختارها و

موجب موجه بودن

بازتعریف رن ِ آن

فرآیندهای اجتماعی

نتایج است.

توسط مشاهدهگر

شود.

انجام میشود.
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حررت مشاهدهای و

حررت استقرائی و برهانی در
دادههای بهدست آمده از
پدیدهها ره در مقیاس شبکه
هستی تحلیل میشوند و
روابط آنها رشف میگردد.

دلیل انجام تحقیق

طبیعی و در نتیجه
امکان پب بینی و

فه و توصیف رن
اجتماعی معنادار

رنترل پدیدهها

ایجاد تغییرات
رادیکال در جامعه با
رن های اجتماعی

شاخ

با ارائه مطابقت نتایج
با ارائه ارتباط

مشاهدات میدانی با

با اثبات توانمندی

تبیین درست

5/3

رشف قوانین

قادر ساختن مردم به

منطقی متغیرها با

آنچه سوژههای

محتوای تحقیق برای

یکدیگر در ذیل

انسانیِ تحت تحقیق

تغییر در فرد و

قوانین رلی طبیعی

از دورن خودشان

جامعه

ابراز میدارند.
شاخ
مدرک و شاهد معتبر

5/4

بر پایه مشاهدات

بر پایه احساس

دقیق و تکرارپییر

مستقی تعامالت با

برای دیگران

انسانها و شرایط

استوار است.

قرار دارد.

قیاسی متشکل از

توصیف اینکه نظام

بر پایه نشان دادنِ
الگوهایی است ره از
احساسات اولیه به
عمق تغییرات نفوذ
میرنند.

چیستی نظریه

تعریفها

معنایی یک فرد یا

آگزیومها و قوانین

گروه یا جامعه

بهه پیوسته ره

چگونه ایجاد شده و

سبب انتاج گزاره

چیستیِ اجتماع

(مبنای جامعهشناسانه

6

ثابت از پی
موجود میان روابط
انسانی ره قابل
رشف تغییر و
پی بینی هستند.

تداوم مییابد.

با ارائه مطابقت ارتباط میان
متغیرهای طبیعی یا عوامل
انسانی با قوانین طبیعی
انسانی اجتماعی در مقیاس
شبکه هستی
بر پایه برهانی است ره یکی
از دو مؤلفه استنتاج در آن
اثرات طبیعی یا انسانی یا
اجتماعی است ره اثرگیاریِ
آن در مقیاس شبکه هستی
محاسبه میشود.

ارائه اثری ره راه

آگزیومها و قوانین چه در

رسیدن به جهان

مورد پدیده طبیعی یا انسانی

بهتر را به مردم

و چه در مورد ساختارها و

نشان میدهد.

فرآیندها ره انسجام و
پیوستگی آنها در مقیاس
شبکه هستی اثبات شود.
محصول تعامل انسانها با

تعریفهای سیال
موقعیت ره محصول
تعامل انسانها
هستند و پی بینی
پییر نیستند.

محصول تضاد و
تزاح میان
ساختارهای پنهان در
روابط انسانها

ارادههای متفاوت ره در
حصار ساختار فازی شبکه
هستی فعل و انفعال دارند اما
قوانین فازی بر آنها حار
است و قابل رشف و
پی بینی است.

ادرارات قدرتمند
نق

رامالً متمایز از عل

روزمره ره مردم

شعور عامّه

7

شبکه هستی

متشکل از تعریفها

جدید عینی شود.
نظ یا الگوهای

و جمعی انسانها در مقیاس

نظامی منطقی و قیاسی

نظامی منطقی و

5/5

تغییر متبت در زندگی فردی

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

5/2

محو تخیالت ذهنی و

رشف واقعیت برای ایجاد

و بدون اعتبار؛ مگر

عادی آنها را به

بعد از آزمون

عمل میرسانند و

تجربی

زندگی خود را
میسازند.

باورهای غیرقابل
اعتمادی ره براساس
ساختارها و
فرآیندهای پنهان در
تیههای زیرساختی
جامعه شکل
گرفتهاند.

شعور عامیانه همان عر
است ره گرچه ساختار و
فرآیندهای حصول آنها در
تیههای زیرساختی جامعه
قرار دارد ولی دارای معادتت
و قوانین دقیق در شبکه هستی
است و صدق و ریب آن
قابل اعتبارسنجی است.
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روش تحقیق موجّه در پارادایم شبکهای
بر اسار «پارادایم شبکهای»ب چه روش تحقیقی موجه و معربر است؟
اگر «هسری» شبکهای استب آنگاه برای کشف آثار منجر به تغییر در موجودات (عملکرد
تحقیق و هیف تحقیقات) به ابزار «الیهبرداری» ان موجودات و کشف روابط موجودات نیان
است .مأموریت علم دلسفه که علم «بررسی محموالت وجود» استب الیتهبترداری ان ظتاهر
محسور و غیر دقیق در موجودات و نفوذ به منشأ آثار ظاهر شتیه ان موجتودات استت تتا
نحوه ارتباطی آنها با یکییگر آشکار شود و بروان «حرکت و تغییر» را در آنها تبییأ کترد .بتر
ایأ اسار میتوان گفت :دلسفه برای تحقیق در کالن هستریب روشستانی متیکنتی و ایتأ
روش را میتوان «روش تحقیق شبکهای» نامیی.
1

ابزارهای اصلی دلسفی که مأموریت «تحلیل وجودشناسانه» را بهعهتیه دارنتی عبارتنتی
ان:
الف) «اُرّ المطالب = سؤال ان چیسریب سؤال ان واقعی بودنب سؤال ان چراییب ستؤال ان
چگونگی».
ا) «علل اربع = سؤال ان عامل پیییآورنیه (علت داعلی)ب سؤال ان جن

پیییه (علتت

مادی)ب سؤال ان شکل و صورت و قالب پیییه (علت صوری)ب سؤال ان هیف تحقق پییتیه
(علت غایی)».
ج) «مقوالت عشر = کمّب کیتفب نمتانب مکتانب اجتزاء درونتیب روابتط بیرونتیب نحتوه
اثرگااریب نحوه اثرپایریب موقعیت نسبت به دیگر موضوعاتب نمینه تحقق موضوع».
د) «مقوّمات سرّه حرکت» (عناصر ششگانه اصلی در هر حرکری).
توضیح:
با توجه به جریان نظام علّت و معلولی در عالَم که ذهأ را بهسوی چراها سوق میدهتیب
دهرست حیاقلی ان سؤاالتی که هنگام توجه به یک موضوع مطر میباشی عبارتنی ان:
 .1چه چیزی است؟ (سؤال ان جن

شیء = علت مادی)

 .2چرا ایأگونه است؟ (سؤال ان علت اصلی = علت داعلی)
 .1تحلیل وجودشناسانهب یعنی دستیابی به مراحل تکوّن موضوع یا مفهوم ان بییهیات تا رستیین بته مفهتوم متورد
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نظر.

صوری)
 .4به چه هیف و منظوری؟ (سؤال ان غایت = علت غایی).
هم نیأ در دلسفه و منطق به شناسایی ابعاد ممکتأ در یتک موضتوع پرداخرته شتیه و
بحثی به نام «مقوالت عشر» مطر گردییه است (طباطباییب بیتاب ص  )55که ملخ

بحث

بهصورت نیر است:
راه نفوذ ما به موضوعات و اشیاء ان طریق آثار و خصوصیات آنهاست .ذهأب قیرت درک
مسرقیم جوهره اشیاء را نیارد و بایی ان طریق ادراک آثار وخصوصیات آن پی به سرمنشأ ببرد.
آثار و کارکردهای اشیاء و موضوعات هسرنی که سبب ردع نیان ما و حتل مشتکل متیشتونی.
ارتباط ما با آنها بهخاطر اسرفاده ان آثار آنهاست .آثار و کارکردهای اشیاء و موضتوعات قابتل

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

 .3چگونه ایأطور شیه است؟ (سؤال ان دعل و انفعتاالتب نمینتههتا و مراحتل = علتت

تغییر هسرنی و میتوان آنها را ان بیأ برد یا تقویت و تشییی کرد و یا اثر دیگری را بر موضوع
بار نمود .عصاره بحث «مقوالت عشر» ایأ است که اشتیاء دارای دَه بُعتی اصتلی هسترنی کته
میتوان به اناء هر کیام ان آنها و نیر ابعاد آنهاب سواالت نیر را مطر کرد:
ایأ موضوع ان چه جنسی تشکیل شیه است (خمیرمایه آن چیستت)؟ هویتت و شتکل
خاص آن چیستب چقیر است؟ در ظاهر چگونه استت؟ درون آن چته خصوصتیاتی دارد؟
چه قابلیّتهایی دارد؟ چه اجزائی دارد؟ اجزاء آن چه ارتباطاتی باهم دارنی؟ مجموعه اجتزاء
چه هیدی را دنبتال متیکننتی؟ موقعیتت ایتأ موضتوع وجایگتاه آن در هستری و در میتان
موضوعات دیگر چیست؟ در گاشره چگونه بوده است؟ االن در چه وضعیّری قرار دارد؟ در
آینیه ممکأ است چگونه باشی؟ در چه مکانی قرار دارد؟ آیا یک موضتوع کتالن و بنیتادی
است که موضوعات بستیار دیگتری را تحتت پوشتش دارد یتا یتک موضتوع ختاص و در
محیوده خود و تحت پوشش موضوعات دیگر؟ ان چه چیزهایی اثر میپایرد و چه اثرهایی
و چه مقیار؟ و در چه موقعیت و نمان و مکانی و با چه قابلیّتهای بعیی؟ بر چه چیزهایی
اثر می گاارد؟ چه اثرهتایی و چته مقتیار؟ و در چته موقعیتت و نمتان و مکتانی و بتا چته
قابلیّتهای بعیی؟
ابزار سوم برای تحلیلهای وجودیب مقومات سره (عوامتل شتشگانته) حرکتت استت؛
عوامل ششگانهای که مقوله حرکت را ایجاد میکننی و عبارتنی ان« :مرحرکب محترّکب نقطته
شروع حرکت جهت حرکتب سرعت حرکتب نقطه پایان حرکت».
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بر اسار ایأ عواملب میتوان درمول حرکت را تعریف کرد که عبارت است ان:
حرکت در چه مادهایب ان چه نقطه شروعی؟ به چه نقطه پایانی؟ با عبور ان چه مراحلی؟
با چه کمیت و کیفیت و نمان و مکان و وضعیت و جهری؟ توسط چه علت داعلی و علتت
مبقیهای؟ با حیاکثر چه سقف قابلیت؟ با چه مرکز ثقلی؟ به چه علت غائیای؟
هر مفهومی دارای یک منشأ است که پییایش آن مفهوم ان آنجا آغان شیه استت .وجتود
منشأ و بحث پییایشب مالنم بتا بحتث «تغییتر» و «حرکتت» استت .مهتمتتریأ قستمت در
دستیابی به حقیقت یک موضوعب کشف «درمول تغییر» و «معادله حرکتِ» آن است.
مجموع سه ابزار دوق را میتوان در دسرورالعمل نیر تجمیع کرد:
 .1تعریف نیان توجه به موضوع و شفافسانی آن (تبییأ وضعیّت موجود)
 .2تعریف اهیاف (تعریف وضعیّت مطلوا)
الف) تعییأ هیف کلّی و اساسی و ضریب اهمیّت آن (اینکته اگتر حاصتل نشتودب چته
تبعاتی دارد)
ا) تعییأ اهیاف میانی
ج) تعییأ نمینه اولیّه (شرایط اولیّه برای شروع حرکت بهسوی اهیاف دوق)
د) تعییأ اجزاء درونی اهیاف (تعریف مرغیّرهای درونی)
هت) تعییأ کمیت و کیفیت عناصر دوق ( اینکه ان هر کیام چقیر و با چه کیفیری)
و) تعییأ ضریب اهمیّت هر یک ان عناصر دوق
ن) تفکیک بیأ حیاقل النم (مقیاری ان هیف که به هیچوجه قابل صرف نظر نیستت) و
حیاکثر مطلوا
) تعییأ اهیاف منفی (آن ه نمیخواهیم و نبایی بشود).
 .3تعریف ارتباطات (کشف مواردی که میتواننی وضعیّت موجود را به اهیاف مطلتوا
برساننی).
الف) چه چیزهایی سبب پییایش نیان و مشکل شیهانی؟ ضریب تأثیر هر کتیام در پییتی
آمین مشکل چقیر است؟ (تشخی

سرچشمهها)

ا) چه مسائلی در اثر ایأ مشکل بهوجود آمیهانی؟ ایأ مشکل چه آثاری را ایجاد کترده
است و بر چه نقاطی تأثیر گااشره است؟ (تشخی

آثار و نرایج)

ج) چه عناصری می تواننتی مفیتی باشتنی؟ ضتریب مفیتی بتودن هریتک چقتیر استت؟
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(تشخی

امکانات)

مانعیت هر یک چقیر است؟ (تشخی

موانع)

هت) بررسی دعل و انفعال هر یک ان مرغیّرها با یکییگرب یعنتی کلیته ارتباطتات محرمتلِ
عناصر درونی باهمب عناصر بیرونی باهمب عناصر درونی و بیرونی نسبت به یکییگر و کمیت
و کیفیت اثرگااری آنها بر یکییگر مشخ

شونی( .تشخی

ارتباطات)

و) قوانیأ جاری در خلقت که سرمنشأ تک تک ایأ ارتباطات هسرنی مشخ
انفعال ایأ قوانیأ با یکییگر تعریف شود( .تشخی

شتیه و دعتل و

معادالت و قوانیأ حاکم بر ارتباطات)

ن) چه تغییراتی در ایأ ارتباطات میتوان ایجاد کرد؟ (بهبود امکانات)
) چه ارتباطات جیییی را میتوان ایجاد کرد؟ (توسعه امکانات)
ط) ایجاد تغییر عناصر و ارتباط آنها یا ایجاد عناصر و ارتباطات جییی چه آثتار مثبتت و

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

د) چه عناصری میتواننی مضر باشنی و برای رسیین به اهیاف مانع ایجاد کننی؟ ضتریب

منفی میتوانی داشره باشی؟ (بررسی هزینه تغییر)
نریجه (دسرگاه منطقی اصل موضوعی برای تولیی نظریهها):
با اسرفاده ان مبادی تصییقی ماکور در جیول پتارادایم شتبکهای و بتا استرفاده ان روش
تحقیق شبکهای میتوان برای هر موضوعیب مبانی پایه را تولیی کرد.
پارادای شبکهای  +بسته مفاهی پایه مرتبط با موضوع مورد نظر  +روش تحقیق شبکهای
↓
دستگاه آرسیوماتیک برای تولید گزارههای مرتبط با موضوع
(دستگاه معرفتساز شبکهای

در چنیأ دسرگاه معردتسانی میتوان بسره مفاهیم مترتبط بتا (متثالً) آنادیب درهنتگب
سالمتب عیالت و  ...را گااشت و درمول محاسبه آنها را نریجه گردت.
الف) نمونه خروجی از دستگاه معرفتی :معادله «محاسبه شبکهای»
بر اسار پارادایم شبکهای و روش تحقیق شبکهایب میتتوان نظریته راهنمتایی را بترای
تمام محاسبات در تحقیقات ت اعم ان کمیب کیفیب تجربیب انسانی و اجرمتاعی ت ارائته کترد.
مراحل تولیی ایأ اییه بهصورت نیر است:
 .1شکل «شبکه هسری» را در نظر بگیر.
 .2روابط اصلی موجود در شبکه هسری را اسرخراج کأ( .رابطه انسان با خودب هتمنتوعب
محیطب ماوراءب تقویتکننیهها و تضعیفکننیهها)
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 .3اصل موضوعی نیر را که در بسره هسریشناسانه ان بسره پتارادایم شتبکهای استت در
نظر بگیر:
حرکت در شبکه هسریب «برآینیی» است (خطی و بر اسار جمع جبری نیست).
نریجه (تئورم شماره)1
معادله محاسبه شبکهای عبارت است از:
برآیندگیری از روابط چهارگانه انسان در شبکه هستی
(با مالحظه تشدید یا تضعیف حررت
به شرط تشدید یا تضعیف

بردارهای روابط چهارگانه

   

) = ƒ (a Λ b Λ c Λ d) Λ ( φ V – φحررت در شبکه هستی

ا) نمونه دیگر برای خروجی ان دسرگاه معردری :معادله «مطلوبیت شبکهای»
حلقه اتصال «حکمت نظری و حکمتت علمتی»ب «دانتش و ارنش» و «هستت و بایتی»ب
بحث «مطلوبیت» است .مقصود ان مطلوبیتب تمایلی است که در انسان برای انجام کاری یتا
برون دادن حالری ایجاد میشود .در انسانِ سالمب ردرارها و حتاالتب بتیون توجته بته نفتع و
ضرر آنها ایجاد نمیشونی و تشخی

نفع و ضررها و برآینتیگیری ان ترکیتب آنهتا توستط

عقل نظری و محاسبهگر انجام میشود .هنگامی که ایأ محاسبه به ضرورت دستتیتابی بته
یک منعفت منرهی شیب ساخرار طبیعی انسانی حکم به «بایی» را برای انجام کاری کته ستبب
حصول آن منفعت شود ایجاد میکنی.
مراحل تولیی «مطلوبیت» در پارادایم شبکهای بهصورت نیر است:
 .1میل نیانهای شبکهای و میل امکانات شبکهای را در نظر بگیر.
 .2مفهوم «رشی» را ان بسره مفاهیم پایه در نظر بگیر.
 .3مفهوم «خیر ذاتی» را ان بسره مفاهیم پایه در نظر بگیر( .مالحظه اتصال به بینهایت)
 .4مفهوم «مطلوبیت» را ان ترکیب مفهوم «نیان» و مفهوم «خیر» اسرنراج کأ.
 .5تئورم معادله محاسبه شبکهای را در نظر بگیر و با مفهوم «مطلوبیت» ترکیب کأ.
 .6نریجه را با میل نیانها و امکانات شبکهای ترکیب کأ.
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معادله مطلوبیت شبکهای عبارت است از:
برآیندگیری از نیازهای انسان در شبکه هستی و منابع رفع نیاز در شبکه هستی
بهطوری ره برآیند موجب رشد با میل به بینهایت شود.
بردارهای روابط چهارگانه

   

توانایی

نیاز

)∞→ (  = ƒ ( N Λ A) Λ (a Λ b Λ c Λ d) Λمطلوبیت در شبکه هستی

توانمندیها و کارآیی پارادایم شبکهای
بر اسار مباحث دوق میتوان کارآیی پارادایم شبکهای و مزیت آن نسبت بته پتارادایمهتای

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

نریجه (تئورم شماره)2

رقیب را بهصورت نیر ارائه کرد:
 .1قواعی و قوانیأ طبیعت را میپایرد و آن را یکی ان معیارهای محاسبه قرار میدهی.
 .2به آثار عملی موضوعات توجته متیکنتی و آن را یکتی ان معیارهتای محاستبه قترار
میدهی.
 .3به نرایج نهایی موقعیتها توجه میکنی و آن را یکی ان معیارهای محاسبه قرار میدهی.
 .4به محاسبات عقالنی در تشخی

توجه دارد و آن را یکی ان معیارهتای محاستبه قترار

میدهی.
 .5به اراده برتر ان انسان توجه میکنی و معتادالت حرکتت تعیتیأ شتیه ان طترف او را
میپایرد.
1

 .6احسارهای حقیقی را میپایرد و معیار آنمون قرار میدهی.
 .7به کلیه منابع و امکاناتِ در اخریار بشتر توجته دارد؛ ماننتی «دانتشب قتیرتب ثتروتب
منزلت و روابطب .»...
 .8نحوه عملکرد در تعارضها و تزاحمها را تبییأ میکنی.
 .9انحصار به انسان نیاردب بلکه محیط نیست و کلیه موجودات مرتبط با ننتیگی انستان
را نیز در بر میگیرد.
 .1احسار حقیقیب احسار نوعیِ دارای منشأ انرزاع واقعی (نه احسار شخصی و ذهنی).
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دوق محیود نشیه و به شاخ

 .10به شاخ

«حرکت به ستوی رشتی و کمتال» نیتز

توسعه یادره است.
 .11شاخ

«به دعلیت درآمین قوا واسرعیادها» را ارائه کرده است.

 .12میان نیانهای صادق و کاذاب قوای مثبت و منفی تمایز داده است.
 .13حقمحور است و تقیم «حق» بر «خیر» را مالک قرار میدهی (البره چیزی خیر است
که حقمیار باشی).
 .14ضرورت توانن میان رعایت حقوق درد و حقوق جمع را ارائه نموده است.
 .15با تعییأ مصیاق نیانب منبع ردع نیانب هیف مورد نظر و رشی مورد نظر در هر حتونه
ان موضوعات میتوان بر اسار محاسبه منطقیب صیق یا کاا یک نظریه در علتوم انستانی
را تعییأ کرد.
انآنجاییکه هسریشناسی نیرساخت کلیه حونههای حکمت عملی است و علومی هم که
خروجیهای ردراری دارنی بهدنبال تعادلهای ردراری هسرنیب شبکهای بودنِ هسری و انسان و
معردت و روش سبب ایجاد رویکردهایی ماننی سیاست شتبکهایب حقتوق شتبکهایب اختالق
شبکهایب توسعه و پیشردت شبکهایب نظریات جامعتهشناستانه شتبکهایب نظریتات اقرصتادی
شبکهای میشود.
کاربردی شین ایأ نظریه نیانمنی توصیف تفصیلی میل نیانهای شبکهایب میل امکانتات
شبکهایب میل رشی شبکهای و بهعالوهب تعییأ ونن برای مرغیرهای دخیل در معادله حرکتت
شبکهای است.

روشهای ابطال نظریه
روشهای ابطال ایأ اییه نیز عبارتنی ان:
 .1اگر کسی اثبات کنی که هسری یک شبکه برآینیی ان نیروهای موجودات نیستب ایتأ
نظریه باطل میشود.
 .2اگر کسی اثبات کنی که حرکت انستان در هستری برآینتیی ان تمتام ارتباطتات او بتا
مرغیرهای موجود در هسری نیستب ایأ نظریه باطل میشود.
 .3اگر کسی ثابت کنی که معادالت حرکت انسان بتا رشتی انستان ارتبتاطی نتیاردب ایتأ
نظریه باطل میشود.
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 .4اگر کسی ثابت کنی که نیانهاب امکاناتب اهیاف و رشی بهصورت شبکه مترتبط بتاهم

 .5اگر کسی ثابت کنی که با هیچ روش تحقیقی نمیتوان هرم نیانهاب امکاناتب اهیاف و
رشیب را بهصورت موجّه (دارای اعربار روششناخری) تعییأ کرد یا نمیتوان در حیطتههتای
مخرلف ان موضوعاتب مصادیق نیانهاب امکاناتب اهیاف مرتبط با آن حیطته را تشتخی

داد

و یا نمیتوان بیطردانه عمل کردب ایأ نظریه کارآیی عملی نخواهی داشت.
 .6نمونه و مثالی ان عملکرد پارادایم شبکهای (عیل شبکهای)

1

بر اسار پارادایم شبکه میتوان برای «عادالنه بودن» یک موضوعب شاخ

تعریف کترد

و آن را سنجیی؛ مثالً در قوانیأب با سؤالِ «آیا قانون  xعادالنه است؟» مواجته هستریم کته در
پاسخ به آن بر اسار پارادایم شبکهای میتوان چنیأ گفت:
هر قانونیب الزامِ دعالسانی منبع و امکانات برای ردع نیانی است؛ چه بهصورت «دعتل»

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

قابل تعریف و محاسبه نیسرنیب ایأ نظریه باطل میشود.

و چه بهصورت «ترک دعل» .بر اسار عیل شبکهایب اگتر متوارد نیتر در آن رعایتت شتیه
باشی میتوان گفت عادالنه است:
ت صادق بودن آن نیانب گسرره و عمق آن و ضریب اهمیت آن نسبت به نیانهتای دیگترب
در مقیار شبکه هسری محاسبه شیه باشی.
ت دح

جامع نسبت به منابع قابلیتدار برای ردع نیانب در مقیار شبکه هسری صتورت

گردره باشی.
ت نوع تأثیر و ضریب تأثیر دعالسانی آن منبعب بتر دیگتر موجتودات در مقیتار شتبکه
هسری محاسبه شیه باشی.
ت میزان مانیگاری و پاییاری قانونِ مورد نظر در مقیار شبکه هسری محاسبه شیه باشی.
نریجه :اگر نیان مورد نظر صادق استب یعنی غیر قابل صرفنظتر بترای حتیاقل النمِ در
رشی مخاطبیأِ آن قانون استب و اگر منبع دییه شیه برای ردع آن نیانب قابلیت واقعتی بترای
ردع نیان را دارد و امکان دسررسی و دعالسانی آن منبع در بانه نمانیِ وجتود آن نیتان بترای
مخاطبیأ قانون وجود دارد و الزام به دعالسانی آنب تأثیر منفی بر حق دیگر موجتودات (در
روابط چهارگانه در شبکه هسری) و دیگر قوانیأ نیاردب آنگاه قانونِ  xعادالنه است.
 .1تفصیل اییه «عیل شبکهای» در یتک مقالته  25صتفحهایب در کرستی رستمی نظریتهپتردانی در بهتار 1396در
پ وهشگاه علوم و درهنگ اسالمی در قم ارائه گردیی و بهعنوان یک نوآوری شناخره شی.
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بر اسار روش تحقیقِ شبکهای که ان خروجیهای پارادایم شبکهای بودب ایتأ متوارد را
میتوان بهصورت مراحل نیر ارائه کرد:
 .1مرحله یک (تعییأ ورودیها) :تهیه جیول نیانها و جیول امکانات مرتبط با موضتوع
مورد نظر و جیول اهیاف مرتبط با موضوع
 .2مرحله دو (تعییأ خروجی= هیف) :تعییأ اینکه دقیقاً در اثر ردع نیان متورد نظترب بتا
ذکر عوارض تسعهب یعنی تعییأ نمان (مری)ب مکتان (ایتأ)ب کمیتت (کتم)ب کیفیتت (کیتف)ب
اجزاء درونی (وضع)ب روابط بیرونی (اضاده)ب نمینۀ النم (جتیه)ب نحتوه اثرگتااری (دعتل)ب
نحوه اثرپایری (انفعال)
 .3مرحله سه (تعییأ پردانش):
الف) بررسی صادق یا کاذا بودن نیان مورد نظرب با بررسی ضریب اهمیت آن.
ا) بررسی روابط نیان مورد نظر بتا نیانهتای دیگتر (میتزان اثرگتااری یتا اثرپتایری ان
یکییگر)
ج) تعییأ کلیه منابع و امکاناتی جهت برطرف نمودن احرمالی ایأ نیان در ایأ موقعیت
د) تعییأ منبع و امکانات بهینهب ان بیأ احرماالتِ دوق (ضریب تأثیر دعال شتین آنهتا بتر
دیگر موجودات در دران میت بایی محاسبه شود).
هت) تعییأ کیفیت دعالسانی منبع و امکانات دوق
و) تعییأ نمینه النم برای دعالسانی منبع مورد نظر
ن) تعییأ نمینه النم برای برقراری ارتباط درد نیانمنی با منبع دعالشتیه در دتوقب اعتم ان
ارائه اطالعات و دانش النم یا ردع موانع
) قرار دادن درد یا جمعِ نیانمنی در موقعیت دوق.
ط) اگر مراحل باال انجام شودب آنگاه عیالت ورنییهای.
ی) و اگر بخواهیم «عیالت بر اسار نگرش اسالم» بهدستت بیایتیب بایتی متوارد تعیتیأ
مصادیقِ هرم نیانهاب امکانات و منابعب اهیاف و مراحل رشیب تعییأ ونن و ضتریب اهمیتتب
تعییأ مراحل و روابط در عیالتب بر اسار گزارههای اسرنباط شیه ان منابع دیأ ارائه شود.

نتیجه بحث
پارادایم شبکهایب تالشتی بترای ارائته نظتاممنتی اصتول موضتوعه و روش استرنراج بترای
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شکلگیریِ یک دسرگاه معردری بهجهت تولیی علم دینی است .قلب ایتأ دسترگاه معردرتیب

شبکهایب معردتشناسی شبکهایب روششناسی شبکهایب ارنششناسی شتبکهایب جامعته و
تاریخشناسی شبکهای و دیأشناسی شبکهای اسرخراج میشود .اثر ایأ پسونیِ «شتبکهای» در
«لزوم تشخی

و تعییأ معادله حرکت در مقیار کالن هسری در توصتیفهتا و تجویزهتا»

است.
ایأ پارادایمب رقیب پارادایمهای سهگانه (اثباتگراییب تفسیری و انرقادی) رایج در علتوم
انسانی است که به نبان مطر در دضای دلسفه علمب ارائه شیه است تا قابل بررسی تطبیقتی
با آنها باشی.

پارادایم شبکهای (پارادایم علم دینی و بهمثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) 

«خصلت شبکهای بودن هستری» استت کته ان آنب هستریشناستی شتبکهایب انستانشناستی
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