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 چکیده
ای داغ را برافروختند  قشهمنا ششناسی دین از اواخر قرن بیستم آت حاکم بر جامعه پارادایمدو 

 پارادایم، سو کی، چگونگی ارتباط پلورالیسم مذهبی و مشارکت دینی بود. از ها که محور آن

 آن بودن که قدرت و اقتدار یک دین در جامعه، در انحصاریکرد سکوالریزاسیون استدالل 

سکوالرکننده  یتأثیراتو شود  میموجب فرسایش ایمان مذهبی افراد است و پلورالیسم مذهبی 

بازار دین استدالل کرد که تنوع و رقابت آزاد میان مذاهب  ، پارادایم اقتصاد/از سوی دیگردارد. 

بلکه به افزایش مشارکت و  ،شود نمیمنجر تنها به سکوالریزاسیون  نه ،مختلف در یک جامعه

به دو فرضیة ی در تحقیقات اجتماعآزمون تجربی  برایها  انجامد. این استدالل بسیج مذهبی می

پلورالیسم مذهبی ارتباط منفی با مشارکت دینی دارد  .1: شدنجر م الجمع مانعه ومتضاد 

پلورالیسم مذهبی ارتباط مثبتی با مشارکت دینی دارد )پارادایم  .0 ،)پارادایم سکوالریزاسیون(

ایج شناختی نت جامعههای  پژوهشاز  یمجموعة عظیم با وجود این، بازار دین(. اقتصاد/

سکوالریزاسیون حمایت کرده  پارادایمتجربی از فرضیة  یها افتهیبرخی  دنبال دارد. بهمتعارضی 

برخی دیگر، از فرضیة پارادایم  ته است.داشبازار دین  اقتصاد/ پارادایمو داللت بر رد فرضیة 

اند.  شتهو داللت بر رد فرضیة پارادایم سکوالریزاسیون دااند  بازار دین حمایت کرده اقتصاد/

ج در یرا یه چرا الگوکمبنی بر این ،کلی برای مقالة حاضر شکل گرفت یا مسئلهاساس  براین

های تجربی متعدد  ه پژوهشکخاص آن است  طور به یشناس عام و جامعه طور بهاجتماعی  علوم

برای پاسخ به پرسش مزبور و حل این  دنبال دارند. بهموضوع واحد، نتایج متعارضی  یکدر 

 های مندرج در دیدگاه رئالیسم انتقادی استفاده شد. ، از استدالللهمسئ

 

 ،رئالیسم انتقادی ،شناسی دین جامعهبخش، پلورالیسم مذهبی،  آزمون فیصلهکلیدی:  های هواژ

 .مشارکت دینی
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 مقدمه
ات یبه واقع شده یزیر برنامهافته و ی رجوع سازمان با یشناخت جهان تجرب فرایندرا  1«علم»اگر 

شمند از یم. عالمان اندیرو هست هروب در آن «تجربه -هینظر»همواره با زوج  ،میپژوهش بدانکمک  هب

ها  دهیشان درست باشد، پد یه اگر استدالل نظرکشوند  یم یها مدع هیبا ارائه و بسط نظر ییسو

 ییاه گر، پژوهشگران با روشید یمشاهده شوند. از سو ینید به نحو خاص و معیواقع با مدر عال

داللت  ین انتظارات نظریتا چه حد بر ا یات تجربیا واقعیدهند مشاهدات  یمند نشان م نظام

ه وامدار کبل ،د استیجد یها هینظرون ارائة یتنها مد شرفت علم نهیدر هر حال، پ دارند.

سخت و دشوار  یها آزمون کمک بهها  هینظرراستن یوقفه و گسترده در اص ح و پ یب ییها ت ش

مهم  ةمسئل -ل آنیاز نحو  تحص نظر صرف _شود ید حاصل میجد یا هینظر کهاین محض به است.

مندرج  ی(. منطق اصلییآزما هی)= نظر هیت و اعتبار آن نظریفاک یابیو ارز یاز وارس عبارت است

ه پس از مواجه ها آنکردن  ق غربالیها از طر یتوان تئور یساز نهیشیبر بنیز  ییآزما هینظرفرایند در 

 .(00-03: 1881نگ، کوهن و وربا کی) داللت دارند ها آناست که بر مبتنی با واقعیاتی 

ارائه  یشواهد تجرب گونه چیه ها هیارائه و بسط نظره در کست ین ین بدان معنیالبته، ا

ش یافزا یبراتحلیلی  نگرا پردازان یا استدالل هینظرمعموالً فرایند ن یدر ا ، بلکهشود ینم

بر  یل و گواه تجربیمنزلة دل به ینیاز چند نمونه و مثال عنظری خود  یها لیتحل یگنندکمتقاعد

ر از یغ ینظر ینندگکه متقاعدکد دانست یبا، اما ندیجو یش سود میل خویصحت و اعتبار تحل

 همسوو  ینشیصورت گز هه بکها  ها و نمونه ن مثالیا . همچنیناست یصحت تجرب دادن نشان

 ینظر یاعتبار مدعاها یا وارسی یابیارز یبرا یفیاند، شواهد و قرائن ضع با مدعا انتخا  شده

 یتوان برا یهمواره م ینظر یها لیتحل یا ها نظر از نوع استدالل را صرفیز ؛شوند یمحسو  م

با اتخاذ  هرگاهقت، یباشند. درحق ها آنه مصداق ک یافت ییها متعارض، مثال ینظر یمدعاها

باً یم، تقریباش ینظر یلیتحلصحت استدالل یا  یبرا یدییدنبال گواه و تأ هبتنها  یدییرد تأیکرو

پژوهش »ه را در علم ین رویاتوان  نمی یافت، امارا  یدیین تأیتوان چن یم ها آنهمة  یبرا

مفروض  ینظر یها و اعتبار استدالل ی، درستیعلم ی. در پژوهش تجربکردقلمداد « یتجرب

                                                 
1  . Science 
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و  واقعد با مراجعه به عالم یه باک هستند یمعقول یها ا حدسیه یه، فرضکبل ،شوند ینم یتلق

در  ،میا شده یمستدل مدع طور بهه وجود آن را ک یا دهیا پدیها روشن شود آ داده یگردآور

گر، یان دیت ندارد. به بیآن مدعا واقع یا از نظر تجربیل وجود دارد کز به همان شیواقع ن عالم

( چه در یا ذهنی ینی)اعم از ع یتیشاف واقعکان یمدعاعی اجتم علومدر  ینظر یچون هر مدعا

از   تشانیحقانا ی یدرستو دارد  یمدعاها مرجع تجرب آن ،است ینییو چه تب یفیسطح توص

اجتماعی  علومدر  یتجرب یها پژوهش توان گفت می رو نیاز ا ؛سر استیم یتجرب یق بررسیطر

 دارند.در رشد و پیشرفت علم  یار مهمینقش بس

 یها ها و طرح روش، یاجتماع علومدر  یتجرب یها پژوهشمناسب  برای انجام اساس اینبر

اساس بتوان  بر آنه کرا فراهم آورند  ییها چارچو اند تا قواعد و  تعبیه شده یمختلف  پژوهش

تجربه زد. براساس روش متداول و  کب را به محیرق ینظر یمدعاها یت و اعتبار نسبیفاک

مطرح شود،  ینظر ییمدعادر عالم واقع ن یمع یا دهیپد بار لم، هرگاه دردر ع شده رفتهیپذ

ق یمعارضة مصاد ا عدمیشف معارضه کده و یق آن پدیافتة مصادی ا مشاهد  سازمانیتجربه 

 یتوان مدعا یه براساس آن مکاست  ییور مبناکمذ یشده )شواهد تجربی( با ادعا مشاهده

د. کرو موقت مشخص  یصورت نسب هآن را حداقل ب یا نادرستی یور را آزمود و درستکمذ

و قواعد  0کیمک یها هی، فرض1ها فرض شیاز پ یمزبور، همواره مستلزم تعداد فرایند هرچند

وند یگر پیدیکا تجربه را به یو مشاهده  ینظر یه روابط متعلق به مدعاکاست  0مطابقت

 یسو بهموقت، ما را  طور بهقل حدا یبراساس شواهد تجرب ینظر یها د استنتاجییدهند؛ تأ یم

 (.111: 1091 ،باربور)دهد  یسوق م ینظر یرش آن مدعایپذ

فرایند در سنت پژوهشی غالب در علم، در  شده رفتهیپذبراساس روش متداول و 

میان رها و روابط یکه مشتمل بر متغ را هایی ه یا فرضیهد فرضییبا مدنظر ةینظر ییآزما هینظر

ز ید  مورد مطالعه نیب از پدیرق های ها فرضییها  نییز سوی دیگر، تبا .ترجمه شود هاست آن

در  یب نقش مهمیرق یها نیییا تب ها ه. این فرضیشوند میح ین و تصریرها تدویمتغ برحسب

ه کاست  یمناسب پژوهشیمستلزم طرح  یتئور یک یآزمون جدزیرا  دارند؛ های پژوهش

                                                 
1. Assumptions 

2. Auxiliary Hypotheses 

3. Rules of Correspondence 
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در  حالت ترینبه. کند می یوارسیا رقیب  لیبد یها نییرا در مقابل تبه ینظربودن آن  مرجح

را در  متضادی های ه، وضعیتی است که دو نظریة رقیب، فرضیمتعارف ییآزما هینظرفرایند 

 1«بخش صلهیآزمون ف»پدید  واحد عرضه دارند. در چنین وضعیتی، آزمون تجربی به  نتبیی

 کیدر . متضاد است و بالعکسة ینظرمستلزم رد ه ینظرتأیید تجربی یک زیرا شود؛  میتبدیل 

کم یکی از  دست توان میکه  ،است متضاد ةیفرض /هینظر دو یوارس یبرا بخشصلهیف آزمون

 چنین آورده است:« بخش صلهیآزمون ف»( در تشریح 1038همپل ). دکررا حذف  ها هفرضیاین 

فرض کنید الف و   دو فرضیة رقیب باشند. اگر بتوان آزمونی را تعیین 

 الجمع همانعبینی کنند که  که الف و   نتایج متعارضی را برای آن پیشکرد 

زیرا در این حالت  ؛توان به سود یکی از این دو فرضیه حکم کرد باشند، می

شود  دهیم، یکی از دو فرضیه رد و دیگری تأیید می میوقتی آن آزمون را انجام 

 (.01)ص 

براساس شواهد تجربی ب را یرق یعلم نییتب دو انیم نزاع توانند میبخش  صلهیف های آزمون

 0دهند. پایان

 بخش صلهیآزمون فو شناسی دین  جامعه

های رقیب در  که نظریهیافت را وضعیتی توان  میندرت  هب ،شناسی در جامعه یطورکل به

متضاد به نحوی باشند که تأیید یکی به معنای رد دیگری  های هموضوعی واحد مشتمل بر فرضی

ربار  پژوهش تجربی ددر آن است که  ،استغالب و حاکم  ،شناسی ی که در جامعهالگویباشد. 

به مدل تبیینی  تا شود گرفته میرقیب  های هاز نظری مختلفی های هفرضی ،موضوعی خاص

بودن  که حکایت از مکملتبیینی  های پژوهشرویة معمول در . این بیمدست یا یتر جامع

شناسی و  ها در جامعه همواره مبنای تلفیق نظریه ،دارد -ها آننه متضادبودن  -رقیب های هنظری

ها  ین وضعیتادر  بخش صلهیآزمون ف این است کهنکتة مهم اجتماعی بوده است.  های پژوهش

 ست.معنا بیاساساً 

                                                 
1. Crucial Experiment 

مث ل   ک ه  کیزیف در یحت ،یتجربدر علوم بخش صلهیاست که آزمون ف یدر فلسفة علم مدع نیکوا-دوئم مبحث .0

 .ستین ممکن شود، یم محسو  علم یاع 
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چنین  ،شناسی دین جامعه های مطالعاتی درون هحوزیکی از در خوشبختانه  با وجود این،

 پرسشاین مورد شناسی دین در جامعهدر حوز   به عبارت دیگر،؛ آمده است وجود بهوضعیتی 

دو  از سویدو فرضیة متضاد  «ارتباط پلورالیسم مذهبی با مشارکت دینی چگونه است»که  مهم

متمادی این  ها در طول سالشناسان دین  جامعه، سو کیاز  .است ارائه شدهرویکرد نظری رقیب 

را دینی ، مشارکت مذهبی پلورالیسم یعنیاست؛ ، منفی کورمذ که ارتباط اند داشتهرا نظر  اتفاق

شناسی از بدو تکوین بر این باور بود که قدرت دین از  سنت جامعهدرحقیقت، کند.  تضعیف می

 ؛شود های فرهنگ و به عبارتی از کلیت و فراگیری آن ناشی می جنبه همةدر انحصار  خود  توانایی

شدن دین مسیحیت در غر ، قدرت هژمونیک  تکه تکه فرایند که کرداستدالل  دورکیمبرای مثال، 

پلورالیسم کاشت. در میان مردم دین منفرد الهی فراگیر را از میان برد و بذر شک و تردید را  آن

ارزش برابر داشتن ادیان و مذاهب  زیرا شود؛ موجب فرسایش ایمان مذهبی مردم میمذهبی 

کند که هیچ منبع واحدی برای حقیقت و رستگاری  مختلف در یک جامعه این باور را القا می

ها و  یقین کردن رنگ دهد، تضعیف و کم چیزی که پلورالیسم انجام می درواقع ؛وجود ندارد

نظری که ذیل پارادایم  دیدگاهمشهورترین قرائت از این در دین است.  شده های فرض قطعیت

عنوان  از سکوالریسم به ة آنتبیین اولی که استپیتر برگر بسط داده ، گیرد سکوالریزاسیون قرار می

بود. برگر « زوال گسترد  مقبولیت تعاریف دینی از واقعیت»یا « دین پذیری موجه بحران اعتبار/»

 سبب ،پذیری دین ساختار باورپذیری یا موجه بر گذاریتأثیر با پلورالیسم دینیکه  کرداستدالل 

؛ نوریس و 1081 ،؛ برگر1098 ،ردبکفو) شود کاهش سرزندگی و مشارکت مذهبی می

وجود داشته  در جامعه یتر و متنوع های مذهبی بیشتر بینی هرچه جهانیعنی  ؛(0311 ،اینگلهارت

اعتقادات تدریجی موجب افول همین مکانیسم رسد و  نظر می باشد، هریک از آنان کمتر موجه به

کند  کنند و هریک ادعا می ه میموعظ زمان همزمانی که چند پیامبر  و اعمال مذهبی خواهد شد.

 (.011: 1081شود )فورشت و رپستاد  تردید می ها آنصداقت همة به  دهد نشان میکه حقیقت را 

از اواخر قرن  شناسی دین در جامعهتز سکوالریزاسیون این استدالل سنتی  ،با وجود این

به « محور عرضه»کرد روییا « اقتصاد دین»طرفدار مدل شناسان  جامعهبه چالش  به بعدبیستم 

به رهبری استارک و  شناسان چالشگر جامعه. این تبدیل شدیا نظریة بازار دین دین و دینداری 

یعنی  ؛درست است شناسی دین در جامعهدیدگاه سنتی وارونة که کردند فینک استدالل 
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یا  دارد. برای آنان، ساختار باورپذیری دینی با مشارکت یمثبتارتباط  مذهبی پلورالیسم

درون پلورالیسم اصلی  یعلبلکه مکانیسم  ،دبوکلیدی ن یعلپذیری دین مکانیسم  موجه

استدالل « اقتصادهای دین شبیه به اقتصادهای تجاری هستند». آنان با این فرض که بود «رقابت»

و کیفیت محصوالت  تیکم یارتقاسبب های مختلف مذهبی  که رقابت میان گروهکردند 

که در جامعه مصرف را کل دینی  ،جهیدرنتو شود میکنندگان  فدسترس مصررمذهبی د

 واجد ای هر جامعه در مختلف های گروه و . به عبارت دیگر، افراددهد شود افزایش می می

 با مذهبی پلورالیسم بنابراین، متفاوتی هستند؛ های سلیقه ها و ذائقه ،ها فرهنگ خرده نیازها،

با  به بهترین وجه متناسب که ،ها و گروهه هریک از افراد مذهبی مختلف ب های دادن سبک ارائه

 دشو  میمذهبی در جامعه -و مشارکت دینیباشد، موجب افزایش تعهد  آنانهای  خواسته

 (.0313 ،بریج ؛ یاناکن و بین0333 ،؛ استارک و فینک10: 1899 ،)فینک و استارک

به اهمیت پدید   اجتماعی ژوهانپ ینتا د شدموجب  شناسان دین این گروه از جامعه لاستدال

چنین رقابتی، منبعی برای سرزندگی مذهبی باشد،  نکهیاهای مذهبی و احتمال  رقابت میان گروه

با رقابت از حیث مفهومی اگرچه پلورالیسم مذهبی  اساس براین .توجه بیشتری داشته باشند

ی عموماً شاخص رقابت پلورالیسم مذهب شناسان دین، جامعههای  پژوهشدر ، مذهبی یکی نیست

مربوط به ارتباط میان پلورالیسم مذهبی و مشارکت مذهبی، منبع  های پژوهشو است مذهبی 

وارسی این ایده بود که آیا رقابت مذهبی به افزایش سرزندگی مذهبی و برای اولیة شواهد تجربی 

 و مشارکت ذهبیم تجربی که پلورالیسم یدعاا همچنین اینیا خیر. شود  منجر میمشارکت دینی 

یا « بازار دین»نام ه تری ب کشف اصلی مدل نظری وسیع، با یکدیگر دارند یمثبتارتباط  دینی

است شناسی دین  پارادایمی جدید در حوز  جامعهمنزلة  به« رویکرد انتخا  بخردانه به دین»

 (.0310 ،گراف ، دی0331لخنر ؛ 0333استارک ؛ 1881 ،هچتر و کانازاوا؛ 1880وارنر )

مذهبی رقابت پلورالیسم و شناسی دین استداللش این بود که  ، سنت اولیة جامعههر حالدر 

شود  می منجرو متعاقب آن، فرسایش مشارکت مذهبی دینی اعتقادات  تدریجی به فرسایش

رویکرد اقتصاد در مقابل،  .(0311 ،؛ نوریس و اینگلهارت0311و  1091 ،؛ بروس1081 ،)برگر

 دینیمنجر به مشارکت در یک جامعه ی و رقابت مذهبمدعی شد تکثر  ار دینیا نظریة باز دین

منظور  بههای گوناگون مردم  های انتخابی بیشتری را برای دینداری گزینه زیراشود؛  بیشتر می
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 ،؛ یاناکن1891 ،بریج کند )استارک و بین فراهم می متنوعشانهای مذهبی  ارضای نیازها و ذائقه

 (.0318 ،استارک و کورکوران؛ 0333 ،؛ استارک و فینک1880 ،رک؛ فینک و استا1881

منجر این فرضیه  بهسکوالریزاسیون استدالل پارادایم  ،شناسی دین در جامعه آنکهحاصل 

استدالل پارادایم . در مقابل «دارد دینی منفی با مشارکت یارتباط مذهبی پلورالیسم»که شد 

ارتباط مثبتی با مشارکت مذهبی پلورالیسم »که  کند میرا بیان بازار دین این فرضیه  اقتصاد/

شناسی دین دو  نظری رقیب در جامعهدیدگاه شود دو  طور که م حظه می همان«. دارددینی 

از  ؛؛ یعنی تأیید یکی مستلزم رد دیگری استاند الجمع همانعکه اند  کردهفرضیة متضاد ارائه 

توان  این دو فرضیة متضاد را میاعتبار ی وارسآزمون یا تجربی برای  پژوهشهر  رو نیا

برای  تجربیهای  آیا آزمون باید به این پرسش پرداخت کهاکنون  .کردبخش محسو   فیصله

تکلیف قطعی اند،  بودهنظری رقیب  که منبعث از دو دیدگاهوارسی اعتبار این دو فرضیة متضاد 

 ؟استداده و به این مناقشه فیصله  مشخص کردهرا  ها آن

تأیید یا رد  می دی برای 1883 دهة در دین شناسی جامعه در توجهی قابلهای تجربی  وهشپژ

در باره در این  شده مانجا های پژوهشتجربی همة نتایج  وقتی اما شد، انجامدیدگاه نظری  دو این

ی ها این پژوهشهمة از  آمده دست به ، اتفاق عجیبی رخ داد. شواهدشدکنار یکدیگر مطالعه 

بر  یمرور داشت!داللت برای تعیین تکلیف قطعی مناقشة مذکور گی نتایج نتیج بیبر تنها ، متعدد

مذهبی پلورالیسم ارتباط چگونگی تجربی مربوط به  های پژوهشل آماری در یتحل دویست حدود

به را  یقطع جةینت چیه توان نمی هککردند  بیان( 0331و مشارکت دینی، چاوز و گورسکی )

و  رهیدومتغهای  بستگی هم صورت بهتحلیل آماری  180، نتایج بررسی آنان از اقعدرو !آورد دست

 :گزارش شدخ صه و تفکیکی میان پلورالیسم مذهبی با مشارکت دینی بدین شرح 

( ارتباط مثبت مورد 33درصد ) 01، شده های انجام تحلیل از میان کل

ن این دو متغیر را معنادار میا ( ارتباط منفیمورد 93درصد ) 11 معنادار و

نیز نشان دادند ارتباطی میان مورد(  11) درصد 00ودند. ب آورده دست به

واجد  ها آن مورد 03که ندارد وجود  دینی و مشارکت مذهبی پلورالیسم

بود )چاوز و  معنادارغیرمنفی  ،مورد 01بستگی مثبت غیرمعنادار و  ضرایب هم

 (.031: 0331 ،گورسکی
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چگونگی ارتباط پلورالیسم دینی با مشارکت مورد های تجربی در ندرحقیقت، نتایج آزمو

 های رقیب مناقشات نظری و تعیین تکلیف اعتبار هریک از این تئوری به دادن جای فیصله همذهبی ب

و  کردندهمان اخت فات را بازنمایی و بازتولید  بار دیگر، ها آن الجمع همانعمتضاد و  های هبا فرضی

مربوط به چگونگی ارتباط میان پلورالیسم دینی و مشارکت مذهبی باقی  ةزخ اولیما را در همان بر

 ،رسید مینظر  که در وهلة اول عجیب به که این الگوی نتایج کرد خاطرنشانالبته باید  !ندگذاشت

 یشناس جامعه های پژوهشج در یرا یالگومواقع،  بیشترلة مذکور ندارد و در ئاختصاص به مس

 دارندواحد، نتایج متفاوت یا واگرایی را  یموضوع متعدد در یها پژوهشیعنی  ؛است گونه همین

. شوند و سرگشتگی بیشتر می یدگیچیش پیافزا سبب ،مسئلهتکلیف  کردن مشخص یجا که به

های رقیب  شناسی برای آزمون نظریه در جامعه ها پژوهشش یافزااکنون باید توجه داشت که چرا 

 ده است؟یها انجام هیمتعارض با آن نظر د و همیمؤ هم یها افتهیش یهمواره به افزا

 های انتقادی و پاسخ به این چرایی رئالیست

« باسکار روی» بریتانیایی فیلسوف، اصل در که استاجتماعی  علوم ةفلسف یک انتقادی رئالیسم

 1880 ،سایر؛ 1880 ،اکستروم مانند) گوناگون پژوهان دانش سپس د وکر تشریحآن را  (1810)

دانرماک و ؛ 1889 ،استینمتس؛ 0339و  1889 ،؛ باسکار1880 ،؛ آرچر1881 ،؛ کولیر0333و 

( بسط 0339 ،؛ پورپورا0333 ،مانیکاس؛ 0330 ،لوپز و پوتر؛ 0330 ،؛ هاروی0330 ،همکاران

 پارادایم جایگزین که استاجتماعی  علومدرک  برای مدلی ةارائ دنبال به انتقادی . رئالیسمندداد

 گرایی و نسبی هرمنوتیکی دیدگاه های نسخه برخی و سو کی از پوزیتیویستی گرایانة بهتجر

 .باشد دیگر سویی از مدرنیسم پست

 آنچه مطالعة) شناسی معرفت از بیش( وجود ةمطالع) یشناس به هستی انتقادی رئالیسم

که نباید  کند اصرار میدهد و بر این نکته  می اولویت (چگونگی آن توانیم بدانیم و می

 راه از آنچه صرف به کردنشانکارچگونگی  و دارد وجود آنچه مورددر را های نظری استدالل

واقعیات  جهان انتقادی رئالیسمنکتة دوم این است که  .کرداست، محدود  درک قابل مشاهدات

ا از چیزهای واقعی در عالم ر به هممرتبط اما  ،و سه الیة متمایز داند میشده  بندی را الیه
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و ج(  ،0 ( الیة مربوط به امر بالفعل ،1است: الف( الیة مربوط به امر تجربی کردهمشخص 

 0.الیة مربوط به امر واقع

و  را مستقیم ها آن همة چیزهایی است که ما الیه یا سطح تجربی شاملدر این میان، 

های مشاهدتی  تهیاف همةعلمی، این الیه شامل  فرایند کنیم. در  می غیرمستقیم مشاهده و تجربه

آوریم. الیه یا سطح بالفعل شامل  می دست بههای تجربی  پژوهش کمک بهو تجاربی است که 

 هدرک و تجربها آن را  ن انساهنوز  شاید که است رخدادهای وقوع یافته یا در حال وقوعی

و تغییراتی  هشد  فعالاقیانوس یک ای ناشناخته از  ای از زمین در منطقه الیه برای مثال اند؛ نکرده

واقعیت هنگامی  بدون آن کسی از آن باخبر شده باشد. الیة بالفعل کرده است،واقعی را ایجاد 

سطح  باشد. کرده فعال را خود توان و قدرت تر مربوط به امر واقع، الیة بنیادین که دهد رخ می

؛ هستنددادها دی است که تولیدکنند  جریان رخولهای م مشتمل بر مکانیسم 1یا الیة امر واقع

 یا علم )طبیعی نداشته باشیم. ها آندرک کنیم و چه شناختی از  را بشناسیم یا ها آن چه ما

 رئالیسم آنکه خ صههاست.  های تولید پدیده جوی کشف مکانیسمو اجتماعی( در جست

 با هرکدام که کند می شده در چندین سطح درک بندی الیه یعنوان هست به را واقعم عال انتقادی

 کند. خاص خود عمل می هایفرایند و توجه به پویایی

 جهانیعنی  ،های انتقادی به الیه یا سطح سوم واقعیات در نگاه رئالیست تیعل براین، ع وه

 و ها ظرفیت داللت بر تیعلدرحقیقت، . یستندپذیر ن که مشاهده تعلق دارد ها ی مکانیسمواقع

)=  شده مشاهده میان توالی رویدادهای یوستگی منظمنه پ ،ها دارد در پدیده های واقعی مکانیسم

ل کوواریانس یمتضمن تحل یعلمهای  پژوهشدر  0یبستگ ل همیتحل. بستگی میان متغیرها( هم

متضمن  یعلل یه تحلک یدر صورت ؛رهاستیان متغیم( )تقارن و تعاقب  ها یرییتغ یا هم

هایی  میان پدیده( تقارن و تعاقب) ها یرییتغ همن یآورند  اوجود به یها سمیانکم کردن مشخص

                                                 
1. Empirical 

2. Actual 

3. Real 

 سطح سه هر زیرا ؛( خطاستReal) «یواقع» عنوان به سوم ةیال ای سطح نیا یگذارنام، (0331) بنتون. از دیدگاه 1

 در موج ود  اتی  واقع ق ت، یدرحق(. 001)ص  هستند «یواقع» معنا کی به یانتقاد سمیرئال در نظر مورد ةیال و

 .اتیتجرب و دادها،یرو ها، سمیمکان: دارند گانه سه یبند هیال جهان
5. Correlation Analysis 
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های انتقادی قائم  ، استدالل رئالیستبه عبارت بهتراست که در الیه یا سطح تجربی قرار دارند. 

در  شده مشاهده ()تقارن و تعاقب  ها یرییتغ هم یعل لمسئو« ها سمیانکم»ه کبر این اصل است 

استوار بوده که  یعلاز استنباط  یومیه یة این استدالل بر رد الگویسطح تجربی هستند. پا

توان  ینم آنکهمبنی بر  ،شناخته شده است تیعلاز  0گونه یبستگ ا همی 1یرد تابعیکعنوان رو به

د. مطابق استدالل کر کع تجربی مجاور هم دریا تعاقب وقایت و معلول را خارج از تقارن لع

ه کم عبارت از آن است ینک کدرم یتوان یعمل مدرواقع و درها  ه ما انسانک یزیچ همةهیوم، 

ه ک کنیمم ثابت یتوان یهرگز نم اما، دهد رخ میا متعاقب یمتقارن صورت  بهدو واقعة مجاور هم، 

ان دو پدیده، هرگز یم یضرور یوندیمثابة پ به تیعل زیرابوده است؛  یعل یا رابطه ها آنان یم

های انتقادی استدالل  الیست، رئیومیه ین الگویست. در مقابل ایو شناخت ن مشاهده قابل

 وجود بها تعاقب تجربی را یه این تقارن ک یعل یسمیانکتشریح م ،ین علمییتب یبرا هکد کردن

اجتماعی  علومبخش در  تیرضا ینییق تبیدگاه، تحقین دیضرورت دارد. براساس ا ،آورده است

د بتوان یه باک، بلتسینرها یان متغیم بستگی( هم) منظم یرییتغ هم یکعبارت از احراز  تنها

 تئوری بنابراین اند؛ آورده وجود هرا ب یرییتغ ا همین ارتباط یه اک کردی را مشخص یها سمیانکم

 به نفع( سیطره داشته است متغیرمحور میک شناسی جامعه برکام ً  که) تیعل از هیوم تعاقبی

 ،آنکهد. خ صه شو  د میها هستند، ر بستگی ها یا هم یرییتغ د این هملمو که یعلهای  مکانیسم

تا صرف کنند توجه غیرقابل مشاهده  یعلهای  مکانیسم به شتریباید ب یهای علم پژوهشعلم و 

بستگی  های هم که در تحلیلاز وقایع و رویدادها  مشاهده قابلهای  توالی ترتبتعاقب و 

 (.0319 ،تل؛ لی0330 ،؛ هدستروم1889 ،؛ هدستروم و سوئدبرگ1898 ،الستر)شوند  منعکس می

آزمون  و شمول جهانة مهم در علم یعنی دستیابی به قوانین عام یا ئلدو مسمورد درهمچنین 

در  وجودی مهای علمی، دیدگاه رئالیسم انتقادی قائل به تفکیک دو نوع سیست قطعی نظریه

ت که در جایی اس« سیستم باز. »دنبال دارد به پژوهان برای دانشکه نتایج متفاوتی را  استجهان 

تصادفی با یکدیگر تعامل دارند. در شکلی  و به ندموجود زمان هممختلف،  یعلهای  مکانیسم

های مولد  جایی که مکانیسمدر  .1ید: بیا وجود بهممکن است در چند جا « سیستم بسته»مقابل 

                                                 
1. Functional 

2. Correlational 
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های  جایی که میان مکانیسمدر  .0 هستند،ها  طبیعی مجزا از تأثیرات سایر مکانیسم طور به

جایی که شرایط انزوای مصنوعی یک  وطبیعی تعادلی پایدار برقرار شده است  طور بهداخل، مت

مکانیسم، یک آمده باشد. منظور از انزوای مصنوعی  وجود بهها  از سایر مکانیسممکانیسم 

شد  آزمایشگاهی است که درصدد جداسازی یا  های کنترل های علمی درون محیط آزمایش

آن  بتوان کارکرد که یطور به ؛ها هستند یک مکانیسم از سایر مکانیسمتنها تفکیک تأثیرات 

 .کردهای دیگر بررسی  را بدون تداخل با مکانیسممکانیسم 

و متناو /  0ثابت ستا/ی، ا1شده کمنف های منعزل/فرایندن با یمتع یها ستمیبسته س یها ستمیس

های ثابت و فرایندبا  طبیعی ةستم بستیس یک یبرای مثال منظومة شمس ؛هستند 0رارشوندهکت

وجود  یهانکی یها ستمیر سین آن با سایب یخال یه فضاک یادیزان زیم دلیل بهرارشونده است که کت

و از مداخ ت  ستها ستمیر سیرات سایا تأثیو مجزا از نفوذ  کدارد، رویدادهای آن منف

درازمدت دقیقی از  یها ینیب شیتوان پ یل میبه همین دل است؛نند  خارجی نسبتاً در امان ک ثبات یب

سال و سایر رخدادهای درون منظومة شمسی داشته  لد و آغاز فصویسوف خورشکخسوف و 

 یها ستمین سیز نادرند و چنیعی نیهای بسته حتی در جهان طب ستمین نوع سیااساس  براینم. یباش

ها خلق  مایشگاهدانشمندان در آز از سویمصنوعی  صورت بهعمدتاً  یعیای در علوم طب بسته

ة بستستم یس کنند   فراهم گاهیشیآزماهای  های علمی در محیط شوند. درحقیقت، بررسی می

  دهد،  رخ الف هرگاه» گزار  شرطی صورت بهرا  ومیهتعاقبی  تیعلتا بتوان  ستالمقدوری ا حتی

 .دکربازتولید و مشاهده « دهد یم رخز ین

 یها شوند، گرایش ها آشکار می که با آزمایش یعلقوانین البته باید توجه داشت که 

پذیر رویدادها، زمانی که  های منظم و مشاهده اند که ممکن است در توالی های زیربنایی مکانیسم

خارج از وضعیت مصنوعی یک سیستم باز یا های دیگر در  آن مکانیسم در تعامل با مکانیسم

 توان یمة آزمایشگاهی بست یها نظامر ددر هر حال،  .هی است، ظاهر بشوند یا نگاهآزمایش

؛ به همین دلیل، کردرا آشکار  بودنشان دلو مو یبررسو  مطالعه قاًیدقهای منفرد را  مکانیسم

در ها عم ً  مکانیسم نیااست که  این واقعیتاما  ،ی دارندا ژهیو ارزش علم یبرا ها آزمایش

                                                 
1. Isolated 

2. Stationary 

3. Recurrent 
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ایجاد  ها در آزمایشگاه نعیتصکه  یبتجر یطیشرانه در  ،کار هستند همشغول ب بازهای  ستمیس

ها رویدادهای  مکانیسماز  یتعدادنیز همواره تعامل و ترکیب  بازهای  ستمیسدر  .شده است

 ند.ک یم مشخصو  نیمعرا  تجربی

 یعنیهای باز است؛  جهان متشکل از سیستم دیدگاه رئالیسم انتقادی تأکید دارد که

در حال کار هستند. این  زمان هماط ع نداریم،  ها آنهای مختلف که ما از همة  مکانیسم

های یکدیگر  شدن گرایش و مانع بالفعل نندها ممکن است در کار یکدیگر مداخله ک مکانیسم

نهایت در، اثر فعالیت یکدیگر را خنثی کنند و ها آن  یعلهای  شدن گرایش لیا پس از بالفع ،شوند

های مختلف  سازد، برآیندی از تداخل گرایش می شد  جهان را رخدادهای بالفعل و مشاهده آنچه

مداخلة  دلیل بهاما  ،کار کند یعلممکن است یک مکانیسم  رو نیاز ا ؛های فعال است همة مکانیسم

شمولی  به همین دلیل باید از ادعای جهان ؛ها اثر کار آن به فعلیت نرسد کار دیگر مکانیسم

یعنی بپذیریم که همیشه  ؛نظر کرد های باز صرف در سیستمیا روابط میان متغیرها  ها ، تبیینها قانون

 یجا بهپس  ؛«اگر الف رخ داد،   هم رخ دهد»گونه نیست که  اینو در هر شرایطی 

وجود ندارند،  یه در جهان اجتماعک« ینیقوان»شف ک یجه برایهوده و بدون نتیب یجوو جست

 یجوو در جست تنها ه متواضع وکاند  کردهه یتوص پژوهان دانشهای انتقادی به  رئالیست

 آورند وجود بهرا  ها آنو روابط میان  یهای اجتماع توانند پدیده ه میک ندباش یعل یها سمیانکم

 .(0338 ،؛ گروس0339 ،؛ اسمیت0331 ،؛ بنتون1080 ،نسب و فروزنده )توحیدی

نحو  هب توانند دانشمندان نمی -طبیعی برخ ف علوم -اجتماعی از سوی دیگر، در علوم

در  کنند.جاد یا یشگاهیآزماشد   کام ً کنترل یشکل محیط بهرا  بسته یسیستم یتصنع

کم در شرایط  ها دست های خاص تولیدکنند  رابطه میان پدیده طبیعی، مکانیسم علوم

شدنی نیست.  چنین شرایطی در عرصة امور اجتماعی حاصل ، اماپذیرند آزمایشگاهی شناخت

های  معلوم نیست یک مکانیسم خاص در شرایط یا بافتاساساً ، امور اجتماعیحیطة در 

ها و نیروهای  ، مکانیسمدرواقع. اردهای دیگر چه تأثیری د متفاوت و در تداخل با مکانیسم

به نحوی که برخی اوقات تأثیرات یکدیگر را  ؛اجتماعی غالباً با یکدیگر تعامل و ت قی دارند

 را ها آنسیر  یا خط کنند ین تأثیرات را خنثی و حذف میو در اوقات دیگر، ا هندد شتا  می

ها و عوامل  ها و امور اجتماعی، تعدد و تنوع مکانیسم رو در حوز  پدیده ازاین ؛دهند تغییر می
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ها و عوامل دخیل  ، نحو  تأثیرشان، ماهیت ترکیبی و مت قی مکانیسمها آن مراتب سلسلهدخیل، 

بسیار دشوار  ها آنهستند که یافتن پاسخ قطعی برای  واردیمو مواردی از این دست، از جمله 

های اجتماعی که  جامعه و نظام کردشناسی نیز باید اذعان  و حتی ناممکن است. در جامعه

نیز شناسان  جامعه  .تابند گونه شرایط آزمایشگاهی را برنمی ، هیچهستندهای انسانی  کنش محیط

های فرایندرا بر  شده کنترلهای کام ً  ند که امکان آزمایشباز سروکار دار یهای همواره با سیستم

ترین متغیرهای اجتماعی را هم  شده دلیل حتی شناخته  همین  به ؛دکن اجتماعی از آنان سلب می

 .طبیعی و آزمایشگاهی کنترل کرد توان به شیو  علوم نمی

بر چندگانه  یلعتأثیرات که آن است  سیستم باز عنوان به ویژگی ذاتی جهان اجتماعی

 Xکه  ندممکن است استدالل کناجتماعی  علومپژوهان  دانشاجتماعی دارد.  هر پدید تکوین 

آن را مجبوریم ولی ما  شود،شده مشاهده  ایزوله هنگامی که در شرایط کنترل/ ؛است Yعلت 

چید  دلیل تعام ت پی به بنابراین ؛هم وجود دارند C، و A ،Bدر حالتی مشاهده کنیم که علل 

خواهد شد.  تعین غیرقابل Xحاصل از تأثیرات سایر علل، تأثیر  یعلهای  پویایی علل مختلف و

خطی  ها آن راتیتأثکه  یعلهای چندین قدرت  در جهان پیچید  اجتماعی، تعام ت و ترکیب

دانشمندان  اینکهخ صه  .(0319 ،؛ لیتل0313 ،)ترنرتعین است  غیرقابل، ستینهم 

های  مکانیسم از سویهای باز  در سیستمرویدادهایی مواجهند که وقایع و با اجتماعی  علوم

 . در این میان،یابند و استمرار میدهند میرخ ، هستندکار  همشغول ب زمان همکه مختلف 

 امری محال است. ها آنکاری دشوار و آزمون جداگانة  ها آنهای عملی فرایندجداسازی 

آفرینش مصنوعی سیستم  نبودن ممکندلیل  شناسی به امعه، آزمون دقیق تجربی در جدرواقع

 .ستینپذیر  های مولد امکان کردن مکانیسم منزوی برایبستة آزمایشگاهی 

چگونگی ارتباط پلورالیسم  بار لة اصلی مقاله درئبه مس  با توجه به مطالب فوق اکنون 

ای  فرانظریه  چارچو گردیم. با قبول برمی دین شناسی مذهبی با مشارکت مذهبی در جامعه

 داد:مدنظر قرار  مسئلهو حل نکات زیر را برای استنتاج پاسخ  توان میرویکرد رئالیسم انتقادی 

باز سروکار دارد و قادر به ایجاد مصنوعی  یهای با نظاماجتماعی  علوماز آنجا که  .1

از  قانونی شبه های شکل نظم به شمول جهانهایی  تعمیم جویو جست ، بایدستینهای بسته  نظام

 پذیر را کنار بگذارد. ها میان وقایع مشاهده بستگی هم



  8938 زمستان، 7، شمارة 8مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة    787

با  ین اخت فات، تصوریننده در مناقشات نظری، تصورشان از اک تکپژوهان مشار دین باید .0

یعنی تصور نشود که  ؛دهد در تضاد با یکدیگر قرار می که آنان را مستقیم حاصل جمع صفر نباشد

 است یا درست سکوالریزاسیون نظریة، ورالیسم مذهبی و مشارکت دینیارتباط میان پلمورد در

های  ها بر مکانیسم هریک از این نظریه زیرا ؛و محال است که هر دو درست باشند دین بازار نظریة

کند که در جهان اجتماعی ممکن است  های متفاوت تأکید می زیربنایی مختلفی با تأثیرگذاری یعل

 با شناسی دین را در جامعهمتضاد مجادلة نظری  توان این می پس؛ باشند کار همشغول ب زمان هم

هریک از این  پذیرفت که یعنی ؛دکر ، حلباشند صحیحتوانند  می مدل نظری دو هر آنکهپذیرش 

اجتماعی  زندگی های مختلف در مندرج در مکانیسم رقیب واقعی نیروهای از نظری دو مدل

 شده بافت یا شرایط اجتماعی بررسی در کدام نیروی مکانیسمی کهآنبراساس  کنند که می نمایندگی

 مختلفهای  پژوهشدر  اند که آورده وجود به را متفاوتی تجربی بوده است، نتایج نیرومندتر

 .(0313 ،بریج ؛ یاناکن و بین0339 ،اند )اسمیت شناسان منعکس شده جامعه

ها  میان بافت در دیگر ای نظریه یا هیک نظری اعتبار که فراموش کرداین فرض را  باید . 0

 یا انتظار داشت که بیشتر در عوض، باید. شد خواهد یکسان آشکار طور به مختلف های یا زمینه

بیان ای  های متقاعدکننده های مختلف بر وجودشان استدالل که نظریه یعل های مکانیسم همة

 شدن فعال اجتماعی موجب خاص بالقوه وجود داشته باشد و این تفاوت در شرایط ،اند کرده

 .دشو  می شان عملی و بروز تأثیرات ها این مکانیسم

 سایرتأثیرات  سازی خنثی یا تقویت از تأثرم مکانیسمی هر یعل اثر که داشت انتظار باید .1

 یعل پیامدهای مستقل راتیثتأ دنبال هب تنها نباید بنابراین ؛گیرد می قرار فعال های مکانیسم

هایی از  کنند  ترکیب ممانعت کننده و ت قی ارآثباید  بلکه ،ها باشیم نظریهدر  شده فرض

 های پژوهشهمچنین اگر در . کنند مدنظر داشته باشیم که با یکدیگر کار می را ها مکانیسم

 هیچ که نتیجه گرفت د، نبایدنشتجربی هیچ ارتباطی میان پلورالیسم و مشارکت دینی پیدا 

 های متضادی که در نظریه یعل های مکانیسم زیرا ؛وده استدر کار نب یعل مکانیسم

 های پژوهشی که در شرایط خاص است ممکن ،اند دین تشریح شده و بازار سکوالریزاسیون

 .کرده باشند خنثی را ، یکدیگراند مزبور در آن انجام گرفته

تجربی  یشواهدبر سر پیوسته  که هایی پارادایمدرگیرشدن در جنگ میان  جای هب ،ترتیب بدین
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 به را ما حمایت کند، رئالیسم انتقادی در مقابل رقبایش از اعتبار یک تئوری که کنند منازعه می

در  های رقیب نظریه تمام که کند هدایت میای  و متقاعدکننده موجه یعل های مکانیسم همة شناسایی

 مورددر و تأمل زیاد تفکر ،ی در چارچو  رئالیسم انتقادیبعدگام . اند داده پیشنهادشناسی  جامعه

  .شوند های مختلف فعال می مکانیسم ها آن درونکه است  متغیری اجتماعی شرایطانکشاف 

این  مختلف که ترکیبات شود اخته میپرد نتایجی تجربی به بررسی ،آخرگام در 

 از دشوارتر بسیار کار این البته. اند هوردآ وجود بهدر شرایط متفاوت  فعال های مکانیسم

پس براساس  ؛استدر تحقیقات مرسوم کمی  اهبستگی میان متغیر هم جوی ساد و جست

ظاهر  به های هفرضی کهرسد  نظر می تصدیق این استنتاج کام ً موجه به ،دیدگاه رئالیسم انتقادی

ارتباط میان پلورالیسم مذهبی و  موردهای سکوالریزاسیون و بازار دین در متضاد نظریه

های  مکانیسمشکل  بهتوانند  می اند، کردهبینی  نتایج تجربی متضادی را پیشمشارکت دینی که 

 :درست باشند مختلف شرایط تحت و متفاوت های اجتماعی بافت درزیر 

 از پیش که مؤمنان برای را سنتی ایمان نتا اطمینان و ایقا دارد گرایش مذهبی . پلورالیسم1

این مکانیسم زیربنایی  .کند سست ،ندگرفت می همگن و متجانسی مذهبی شرایط از این، آن را

ان دو متغیر پلورالیسم و یدهد الگوی ارتباط م توضیح میکه دارد داللت بر تولید گرایشی 

 شکل همبستگی منفی مشاهده شود. بهدر سطح تجربی باید مشارکت مذهبی 

 مذهبی رینانکارآف بسیج تا موجب دارد آزاد دین گرایش بازارهای در مذهبی . پلورالیسم0

بر تولید گرایشی این مکانیسم زیربنایی  .شود پیروان بیشتر جذ  برای تبلیغاتی های فعالیت به

در  ان دو متغیر پلورالیسم و مشارکت مذهبییدهد الگوی ارتباط م توضیح میکه داللت دارد 

 بستگی مثبت مشاهده شود. شکل هم به سطح تجربی باید

آثار  بروز موجبهای باز اجتماعی  در سیستمهبی مذ ، پلورالیسمآنکهحاصل سخن 

های باز  سیستمبار  طور که پیش از این در همان. شود های مختلف می مکانیسماز سوی  یمتفاوت

ایستند و هرکدام نیرومندتر باشند،  می مقابل یکدیگر ها این مکانیسم از برخیاستدالل شد، 

این . باشند تفاوت و برخی بی کنند را خنثی یکدیگرآثار  است ممکننیز  برخی شوند. میغالب 

نحو  ارتباط پلورالیسم مذهبی و مشارکت  مرتبط با های پژوهشهمان چیزی است که در نتایج 

گرایانه  متعارف تجربه های پژوهشوقتی در چارچو   صورتی که دردینی مشاهده شده است. 
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 ها فرضیه این قرار داریم،اجتماعی  علوم ها میان متغیرها در کوواریانسبستگی یا  همتحلیل  از

 برای هایی پژوهش هم وقتی .هستند یالجمع همانع رقبای گویی که شوند می تنظیم ای گونه به

به  یغیرقطع های گیری با نتیجهمعموالً  شود، می انجام ها آن میانبخش  قاطع و فیصله آزمون

 .دهند یبخشی، سرگشتگی را افزایش م جای فیصله هو ب دنرس پایان می

 گیری بحث و نتیجه
چگونگی مورد شناسی دین در ای داغ میان دو پارادایم حاکم بر جامعه از اواخر قرن بیستم، مناقشه

میدان، پارادایم  یسو کی. گرفتارتباط میان پلورالیسم مذهبی و مشارکت دینی صورت 

، برگر و بروس قرار دورکیم مانندشناسان متقدم و متأخری  سکوالریزاسیون با نمایندگی جامعه

است و  آن بودن داشت که مدعی بودند قدرت و اقتدار یک دین در جامعه، در انحصاری

، تنوع مذهبی در یک جامعه از این منظرنفسه تأثیرات سکوالرکننده دارد.  پلورالیسم مذهبی فی

رسایش شک و تردید در اطمینان مذهبی و ف بروزشدن باورهای مشترک مذهبی،  پاره موجب پاره

سوی کند. در  و در درازمدت حیات دینی یک جامعه را تضعیف میشود میایمان مذهبی افراد 

استارک و فینک دیدگاه مانند شناسان متأخری  بازار دین با نمایندگی جامعه مقابل، پارادایم اقتصاد/

در یک که تنوع و رقابت آزاد میان مذاهب مختلف  ه استو استدالل کردشده متضادی را مطرح 

بلکه به سرزندگی دینی و افزایش مشارکت و  ،شود نمیمنجر تنها به سکوالریزاسیون  نه ،جامعه

قابل آزمون تجربی به دو  های گزارهبه  ی نظریها انجامد. ترجمة این استدالل بسیج مذهبی می

با مشارکت  پلورالیسم مذهبی ارتباط منفی .1بودند:  الجمع همانع ظاهر بهفرضیة متضاد انجامید که 

پلورالیسم مذهبی ارتباط مثبتی با مشارکت دینی دارد  .0 و دینی دارد )پارادایم سکوالریزاسیون(

 بازار دین(. )پارادایم اقتصاد/

شناسی دین در سطح نظری محدود نماند و  این مناقشة علمی در حوز  جامعه البته

مانند ی در واحدهای تحلیلی های سطح فردی و سیستم را با دادهتجربی متعددی های  پژوهش

 دو و تأیید یا رد این  در راستای آزمون فرضیات فوق« کشور»و « اجتماعات»، «ایالت»، «شهر»

هیچ به نتوانست  شناختی جامعه های پژوهشاین مجموعة عظیم از  داد، امادیدگاه نظری صورت 

 یها افتهیبرخی  :وردآوجود  هنتایج متعارضی بدرعوض،  و بیابددست بخشی  حکم قطعی رضایت
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 و داللت بر رد فرضیة پارادایم اقتصاد/ اندهتجربی از فرضیة پارادایم سکوالریزاسیون حمایت کرد

و فرضیة  اندبازار دین حمایت کرده از فرضیة پارادایم اقتصاد/ نیز برخی دیگراند.  داشتهبازار دین 

لة اصلی ئمس، های تجربی متعارض افتههمین ی. براساس اندرا رد کرده پارادایم سکوالریزاسیون

های متعدد تجربی برای ارزیابی صدق یا کذ   آزمونچرا  آنکهمبنی بر  ؛شکل گرفت این مقاله

چرا  عبارت دیگر،  به .دنبه این مناقشة نظری پایان دهاند  مذکور نتوانسته الجمع عهماندو فرضیة 

های  ه پژوهشکخاص آن است  طور به یاسشن عام و جامعه طور بهاجتماعی  علومج در یرا یالگو

العاد   ش فوقید؟ چرا با وجود افزاان داشتهواحد، نتایج متعارضی را  یتجربی متعدد در موضوع

ارائه  الجمع همانعهای تجربی متضاد و  بینی های رقیب که پیش در ارزیابی نظریه ها پژوهش

بلکه همواره به  ،شود ال یا اثبات نمیقطع ابط طور بهاجتماعی  علومای در  دهند، هیچ نظریه می

 شود؟ میمنجر ها  هیمتعارض با هریک از آن نظر د و همیمؤ هم یها افتهیش یافزا

 استفاده شد.های دیدگاه رئالیسم انتقادی  مهم از استدالل های برای پاسخ به این پرسش

های باز سروکار  مبا نظا شناسان جامعهکه چون  این بودهای انتقادی  رئالیستاستدالل اصلی 

 ها آنهای مختلف که از همة  مکانیسم ستند،های بسته نی د و قادر به ایجاد مصنوعی نظامندار

های  ها ممکن است در شرایط و بافت در حال کار هستند. این مکانیسم زمان هماط ع نداریم، 

 ؛کدیگر شوندهای ی شدن گرایش و مانع بالفعل نندمتفاوت در کار یکدیگر مداخله کاجتماعی 

مربوط به ارتباط )مثبت یا منفی( پلورالیسم شناختی  جامعههای  پژوهشبه همین دلیل، نتایج 

اند؛ برخی  ها، یکنواخت و همیشگی نبوده این ارتباط ه استمذهبی و مشارکت دینی نشان داد

توان  می بترتی بدینگونه نبوده است.  ایننیز گونه بوده و برخی اوقات  این و در شرایطی اوقات

 فرضیة پارادایم دو هر اینکهشناسی دین را با پذیرش  بست رسیده در جامعه این مجادلة به بن

پذیرفت که توان  می درواقع .رفع کرد، هستند بازار دین صحیح سکوالریزاسیون و اقتصاد/

 های مختلف در مندرج در مکانیسم رقیب واقعی نیروهای کلی نظری از هریک از این دو مدل

بافت یا شرایط  در کدام نیروی مکانیسمی آنکهبراساس  کند که می اجتماعی نمایندگی ندگیز

 .اند آورده وجود به را متفاوتی تجربی بوده است، نتایج نیرومندتر شده اجتماعی بررسی
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