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 چکيده

مي ظور به منابع دست اول اسالنمبدين شناسي اسالمي است.روان در ختيشناروشتبيين مباني  شناسايي و حاضر پژوهشهدف 

ي آورهاي شناخت و ابزار شناخت جمعهاي مربوط به نحوه شناخت، روشاز جمله منابع فلسفي، قرآن و روايات مراجعه شد و داده

اوال سه  ها نشان داديافته. رديدگشناختي مقايسه و با مباحث روان بررسي ،متون کيفي محتواي تحليل ها به شيوهگرديد. داده

شناسي حاکم است. ثانيا روش شناشي موجود در روانزيتويستي، هرمنوتيک و انتقادي بر روشچارچوب کلي يا پارادايم، پو

ه باشد کپژوهش پذيرفته شده براي کشف واقعيت هاي رواني در اين دوران روش تجربي به طور خاص روش آزمايشگاهي مي

نايع از م ليکناند. هاي حسي برخاستهبه کانالو منحصر سازي شناخت  گرايي نسبت انسانبنيادين مادي هايهر دو از انديشه

هاي کشف واقع متنوعند ( روش2، ماهيت موضوع است و امري دلبخواهي نيست تابع همواره ( روش بررسي1اسالمي بدست آمد:

در پي  است و اطمينان عرفي راقابل اعتماد تجربي  روش( 3دارد،  بسندگيها اقعيتوو روش تجربي تنها نسبت به يک دسته از 

هاي فراحسي و فراعقلي کاربرد دارد و راهي براي ( روش نقلي براي شناخت واقعيت4آور است، دارد و در برخي شرايط يقين

( ابزار نهايي 6هاي غيرمادي مانند ماهيت ارگانيزم انسان عمدتا استدالل عقلي است،( راه شناخت واقعيت5کشف واقع است،

( چارجوب يا 8ها حاکم است، ها و تکنيکمداري در انتخاب روش( ارزش7دارد عقل است، سيطره  هاروش بر همهشناخت که 

 .گرايي عقالني استشناسي اسالمي واقعپارادايم حاکم بر روش

 شناسي، روشاسالمي، روش شناسيشناختي، روانروش مبانيچارچوب نظري) پارادايم(،  ها:کليدواژه

 مقدمه

شود که براي هايي گفته ميها و تکنيک. روش به راهروندهم بکار ميگاهي به اشتباه به جاي  2شناسيو روش 1دو واژه روش

ها در هاي گردآوري دادهرود و از انجا که روشهاي گردآوري شده به کار ميگردآوري، بررسي و تجزيه و تحليل مطالب و داده

اقع شناسي در واما روش .متفاوت خواهد بودنيز  انجام گيرد، روشهر مساله يا دانش خاص بايد متناسب با موضوع و محتواي آن 

پردازد. گيري و انجام کل فرآيند تحقيق است و به شناخت منطق حاکم در تحقيق و استراتژي آن ميچگونگي شکل ،تجزيه و تحليل

شناسي برخي روش .باشدنها ميآون ها و کيفيت آزمشناسي به معناي فهم چگونگي طرح مسايل، ارائه نظريهبه عبارت ديگر روش

 شامل و است روش از اعم مفهومي شناسيکند. در اين صورت روشرا به پارادايم حاکم بر ذهن و زبان پژوهشگر تعريف مي

ر ب اختصاصي استوار است کهبيني يک پارادايم و جهان پايه به معناي عام شناسيشود. روشمي عملي هايروش و اصول مباني،

که او اختي شنشناختي، انسانشناختي، هستيمباني معرفت نزديک است به به اين معني . اين پارادايمپژوهشگر سيطره داردذهن 

هايي دارد که مقدم بر مسيرهاي ورود به واقعيت فرضشناسي هر علمي پيشمعتقد است، روش 4چودهاري 3.اتخاذ کرده است
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اي است که زيربناي نظري و تجربي هر شناسي و اصول موضوعهني بر معرفتشناسي هر علمي، مبتهستند. به نظر وي روش

 پوزيتويستي،رويکرد  پارادايم يا چهار تاکنون انساني علوم (. در15، ص1998کند )چودهاري، اي از علم را مشخص ميحوزه

اصي را دنبال خ روشبراي بررسي رفتار انسان يک هر  هاي بررسي حاکم بوده است که در نتيجهبر روش ديني و انتقادي تفسيري،

 اند.کرده

کند که از ادراک حسي مانند مشاهده و تجربه مستقيم بدست به شدت بر دانشي اعتماد مي رويکرد اين؛5رويکرد پوزيتويستي. 1

ها مالک درستي يک واقعيت آن است که کسي درستي آن را بعينه ببيند و آن را به همين نحو گزارش آيد. از نگاه پوزيتويستمي

يم قدند که عقل و منطق بايد از پشتوانه تجربه عيني و مستقبرند ولي معتها البته عقل و منطق را نيز بکار ميکند. پوزيتويست

:يعني اشيا همان چيزي هستند که در ظاهر نمودار 7اين رويکرد مبتني بر اين اصول است: الف. پديدارگرايي 6برخوردار باشد.

طبق اين  8ن امري بيهوده است.گذرد مانند ترکيب و ساختار آشوند. بنابراين تالش براي رسيدن به اينکه چه در درون آنها ميمي

شود. تفاوتي ميان موضوع علم و تجربه آشکار وجود رويکرد موضوع دانش همان چيزي است که نمودار و در تجربه آشکار مي

اي ربهکند. يعني دانش بايد مبتني بر تجربه باشد، تجهاي فراحسي را انکار ميندارد. بنابراين به طور کلي دانش نسبت به واقعيت

: يعني 10گراييب. نام 9تواند به وسيله حواس خود درک کند و حواس تنها منبع خبري دستکاري نشده ما هستند.گر ميکه مشاهده

هاي علمي نيز بايد برآمده از تجربه باشد. طبق اين طرز تفکر، مفاهيم متافيزيکي در مورد هر مفهوم انتزاعي مورد استفاده در تبيين

بنابر اين عقيده،  :11گراييهايي( هستند که وجود عيني و واقعي ندارند. ج. ماديصرفا کلمات و اسامي)نشانهناپذير، امور مشاهده

موجودات منحصر به امور مادي هستند و موجود غير محسوس وجود ندارد. انسان نيز موجودي کامالً مادي است و هيچ جنبه 

هاي کمّي و تجربي مورد استفاده در علوم طبيعي بايد در مطالعات وش: ر12غير مادي در او وجود ندارد. د. تأکيد بر روش کمي

علوم انساني و اجتماعي نيز انجام پذيرد، تا به آن اعتبار بخشد. پارادايم پوزيتيويستي، تنها راه عينيت بخشيدن و اعتبار علوم و از 

ي هر فهم معقول و مقبول و داراي اعتبار بايد بر داند؛ يعنجمله علوم انساني را تبعيت کردن و بهره گرفتن از روش تجربي مي

هاي شهودي، و هاي عقالني، يافتهروش و تبيين علي تجربي که در علوم فيزيکي و طبيعي جريان دارد، مبتني باشد. بنابراين ادراک

شناسي ر برخي مکاتب روانباشد.اين پارادايم بهاي وحياني تنها در چهارچوب تجربه و قواعد حاکم بر بدن قابل بررسي ميمعرفت

. به دداننيم يماد کامل طور به را انسان جمله از يهست جهان همه معموالٌ انيرفتارگرابه خصوص مکتب رفتارگرايي حاکم است. 
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سي هاي فيزيکي مورد برراند دينداري انسان را به صورت کمي و تجربي همانند پديدههمين دليل پيروان اين مکتب تالش کرده

 قرار دهند. 

داند، بلکه به گرفتن از روش تجربي نمياين رويکرد تنها راه عينيت بخشيدن و ارزش معرفتي علوم را بهره. رويکرد تفسيری؛. 2

ن برد. به طور طبيعي در چارچوب ايردن از معيارهاي سختگيرانه نظرية علمي از تحليل و تفسير رويدادها بهره ميجاي پيروي ک

. 1هاي مختلف تفسير کنند. اين رويکرد بر اصول زير مبتني است: رويکرد افراد متفاوت ممکن است يک رويداد را به صورت

بيني محقق . مشاهدات و تجربه به جهان2گر نيست. و مستقل از شخص مشاهده پردازيم، مجردجهاني را که ما به مطالعه آن مي

گر مشاهدات ممکن است با سوگيري آميخته باشند و هاي بيان. گزاره3بستگي دارد، و در ميان همه پژوهشگران يکسان نيستند. 

. دانش به صورت فردمحور بدست 5هستند.  13آميختههاي واقع بنياد نيز ارزش ـ . گزاره4هاي مختلف قابل فهم هستند. به صورت

. ارزش در فهم دخالت دارد و ممکن است بيش از يک راه براي فهميدن وجود داشته 6شود آيد و به همين نحو هم پذيرفته ميمي

قرار  ارادايم تفسيريگري،در پتحليلکند، رويکرد رواناستدالل مي« گريتحليلفرويد و روان»در کتاب  15ريچارد استيونس 14باشد.

ده کند. همين امر باعث شهاي افراد را تأويل و تفسير ميگيرد. زيرا اين رويکرد، همانند مفسر متون نوشتاري، اعمال و تجربهمي

 16گراني همانند فرويد، يونگ، آدلر و استکل تفسيرهاي متفاوتي از يک تجربه يا واقعيت خارجي ارائه کنند.است که روان تحليل

. در مقابل شود، نيستشناختي که به جهان بيرون فرافکني ميعنوان مثال، به اعتقاد فرويد دين در اصل چيزي غير از امري روان به

اين دو دانشمند هر دو در زمره پارادايم تفسيري  داند.هاي زندگي انساني مييونگ دينداري را برخاسته از ذات انسان و از ضرورت

ال مخالف همديگر در ارتباط با دين دارند. به خصوص اينکه فرويد پيوسته در صدد بود دين را از زندگي هستند، ولي نگرشي کام

  دهد.هايش همين امر را نشان ميانسان محو کند و همه تالش

گرايان واقع، 18گرايان ارتباطي، واقع17گرايان متعاليهاي مختلف از جمله واقعطرفداران اين رويکرد به نامانتقادی؛ رويکرد( 3

را و گهاي چشمگير هر دو رويکرد طبيعتشوند. اين فيلسوفان علم برخي از ويژگيگرايان تجربي ناميده مي، و واقع19انتقادي

شوند که ها در فضاي اجتماعي خاصي زاده ميانديشمندان عمده اين نحله بر اين باورند که انسان 20آميزند.گرا را بهم ميساختار

ها و باورهايي که براي اثبات يا نفي آن، دليل قاطعي کوشد از طريق وضع ايدئولوژياند. اين فضاي اجتماعي ميفريدهخود آن را نيا

وجود ندارد، سلطه خود را اعمال کند. بر اين اساس وظيفه علوم انساني آن است که چنين ساختارهاي سلطه را شناسايي کرده در 
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قوانين تغييرناپذير و ثابت در مورد رفتار انسان وجود ندارد. دانش از طريق فرايند طبق اين ديدگاه صدد حذف آن برآيند. 

تري به دست بخشهاي آگاهيانجامد و بينشکه خود پيوسته به محو ناداني و درک مخدوش مي 21ـ بازنگرانهگيري جدليجهت

ه ترکيبي از گيرد کشناسي انتقادي زماني صورت ميتيابد. بر اين اساس تعميم در دانش و معرفدهد، تغيير يافته و توسعه ميمي

ها و مقتضيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قومي و جنسيتي در محيط هاي خاص با هم منطبق شده و ارزش

سازي، .رهايي3تاريخي، .موقعيت يابي 2.عملگرايانه بودن، 1هاي درست در اين پارادايم عبارت از تالقي يابند. معيار ارزيابي تبيين

ارانه و بي کباشد. تبييني که نتواند موارد مذکور را عملي يا تسهيل سازد، نادرست، محافظه.ايجاد دگرگوني مي5.آگاهي بخشي و 4

براي بيان ، فهم عادي، تفسيري و غيره 22توانند از هر نوع زبان اعم از زبان آماري، روايتيهاي انتقادي ميشود. تبيينثمر تلقي مي

هاي حاٌ روشهاي انتفادي ترجيهاي تحقيق مورد استفاده براي دستيابي به تبيينهاي خود استفاده کنند. روشها و استنباطيافته

طبيقي، ت –هاي تاريخي ـ انتفادي، مانند مردم نگاري انتقادي، مردم نگاري نهادي، روشهاي کيفيتر روشکيفي و به صورت دقيق

قادي انجام گيري انتشناسي و ديگر روش هاي کيفي هستند که با جهتهاي گفتمان، شالوده شکني، نشانهدي، تحليلهاي اسناروش

هاي کمي را نيز در صورت لزوم با درنظر گرفتن مواضع بنيادين انتقادي شوند؛ با اين وجود، محققان انتقادي استفاده از روشمي

هاي انسان براي ايجاد همدلي نامند. اين علوم از ظرفيتايي هستند که آن را علوم انساني ميگراها به دنبال چيزهانسان 23پذيرند.مي

ي کنند که تا حدودي با ساير علوم طبيعگيرند و اهدافي را تعقيب ميهايي را بکار ميرو شيوه کنند و از اينو تفاهم استفاده مي

با  ود داننمهم و جالب توجه مي اساساتجربه هشيار را  وگرا هستند، ذهنگيري، در جهتنيز گرا روانشناسان انسان متفاوت است.

هاي موجود در جهان شخصي، به ويژه ها و دگرگونيهاي توصيفي بر ظرافتشناسيشناختي و سنخبکارگيري انواع اصول روش

ه آنها نسبت اي بايت از يونگ، نقش بسيار سازندهدانند، و با حمورزند. آنها فرايندهاي ناهشيار را مسلم ميافراد استثنايي، تأکيد مي

  24دهند..مي

شناختي دين اسالم به طور طبيعي از جهان بيني اسالمي به ويژه مباني معرفت شناختي رويکرد روش. رويکرد ديني )اسالم(؛ (4

همواره کنجکاو براي کشف واقع گيرد و کامال با آن هماهنگ است. دين اسالم انسان را موجودي واقع طلب و آن سرچشمه مي

داند. همه تکاپوهاي علمي براي کشف واقعيات است نه دلخوش کردن به امور موهوم و خيالي. بله آدمي چه بسا اشتباه کند و مي

تي سها بلکه قرن ها با امور نادرست به عنوان علم قطعي بسر برد ولي به محض اينکه به نادرامري نادرست را درست بپندارد و سال

فطرت  »گويد، بندد. آيت اهلل مصباح يزدي ميشود و به تدريج آن امر از زندگي انسان رخت برميآن پي ببرد از آن رويگردان مي

 کند که به روشنيجويي انسان، از آنجا که به دنبال درک واقعيت است، در مقام کسب علم آموزش علمي را اقتضاء ميحقيقت

جويي انسان اين نيست که صرفاً، يک اعتقادي را پيدا کند. آنچه که ن دهد. مقتضاي فطرت حقيقتواقعيت حقيقي را به وي نشا
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کند، عبارت است از کسب علم مطابق با واقع، و رسيدن به مرحلة يقين و جويي وي را سيراب ميفطرت انساني و ميل حقيقت

 25«.دور شدن از جهل و شک و گمان

براي کشف واقع چهار ابزار حس، استدالل عقالني، شهود و وحي در اختيار انسان قرار گفته است که بسته به ماهيت موضوع يک 

اقعيت ها با ويا گاهي همه اين روش ها را بکار مي برد تا به واقعيت همانگونه که هست دست يابد. عقل آدمي که قوه سنجش يافته

د سنجهاي تجربي، عقالني، شهودي و وحياني ميهاي عرصهها را با واقعيتکند و آنرا زير و رو ميهاي انسان است همواره يافته

 اسالمي در روش يا رويکرد . بنايراين پارادايم26کند تا به واقعيت نهايي که علم يقيني است دست يابدها را غربال ميو پيوسته آن

، هاي انساني به چهار دسته حسيي انسان همواره از پي کشف واقع است. واقعيت. يعنناميد گرايي عقالنيتوان واقعمي شناسي را

کند واقعيت را در هر کدام از اين چهار عرصه بدست آورد. قوه و شوند. انسان تالش ميعقالني، شهودي وحياني تقسيم مي

  27کند عقل است. شناختي که همواره سره از ناسره را در چهار عرصه از هم جداسازي ميسازوکار روان

اتي قايل ها و صفخود براي شخصيت انسان ويژگيشناختي روششناسي رفتارگراها بر اساس مباني در دانش روانبه همين دليل  

گران تحليلدهند. رواننيستند و براي سنجش شخصيت فقط تعامل رفتارها، پيشايندها و پيامدهاي رفتار را مورد سنجش قرار مي

گراها به تد. شناخهاي فرافکن، تحليل رؤيا و هيپنوتيزم تاکيد دارنها و تکنيکبا تاکيد بر بخش ناهشيار روان انسان، بر روش

 اند. هاي ديگري روي آوردهمساله شناخت و نقش آن بر روان انسان، به روش

صي اخذ شده است، روش شناسي خامنابع و فلسفه اسالمي  که از ايشناختي ويژهمباني روشبا توجه به  شناسي اسالمي نيزروان

زندگي انسان به دنياي مادي  اينکه انسان موجودي دو جوهري است،را به همراه خواهد داشت. برخي از اين مباني عبارتند از 

هاي بنيادين بنايي که انديشهبا توجه به نقش سنگ. 28نيست، زندگي اصلي انسان به زندگي پس از مرگ اختصاص دارد منحصر

يا مباني را که بر روش شناسي پژوهشگر دارند ما در اين نوشتار در صدديم انديشه هايي اساسي پژوهشگر در ساماندهي روش

 شناسي در روان شناسي اسالمي حاکمند معرفي کنيم.

  شناختي در روان شناسي اسالميمباني روش

 مبنای اول: تابعيت روش از سنخ و ماهيت موضوع 

کنيم و  انتخاب شايد به ذهن بيايد که ما مي توانيم به شکل دلبخواهي هر روشي را براي بررسي هر پديده، فرضيه يا مسأله اي 

پژوهشگر بي  تواند تالشميواقعيت ها را در باره آن کشف کنيم. ليکن روش انتخابي تابع منطقي است که اگر از آن تبعيت نکنيم 

ثمر باشد. امروزه انديشمندان روش شناس به همين منظور منابع زيادي را تدوين کرده اند تا پژوهشگر را در انتخاب روش کارآمد 
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 طبيعت مساله مورد بررسي، روش پژوهش بلکه و قراردادي نيست، دلبخواهي انتخاب روش امري اعتباري  رسانند. بنايراينياري 

ماهيت موضوع مورد مطالعه، روش بررسي آن موضوع را تعيين  اولين مبناي روش شناسي اسالمي آن است که کند.را معين مي

باشد با روش پژوهش موضوعي وعي که از ماهيتي صرفا مادي برخوردار ميکند و به همين جهت است که روش پژوهش موضمي

که ماهيتي غيرمادي يا ماهيتي دو ساحتي دارد، متفاوت خواهد بود. اگر موضوع مورد مطالعه از ماهيتي صرفا مادي برخوردار باشد 

گاهي هاي آزمايشبررسي احيانا وو در نتيجه موجودي حسي و شبه حسي تلقي شود، روش بررسي چنين موضوعي، روش تجربي 

است. ولي اگر موضوع مورد مطالعه داراي ماهيتي غيرمادي مانند مجردات يا مرکب )همانند انسان( باشد که اساسا مرکب از دو 

 باشد، در اينمجرد و غيرمادي مي "نفسِ"اي که جوهر اصيل آن جوهر به شدت مرتبط با همديگر تشکيل شده است، به گونه

باشد، صرفا به روش هاي حاکم بر چنين موجود مرکبي که داراي بعد غيرمادي نيز ميتوان براي کشف قانونمندينميصورت 

 تجربي اکتفاء کرد.

داند. براي شناخت هر يک از اين ابعاد، بايد معنوي مي -اجتماعي -رواني  –شناسي معاصر انسان را موجودي زيستي روانامروزه 

ي هاي مادي و فيزيکي با روش تجربي قابل بررسپديده در بعد زيستي و بدني گيري شود. مثالبعد بهره از روش متناسب با آن

گيرد. همچنين بيني و شهود دروني بايد مورد استفاده قرار درون شود، روشمي انسان درون هاياست و وقتي سخن از حالت

 در نهايت. عقلي واگذار شود به روش بايد است، دوگانه يا است واحد موجود آيا و مسايلي نظير اين که انسان ماهيت بررسي

گران طلبد تا با تکيه بر گزارش گزارشمي وحياني را روش نه؟ يا ماندمي باقي او از چيزي مرگ از بعد مسايلي از قبيل اين که آيا

ه بر همين اساس است ک .ينده دسترسي پيدا شودها و رخدادهاي آاعتماد به شناخت درست و مطابق با واقع از پديدهصادق و قابل

توان گفت روش بررسي مسايل انساني تابع سنخ و ماهيت موضوع مورد بررسي است. نه آن که با روش واحد و يکساني بتوان مي

شناسي وانربه بررسي ابعاد موضوع مورد بررسي پرداخت. شايد به همين جهت بود که مسئولين دانشگاه کمبريج با پيشنهاد تاسيس 

از دانشگاه کمبريج انگلستان  30و جان ون 29جيمز وارد 1877مخالفت کردند. در سال شناسان آزمايشگاهي توسط دو نفر از روان

را به عنوان رشته دانشگاهي معرفي کند. شوراي عالي دانشگاه اين درخواست را به  31شناسي آزمايشگاهيتقاضا کردند که روان

، 1907سال بعد، يعني سال  30هاي ترازو به دين اهانت کند. البته خواهد با گذاشتن روح بر روي کفهاين دليل رد کرد که نمي

به چاپ رسيد، تالش  33که در مجله پزشکي آمريکا ايدچار اشتباه فاحش روش شناختي شده و در مقاله 32دکتر دونکان مکدوگال

که روح را با ترازو وزن کند شرح داد. او در بررسي خود از شش بيمار در شرف مرگ تقاضا کرد که آخرين ساعات  خود براي اين

ان همراه رختخوابش دار سپري کنند. مکدوگال با مقايسه وزن اين افراد بههايي مجهز به ترازوهاي شاهينعمر خود را بر روي تخت

گرم بر آورد کرد! او آزمايش خود را  21يعني حدود  34قبل و بالفاصله بعد از مرگ، وزن تقريبي روح آدمي را سه چهارم اونس
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خورد. اين آزمايش اين عقيده رايج ها هيچ کاهش وزني به چشم نميروي پانزده سگ در حال مرگ نيز اجرا کرد. در اين آزمايش

شناختي در دين (. اين در حالي است که بر اساس مباني انسان1، ص2009را تأييد کرد )گرينوود،  35روح ندارند را که حيوانات

در نتيجه سبکي و سنگيني ندارد تا بتوان آن را با  اسالم روح انسان مجرد است و از ويژگيهاي مادي برخوردار نيست و مبراست

 جوهري و داري نفس و روح مجرد ه فالسفه اسالمي حيواناتت نيز موجوداتي دوناگفته نماند که بر اساس انديش ترازو سنجيد.

 هستند. 

به بررسي رفتار و فرآيندهاي ذهني و دروني انسان الجرم  بلکه هر کسي بخواهد سخن از روان شناسي بگويد شناسي معاصرروان

دهد. روشن است که حوزه اش، اتفاقاتي است که در حوزه دروني انسان رخ ميبخش مهمي از مسايل مورد مطالعه و پردازدمي

پذير علوم طبيعي مورد مطالعه توان همچون ابعاد مشاهدهاي دارد، نميکنندهدروني انسان را که در رفتار وي دخالت قوي و تعيين

ين از ا ياي دارند. مثال عنصر انديشه، آزادي و اختيار و مواردکنندهدخالت قوي و تعيين قرار داد. زيرا اين حوزه در رفتار انسان

هاي دروني انسان که دست که در بسياري از رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان دخالت دارد، و يا بسياري از حاالت و دريافت

خالقي، ديني، عرفي، فرهنگي و نيز قواعد و قراردادهاي اجتماعي ها و اعتبارات اتاثير زيادي بر رفتار ظاهري او دارد، و يا ارزش

 طلبد. کند، روشي خاص از مطالعه و تحقيق را ميهاي جمعي و رفتار اجتماعي انسان ايفاي نقش ميکه در فعاليت

اهري هاي ظها و نظمنمنديگرايانه به انسان و عدم توجه به حوزه دروني و معنوي انسان و اکتفا کردن به قانوبنابراين نگاه مادي

فتن از شناخت گرنمايي نسبت به ماهيت انسان باشد و باعث تحريف يا فاصلهحاکم در رفتارانسان چه بسا مانع بزرگي براي واقع

ينا ع هاي رفتاري انسانتوان به اين نظريه اعتماد کرد که نظمهاي حاکم بر انسان باشد. پس در علوم انساني نميمنديدقيق قانون

هاي طبيعي قابل مطالعه تجربي است. بلکه از اين جهت ميان علوم انساني و علوم طبيعي بايد به تفاوت روشي توجه مانند نظم

تواند ناشي از موارد ذيل ها مينمود زيرا تفاوت ماهيت موضوع آنها از جهات مختلف امري روشن و قابل توجه است. اين تفاوت

اي دارد. کشف اين معاني نه در رفتار مشهود بلکه از هاي طبيعي، بار معنايي ويژهخالف ساير پديده باشد: الف. رفتار انسان بر

هاي رفتاري انسان تابع قوانين طبيعي پذير است. ب. نظمطريق واردشدن در حيات ذهني و فرهنگي عامالن اين رفتارها امکان

اذهان عامالن هستند. اين قواعد و اعتبارات از سنخ اموري مشهود و ملموس نيستند بلکه تابع قواعد اجتماعي و اعتبارات مقبول در 

نيستند تا بتوان با نظارة صرف، انها را شناخت، بلکه اموري هستند که از طريق مباشرت در تجربه اجتماعي عامالن و همدلي با 

زند، داليل عقالني هستند نه علل مکانيکي و شوند. ج. علل رفتار آگاهانه انسان که از سر انديشه و تعقل سر ميآنها کشف مي

اندرکاران يک واقعه و رويداد، در فهم آن نقش به سزايي دارد. چنين ها و افکار مباشران و دستفيزيکي؛ بنابراين کشف انديشه

. وجود ير است. دپذگر يا تخيل همدالنه امکاننگري، بازسازي تخيلي مبتني بر تجربه مشاهدهشهاي درونشناختي با اتخاذ رو

هاي ظاهري و مطابق با قواعد و اعتبارات اجتماعي را تواند در تمامي رفتارهاي او دخالت و حتي نظمعنصر اختيار در انسان مي

هاي سياسي، اقتصادي و رواني همواره در مشي و ها و تحليلبينيمختل کند. قوه اختيار و آزادي انسان قابل انکار نيست. پيش
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اندرکاران آموزش و پرورش موثر بوده است و اين خود بهترين دليل است که تمداران، صاحبان سرمايه، مربيان و دستشيوه سياس

هاي طبيعي متفاوت است. بسياري از عوامل فوق مادي در حرکت و اراده انسان نقش دارند رفتار انسان ماهيتا با رفتار ساير پديده

 36توجه قرار گيرند. که در نگاه دقيق به انسان بايد مورد

س شود. قرآن وقتي درباره شناساندن امور محسوتابعيت روش از سنخ و ماهيت موضوع از منابع اسالمي نيز به سهولت استنباط مي

هاي حاکم بر آن روش حسي به و طور خاص نگاه کردن را ذکر گويد براي ادراک و شناخت آن و قانونمنديو مادي سخن مي

 !است؟ شده آفريده چگونه که نگرندنمى شتر به آنان يعني: آيا (18غاشيه، ) خُلِقَتْ کَيْفَ الْإِبِلِ إِلَى يَنظُرُونَ : أَفَلَاگويدکند. و ميمي

 نزِلَتِأُ وَمَا إِبْرَاهِيمَ فِي تُحَآجُّونَ لِمَ الْکِتَابِ أَهْلَ يَا فرمايد:کند و ميهاي تعقلي، روش عقلي را توصيه مياز طرف ديگر در موضوع

آيد از همين روش يا وقتي از ضرورت تبيين ايات االهي سخن به ميان مي (66عمران، آل) تَعْقِلُونَ أَفَالَ بَعْدِهِ مِن إِالَّ وَاإلنجِيلُ التَّورَاةُ

. اما در حوادث و (243بقره، ) تَعْقِلُونَ کُمْلَعَلَّ آيَاتِهِ لَکُمْ اللّهُ يُبَيِّنُ کند: کَذَلِکَگيرد و مخاطبان را به تعقل تشويق ميعقلي بهره مي

ماد باشد، مخاطبان خود را به پرسيدن و اعتاعتماد ميآوري گزارش از صاحبان اطالع قابلاتفاقات تاريخي و گذشته که نيازمند جمع

 (83سف، يو) لَصَادِقُونَ وَإِنَّا فِيهَا أَقْبَلْنَا الَّتِي وَالْعِيْرَ فِيهَا کُنَّا الَّتِي الْقَرْيَةَ دهد. وَاسْأَلِاعتماد ارجاع ميگران قابلبه گزارش گزارش

. (46زخرف، ) يُعْبَدُونَ آلِهَةً الرَّحْمَنِ دُونِ مِن أَجَعَلْنَا رُّسُلِنَا مِن قَبْلِکَ مِن أَرْسَلْنَا مَنْ فرمايد: وَاسْأَلْهمچنين در جاي ديگر مي

کند و سير در درون ايات االهي است و قرآن آنها را به عنوان راه شناخت انفسي معرفي ميتحوالت دروني انسان نيز مورد توجه 

 هُأَنَّ بِرَبِّکَ يَکْفِ مْأَوَلَ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى أَنفُسِهِمْ وَفِي الْآفَاقِ فِي آيَاتِنَا فرمايد: سَنُرِيهِمْکند. آنجا که ميها توصيه ميرا به انسان

 (54فصلت، ) شَهِيدٌ شَيْءٍ کُلِّ عَلَى

طور که قرآن از طرف ديگر بر اساس منابع اسالمي انسان ماهيتا با حيوان تفاوت دارد و برخوردار از روح االهي بوده همان

داراي دو بعد بدني و غيربدني است و براي شناسايي و ( 30 حجر،)سَاجِدِينَ لَهُ فَقَعُواْ رُّوحِي مِن فِيهِ وَنَفَخْتُ سَوَّيْتُهُ فرمايد: فَإِذَامي

. هاي طبيعي يا حيواني بهره جستتوان از همان شيوه بررسي پديدههاي حاکم بر رفتار انسان نميهاي انساني و قانونمنديويژگي

 هاي انساني ودهتحقيق و مطالعه آن را در قلمرو حس و تجربه منحصر دانست بلکه براي کشف پدي روشتوان همچنين نمي

اوال  نتيجه آن که. توان بهره جستهاي حاکم بر انسان عالوه بر استفاده از حس و تجربه از ديگر ابزارهاي شناخت ميمنديقانون

وع هاي انساني تابع موضهاي هستي و پديدهبر اساس چنين مبنايي و متکي بر منابع اسالمي روش مطالعه و راه کشف واقعيت

است. ثانيا تکثر در روش شناخت مورد تاييد منابع اسالمي است که در مبناي دوم از آن سخن خواهد رفت. ثالثا مورد بررسي 

هاي طبيعي فرق دارد و بر اساس چگونگي تفسير پژوهشگر از ماهيت هاي انساني با روش بررسي پديدهبررسي پديده روش

 شود.اش، روش تحقيق او تنظيم ميموضوع مورد مطالعه

 روش بررسي انسان را در همه ابعاد، حس دانندها چون عالم هستي از جمله انسان را مادي ميه خالف اين ديدگاه، پوزيتيويستب

 اب هم را انسان رفتارهاي دانسته و طبيعت همانند را انسان پوزيتيويسم .(267ص ،1379 ريتزر به نقل از ثالثي،)دانند مي تجربه و

                                                           
 (42واا42کهف،)اَرَشًدااَهَذااِمنْااِِلَقْ َربَااَرِّباايَ ْهِدَينِااأَناَعَسىاَوُقلْااَنِسيتَااِإَذاار ب كَااَواذُْكراالل هُااَيَشاءاَأناِإل ااَغًدااَذِلكَاافَاِعل ااِإّنِااِلَشْيء ااتَ ُقوَلن ااَوَلا. 36



 هايرزشا و عاليق ها،انگيزه ناديده گرفتن با ديدگاه اين. کندمي بررسي مشاهده صرف( )يعني طبيعي هايپديده بررسي شيوه

بودن علوم . به عبارتي ديگر تمام کساني که به يکي(9ص :1379،افروغ،)آورد مي پايين حيوانيت مرز تا را انسان ارزش انساني،

لم، همگي شده بعدي در فلسفه عهاي تعديلاي افراطي اوليه گرفته تا بينشاند، از پوزيتويستهانساني و علوم طبيعي حکم کرده

مشرب تجربي داشته و دارند. در اين گونه تفکر اتفاق نظر دارند و با همين منطق، ديرور و امروز، شعار يگانه بودن روش علوم 

 اند.طبيعي و علوم انساني را سر داده

( نيز شناسيرفتاري )همچون روان علوم در رفتارگرايي ساختارگرايي، کارکردگرايي، هاينظريهشناسي معاصر نيز در دانش روان

انات بوده رفتارگرايان عمدتا حاصل تجربيات آزمايشگاهي با حيو .اندگرفته شکل پوزيتيويستي شناسي و فلسفهروش تأثير تحت

حيوان تفاوت عمده و ماهوي وجود ندارد. در حقيقت اين نوع طرز  اند که بين انسان وفرض مبناي خود را قرار دادهو بر اين پيش

باشد و يکي از مهمترين تبعات آن تقليل هر نوع رفتار انساني به بنيادهاي زيستي و فيزيولوژيک است. تلقي دنباله نظريه داروين مي

نات هيچ تفاوتي ندارد و به همين خاطر، با باشد و از اين نظر با حيوابدين معنا که انسان چيزي جز يک يک ارگانيسم زنده نمي

 (. 154، ص1374توان آنها را مورد بررسي قرار داد.)هرگنهان و السون، هاي يکساني ميشيوه

 مبنای دوم: تنوع يا تکثرگرايي در روش 

گاهي از جهان، آهاي گرايي پوزيتويسم در روش تجربي، بر اساس منابع اسالمي، براي شناخت و کشف واقعيتبر خالف انحصار

هاي چندگانه توان به حسب موضوعات متفاوت از روشرخدادهاي درون انسان و شناخت قانونمنديهاي موجود در نظام رواني، مي

هاي حسي بهره برد، هم با استفاده از توان هم از روش تجربي و کمک حواس براي شناسايي پديدهاستفاده کند. در اين مسير مي

هاي شو فلسفي به کشف قواعد و قوانين حاکم در امور منطقي و فلسفي همت گمارد، هم با تکيه بر گزار هاي عقلياستدالل

هاي حضوري نگري و مراجعه به درون خود، دريافتاعتماد اطالعات صحيح را به دست آورد و هم با درونشده از افراد قابل نقل

ها هاي چندگانه شناخت نگاه انحصاري نشده است؛ به همه روشروش و دروني خود را دريافت. در اين نگرش به هيچ يک از

نمايي برخوردار است. عبدالرحمن رسميت داده شده است و هر کدام در قلمرو خود از معيار الزم و حد نصاب کافي براي واقع

کند که . وي آنگاه تصريح ميشناسي علوم استهاي تحول در علم، تحول در روشگويد: يکي از جنبهنقيب از محققين معاصر مي

تماعي، شناسي و علوم اجهاي علوم طبيعي، زيستاند علوم، تابع روش واحدي نيستند و براي هر يک از رشتهامروز همگان پذيرفته

 (.32، ص1387هايي متناسب با آن دانش وجود دارد. )عبدالرحمن، روش

مي و کيفي نيز مطرح است. برخي پژوهشگران علوم انساني به هاي کاز طرف ديگر روش ترکيبي در تحقيقات در خصوص روش

اند. انصاف آن است هر کدام از اين دو ها روي آوردههاي کمي و کيفي، به ترکيبي از اين دو نوع از روشهنگام سخن از روش

ج آن، انتقاداتي وجود دارد. پذيري نتايهاي خاص خود را دارند و در مورد اعتبار، روايي و تعميمرويکرد کمي و کيفي محدوديت

اند و دو روش کمي و کيفي را در روشي ترکيبي قابل شناسان روش ترکيبي را مطرح نمودهبه همين دليل است که برخي از روش

 کنند متناسب با موضوع مورد بررسي رويکرد پژوهشي را تدوين نمود.دانند و پيشنهاد ميجمع مي



عرفتي، نه تنها در تعارض با هم نيستند، بلکه در تعامل با يکديگرند. حس از طريق مشاهده، از نگاه منابع اسالمي ابزارهاي م

هاي علمي تبديل موضوعات گوناگون را در معرض عقل قرار داده و عقل نيز با استفاده از مباني نظري خود آنها را به گزاره

هايي که عقل کند. وحي هم در عرصهه، استدالل ميهايي که وحي و شهود براي انسان کشف کردکند و به واسطه ساحتمي

هاي جزئي و در تعامل با کند. عقل واسط بين حس و وحي است که در تعامل با حس به عرصهناتوان است، با آن همراهي مي

ي رفهاي دروني انسان به انسان معشود. شهود و علم حضوري نيز يافتههاي عميق و گسترده هستي آگاه ميوحي به عرصه

 کند. مي

هاي مقابل خود مشاهده کرد توان در مناظرات و گفتگوهاي ائمه اطهار)ع( با طرفهاي متنوع و متعدد را ميشگيري از روبهره

 روزي :ميگويد کرده، نقل نصاري رهبران از يکي با( ع) علي جواب و سؤال نحوه از که روايتي در فارسي سلمانبه عنوان نمونه 

 هم داخ پيش تو آيا: پرسيد حضرت به خطاب او. آمد( ع) امام علي نزد مساله چند از پرسش براي مسيحي، ،ا اسقف جاثليق

 عقيده طبق هستم مؤمن که همانطور خداوند، نزد هستم مؤمن من: فرمود حضرت مؤمني؟ خودت نظر به فقط يا هستي مؤمن

 مکان نبرتري در امي پيامبر کنار در من جايگاه: فرمود( ع) علي. بده خبر من به بهشت در جايگاهت باره در گفت اسقف. خودم

 و وجود به چطور: گفت شخص آن. نيست شکي است داده خدا که ايوعده در و ندارم آن در ترديدي هيچ و است فردوس

 خدا هک پيامبري راستگويي و خداوند ناحيه از شده نازل کتاب وسيله به: فرمود حضرت بردي؟ پي ايوعده چنين درستي

 هايعجزهم و کنندهخيره هاينشانه با: داد جواب( ع) علي بردي؟ پي پيامبرت بودن راستگو به چگونه: گفت اسقف. فرستاد

 وقف و کجايي از برتر متعال خداوند: فرمود حضرت کجاست؟ که بده خبر خدا از مرا: گفت جاثليق. کرد ارائه که آشکاري

 دهنکر تغيير ديگر حال به حالي از و است همانگونه هم االن و است نداشته معنايي مکان که است بوده ازل از او. است مکان

 ابدي راه او به حواس طريق از هدايت طالب تا شودمي درک حواس با آيا که ده خبر خداوند باره در من به: گفت جاثليق. است

 و شود وصف مقدار با که است آن از برتر جبار سلطان آن: فرمود حضرت دارد؟ وجود او شناخت براي ديگري راه اينکه يا و

 که ستا محيرالعقولي هاي آفريده او شناخت شود. راه مقايسه انسان افراد با اينکه يا و کنند درک را او بتوانند حواس اينکه يا

 مسيح رهبا در پيامبرتان آنچه باره در بده خبر من به: گفت جاثليق. کنندمي هدايت است، معقول و مشهود آنچه به را دقت اهل

 و افتهي جريان خداوند ناحيه از او بر که خلقتي و تدبير دليل به را او من: فرمود( ع) علي. است مخلوق او اينکه و است گفته

 نفي او از ار نبوت البته دانم؛مي مخلوق داشته، سيطره او بر که نقصاني و زيادت و کردهمي تغيير ديگر حال به حالي از اينکه

 سلمانم افراد ديگر با چيزي چه به تو عالم، اي: پرسيد جاثليق. دانمنمي خارج خداوند تأييد و کمال عصمت، از را او و کنمنمي

 جاثليق. داد خواهد رخ آنچه و داده رخ آنچه از دهممي خير تو به علمم کمک به که وسيله اين به: گفت( ع) علي داري؟ فرق

 نزد اسناشن صورت به شدي خارج منزلت از تو: فرمود حضرت. شود ثابت برايم تو ادعاي تا بنمايان را علمت از قدري: گفت

 سپس. داشتي کردي، تقاضا که هدايتي طلب و درخواست خالف نيتي درون در حاليکه در پرسيدي، سؤال او از و رفتي کسي

 و ديش داشته حذر بر کني مخالفت من با اينکه از و رسيد تو گوش به من سخن و شد داده نشان تو به من جايگاه خواب در

 که دهميم شهادت من. است همينطور مسأله گفتي راست خدا به: گفت جاثليق. کني تبعيت من از که شد داده دستور تو به



مناقب ) هستي  او جايگاه به افراد ترين برحق و وصي تو و خداست رسول محمد و ندارد وجود يکتا خداي از غير خدايي

 (432ص،  2، و اثبات الهداه، ج 257ص  2شهرآشوب، ج ابن
قل ن هاي عقلي،عقل و استدالل حس و تجربه، راه يعني انسان کردن پيدا شناخت هايراه همه از گفتگو اين رسد دربه نظر مي

زيرا آنجا که حضرت . است آمده ميان به سخن هاي دروني و علم حضورييافته و همچنين از شهود هاي وحياني،و آموزه

از المکان بودن خداي  هاي وحياني کمک گرفته و آنجا کهعلي)ع( از جايگاه خود در بهشت خبر داد، از روش نقلي و آموزه

اند و همچنين آنجا که از ايمان قلبي و دروني خود حکايت متعال صحبت ميکنند، از روش عقلي و استدالل عقالني بهره جسته

 سالميا منابع شناسي،روش لحاظ کند. بنايراين ازرساني ميه روش شهودي و تکيه بر علم حضوري خود اطالعکند در واقع بمي

هاي متنوع شناخت بهره هاي جهان هستي از روشبراي شناخت واقعيت گراييواقع رويکرد گذاشتن برضمن تاکيد و صحه

  گيرد.مي
 

 اعتماد بودن روش تجربي مبنای سوم: قابل

آيد، نسبت به موضوع هايي که از طريق حواس ظاهري انسان بدست مياساس منابع اسالمي روش تجربي و استفاده از دادهبر 

 اعتماد بودن حواس ظاهري داللت کند:تواند بر قابل خاص خود )امور محسوس( قابل اعتماد است. شواهد قرآني ذيل مي

ن بدان دهد. ايانسته و حکم به ضرورت تحقيق و تبين از گزارش او ميدهي فاسق را غيرقابل اعتماد دقرآن کريم گزارش .1

رسد، اگر )منشاء صحيحي داشته باشد يا( مورد بررسي دقيق قرار معناست که که آنچه از طريق يکي از حواس به شما مي

نيد گزارش فاسق اعتماد نک دهد بهتوان به آن ترتيب اثر داد و قابل اعتماد خواهد بود. به همين دليل دستور ميگيرد، مي

 إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا فرمايد: يَامطابقت آن با واقع تفحص کنيد و چنين ميو براي حصول اطمينان از مطابقت يا عدم 

 گاه هر مؤمنان، . يعني: اي(7حجرات، ) مِينَنَادِ فَعَلْتُمْ مَا عَلَى فَتُصْبِحُوا بِجَهَالَةٍ قَوْمًا تُصِيبُوا أَن فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٌ جَاءکُمْ

 .گرديد انپشيم خود کار از سخت و رسانيد رنجي قومي به ناداني روي از مبادا کنيد، تحقيق آورد شما براي خبري فاسقي

آميز و کردن موضع مسالمت خواهد در هنگام جهاد اگر کسي با سالماي ديگر از مومنان ميهمچنين قرآن در آيه .2

هاي مادي و رسيدن به غنايم جنگي او را متهم به جويانه خود را اعالم کرد، حمل بر صحت نموده و به انگيزهصلح

 اللّهِ بِيلِسَ فِي ضَرَبْتُمْ إِذَا آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا دشمني با خود نکرده و اعالم موضعش را پذيرفته و به آن ترتيب اثر دهيد. يَا

 قَبْلُ مِّن کُنتُم ذَلِکَکَ کَثِيرَةٌ مَغَانِمُ اللّهِ فَعِندَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ عَرَضَ تَبْتَغُونَ مُؤْمِنًا لَسْتَ السَّالَمَ إِلَيْکُمُ أَلْقَى لِمَنْ تَقُولُواْ الَوَ فَتَبَيَّنُواْ

. اين آيه نيز داللت بر آن دارد که به رفتار ظاهري و قابل (95نساء، ) خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا کَانَ اللّهَ إِنَّ فَتَبَيَّنُواْ عَلَيْکُمْ اللّهُ فَمَنَّ

گر واقعيت تلقي کنيد. ولي اگر شواهد بيروني و ظاهري قابل اعتماد نباشد مشاهده فرد مقابل اعتماد کنيد و آن را حکايت

 در 37ن کريم نيز به آن دستور نداده است.پذير نخواهد شد و قرآو به رسميت شناخته نشود، تفهيم و تفهم متقابل امکان

                                                           
 ايمان هلا تحيت که است سالم تحيت همان سالم القاى از مراد و کافر از مومن دادن تميز تبين، از منظور و جهاد اهلل، سبيل في ضرب از منظور که است آمده آيه اين تفسير در 37

 آن" الدنيا الحيوة عرض تبتغون مومنا لست ":فرمود اينکه از مراد همچنين. است صلح تقاضاى و شدن تسليم بلکه نيست دادن سالم منظور اندنيز گفته مفسرين از بعضى. باشدمي



 روشن انبرايت وضعشان که شويدمى روبرو جمعيتى با وقتى است آن منظور که شودمي استفاده چنين آيه اين از مجموع

 کنيد، يقتحق ؟ کافرند يا و مسلمانند ندارند؟ جنگ سر يا و بجنگند شما با خواهندمى دشمنند؟ يا دوستند آيا که نيست

 .باشد کرده تاييد را حکم اين که بود اين براى نيز تبين کلمه تکرار ضمنا .باشيد نزده آب به گداربى تا

کند، در واقع به حواس چندگانه ظاهري انسان استفاده مي "افاليرون"يا  "الم تر"همچنين وقتي قرآن از الفاظي نظير  .3

گيرد. اين نوع استناددهي به حواس شناخت انسان قرار ميکند که معلومات جزيي ومرتبط با اشياء را مورد اشاره مي

 مهشناسد. عالباشد و اين روش شناخت را نيز به رسميت مياعتماد ميکند که از منظر قرآن، قابلظاهري نيز داللت مي

 وطند،مرب اشياء خواص به که جزئي بوده و معلومات شناخت ابزارهاي از يکي را حس "گويد:طباطبايي در اين زمينه مي

 انانس پنجگانه حواس به...«  يرون افال» و...« تر الم» قبيل از الفاظي با قرآن موارد، اين در. شودمي درک حس بوسيله

 38.(509، ص5، ج 1362طباطبايي، عالمه. )کندمي اشاره

ر کنند و داعتماد ميهاي حاصل از روش حسي، فقهاي اسالم نيز در مباحث فقهي براي اثبات موضوعات شرعي به شناخت

دانند و به اطمينان حاصل از حس و مشاهده را معتبر دانسته و بر بسياري از موارد تنها راه اثبات آنها را مشاهده و حس مي

شاهد جهت اثبات رابطه نامشروع، يا شهادت دو شاهد براي اثبات اول  4کنند. مثال شهادت اساس آن حکم فقهي صادر مي

دت يک نفر براي اثبات نجاست يک شيئ و نظاير آن معتبر و قابل اعتماد است و زمينه صدور حکم شرعي ماه قمري، يا شها

نمايد. چنين ابتنايي حکايت از آن دارد که احکام شرعي تابع مشاهده حسي است و اعتباريافتن و اجراي احکام را فراهم مي

کند. در واقع اطمينان حاصل ن طريق براي انسان را گزارش ميهاي حاصل از اياالهي مبتني بر اعتمادکردن به حس و شناخت

 تواند مبناي احکام صادره از شرع است.شود، مياز مشاهده و روش حسي حاصل مي

  هاروش تمام در عقل قوه گریقضاوت و مبنای چهارم: حاکميت

آگاهي از رخدادهاي درون انسان و شناخت هاي جهان، بر اساس مبناي تکثرگرايي در روش، به منظور شناخت و کشف واقعيت

 ها قوه عقلگر نهايي در تمام اين روشتواند از چهار روش استفاده کند. اما قضاوتقانونمنديهاي موجود در نظام رواني، انسان مي

 براي راهي تواندنمي عقل قوة ياري بدون اما رودمي شمار به شناخت در مهم روش يک اگرچه مثال روش حس و تجربه است.

 اصلح نفس در خارجي واقعيتهاي با ذهن ارتباط اثر در که است ذهني سادة پديدة يک حسي، زيرا تصور. شود محسوب شناخت

 ثبوت دربارة تواندنمي اما کندمي منتقل ذهن به و آوردمي بدست را خارجي اعراض صورت فقط حس فرايند، اين در. شودمي

طباطبايي درباره  عالمه. اوست کار و عقل شأن فقط حکم و تصديق که چرا باشد؛ داشته حکمي آنها آثار يا اعراض آن خارجي

                                                           
 بر. نکنند بهانه را آنان نبودن مسلمان و باشند مجاز آنها با غنيمت گرفتن و جنگيدن در مسلمانان بهانه اين به تا نيستى مومن تو نگوئيد او به دنيا، زندگي به رسيدن انگيزه به که است

 .هست بسيار مغانم خدا نزد " کثيرة مغانم اهلل عند ": زيرا نسازيد آنان با جنگيدن مجوز را مادى و پست هدف چنين: فرمايدمى خدا اساس همين

را  آيات ديگريتوان اقامه کرد در عين حال براي اين مبنا مي( تجربي روش بودن اعتمادقابل ):سوم مبنايتوان براي شواهد قرآني ذکر شده بخشي از اياتي است که مي 38

 : طرح کرد که به برخي ديگر از آنها اشاره شده است
 .... و االبصار و السمع لکم جعل و

ِعِهم   َوَعلَى   قهلهوبِِهم   َعلَى   ّلَله ٱ َختَمَ   عِظيم   َعَذاب   َولَههم   ِغَشاَوة   أَب َصاِرِهم   َوَعلَى   َسم 
ِعِهم   لََذهَبَ  ّلَله ٱ َشاءَ  َولَو    اِرِهم  َوأَب صَ  بَِسم 
نَا َوإِذ   م   أََخذ  نَا ِميثَاقَکه مه  َوَرفَع  قَکه ذهوا   لطُّورَ ٱ فَو  وا  ٱوَ  بِقهَوة   َءاتَي نَاکهم َما خه َمعه نَا قَالهوا   س   َوَعَصي نَا َسِمع 

نَا َوقَالهوا   نَا َسِمع   َوأَطَع 
م   ّلَله ٱ أََخذَ  إِن   أََرأَي تهم   قهل   َعکه م   َسم   َوأَب َصاَرکه
 



 ذهن به و آورده بدست را خارجي اعراض صورت فقط حس فرايند اين در: گويدمي حسي ادراک در حواس کارآمدي ميزان

 شأن فقط حکم و تصديق که چرا باشد، داشته حکمي آنها آثار يا اعراض آن خارجي ثبوت يدرباره تواندنمي اما کندمي منتقل

 ادراک براي حس راه است معتقد راستا همين در نيز آملي جوادي اهللآيت (.243، ص1362طباطبايي،  عالمه) اوست فعل و عقل

 است عقلي شناخت همان دهدمي ارزش حس به که آنچه. ندارد علمي ارزش تنهايي به گاههيچ و نبوده مستقل راهي حقايق

گويد: اثبات موضوعات حقيقي غيربديهي علوم بايد با روش عقلي و با استفاده عالمه مصباح نيز مي (.380، ص1370آملي، جوادي)

از مقدماتي کلي انجام شود. همچنين تعميم نتايج مشاهدات حسي و کشف قوانين کلي که ضرورت و کليت داشته باشد نيازمند 

ترين اصول موضوعه مورد استفاده در علوم حقيقي مانند اصل عليت و فروع ت فلسفي است. کلياستفاده از روش عقلي و مقدما

 انسان و ستون اصلي (. امام صادق)ع( در روايتي پايه121-109، ص1370يزدي، آن، تنها با روش عقلي قابل اثبات است)مصباح

 رهنما و کندمى کامل را انسان است، عقل، دانش حافظه و فهم، هوش، سرچشمه افزايند که، عقلفرمايند و ميمعرفي مي را عقل

 از ود،شمي فهيم و باهوش و يادآور و حافظ و دانشمند شود، تأييد الهى نور به عقل انسان چون و اوست کار کليد و کنندهآگاه و

 و زندگى روش شناخت آنرا چون و بشناسد را خود بدخواه و خيرخواه کجاست. همچنين و چرا و چگونه داند کهمي رواين

 مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌگردد.  مخلص فرمانش به اعتراف و خدا يگانگى در و بشناسد را خود جدائى و پيوست

 وَ لِيلُهُدَ هُوَ وَ يَکْمُلُ بِالْعَقْلِ وَ الْعِلْمُ وَ الْحِفْظُ وَ الْفَهْمُ وَ الْفِطْنَةُ مِنْهُ الْعَقْلُ وَ الْعَقْلُ الْإِنْسَانِ دِعَامَةُ ع أَبُوعَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ مُرْسَلًا

 عَرَفَ وَ حَيْثُ وَ لِمَ وَ کَيْفَ بِذَلِكَ فَعَلِمَ فَهِماً فَطِناً ذَاکِراً حَافِظاً عَالِماً کَانَ النُّورِ مِنَ عَقْلِهِ تَأْيِيدُ کَانَ فَإِذَا أَمْرِهِ مِفْتَاحُ وَ مُبْصِرُهُ

اين روايت به صراحت . (22 ص ،1441 1ج کليني،) مَفْصُولَه وَ مَوْصُولَهُ وَ مَجْرَاهُ عَرَفَ ذَلِكَ عَرَفَ فَإِذَا غَشَّهُ مَنْ وَ نَصَحَهُ مَنْ

و نگهداری و دانش بوده ای در درون انسان به نام عقل وجود دارد که ريشه و پاية زيرکي، فهم، حفظ کند که قوهداللت مي

 نُورٍ مِنْ الْعَقْلَ خَلَقَ( تَعَالَى وَ)تَبَارَکَ  اللَّهَ إِنَّ»  است، نيز آمده ديگر روايتي در. و اشاره به همان عقل نظری انسان دارد

 الزُّهْدَ وَ رُوحَهُ، الْفَهْمَ وَ نَفَسَهُ، الْعِلْمَ فَجَعَلَ مُقَرَّبٌ، لَکٌمَ لَا وَ مُرْسَلٌ نَبِيٌّ عَلَيْهِ يَطَّلِعْ لَمْ الَّذِي عِلْمِهِ سَابِقِ فِي مَکْنُونٍ، مَخْزُونٍ

 وجود او ازلي علم در که آورد وجود به پنهان و شده ذخيره نوري ازيعني خداوند عقل را  ،(197ص 1408)نوري، «رَأْسَه

ح و نفس عقل، فهم را رو عينعلم را  متعال خدايمقربي را بر آن مطلع نساخته است.  ملکپيامبر مرسل يا  هيچ و داشت

 دميآ رسيدن کليددو خصوصيت که اين روايت، شود مالحظه مي چنانکهعقل و زهد را به منزله سر عقل قرار داده است. 

 شمارد. که ظاهرا همان عقل نظري است، مي عقل اساسي ويژگي از را فهم و علم يعني هستند واقعيت به

 :گويدمي 39يتزراسپ مثال، براي. اندکرده تأکيد جديد علوم فلسفه و روش عقلي در از استفاده بر نيز تجربي علوم دانشمندان از برخي

. انديدهانديش آن عملکرد و ذهن دربارة فالسفه که است سال پانصد و هزار دو از بيش کرد؛ جدا فلسفه از تواننمي را پزشکيروان

 علم وفانفيلس که طورهمان. باشد فلسفه به توجه بدون تواندنمي بگوييم، آن عملکرد و ذهن اختالل درباره عقالني چيز هر ما اگر

 اشد،ب نداشته وجود هاداده در نظري محاسبة و باشد خالص تجربي هايداده آن در که علمي اندداشته بيان ايمتقاعدکننده طور به

 تواننمي ،نيست منطقي و تجربي هايداده از بيش علم که گويندمي منطقي گرايانتجربه که را چيزي يعني نيست؛ تصور قابل

 .(48، ص 1990پذيرفت )اسپيتزر، 

                                                           
39 Spitzer, M. 



 های فراحسي و فراعقليمبنای پنجم پذيرش روش نقلي برای شناخت واقعيت

 هاواقعيت از سنخ يک دارند؛ قرار کلي سنخ دو در انسان مورد در خارجي هايواقعيت شودبا مروري به منابع اسالمي روشن مي

. دارد رارق انسان فکري و عقلي توان از فراتر انسان مورد در هاواقعيت از برخي اما هستند؛ دستيابي قابل تجربه و عقل طريق از

ها انفرمايد: ما براي انسبه عنوان نمونه خداوند در قرآن کريم مي. است پذيرامکان وحي طريق از تنها ها،واقعيت اين به دستيابي

ارق، طکُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) إِنفرمايد: نويسند. در يک آيه ميباشند و اعمال آنها را ميايم که حافظ او مياي را گماشتهمالئکه

آگاهي از وجود ماليکه حافظ و نويسنده اعمال ( 12و  11،انفطارکَاتِبِينَ ) کِرَامًاعَلَيْکُمْ لَحَافِظِينَ  وَإِنَّ: فرمايدديگر ميای و در آيه( 2

توان با توان عقلي و استدالل فلسفي به آن دست يافت و نه از طريق تجربه هاي انساني قابل دستيابي است، يک انسان که نمي

ديني،  هايروش نقلي براي انسان قابل پذيرش و شناخت است. يا بر اساس آموزه واقعيت عيني و خارجي است که تنها از طريق

هاي باشد، نه از طريق استداللهاي جهان هستي است. شناخت شيطان که يک امر فراحسي و فراعقلي ميشيطان يکي از واقعيت

که اصل وجود شيطان، فلسفه وجودي آن در هاي بشري و نه از طريق شهود دروني بلپذير است و نه از طريق تجربهعقلي امکان

جهان هستي، نحوه ارتباط آن با انسان و عملکرد چنين موجودي و نيز چگونگي دخل و تصرفات آن در انسان، فقط از طريق نقل 

نَنَّکُمُ دَمَ الَ يَفْتِبَنِي آ يَاپذير است. در همين راستا برخي از آيات يه همين مساله پرداخته است. هاي وحياني و روايي امکانو آموزه

لشَّيَاطِينَ إِنَّا جَعَلْنَا ا تَرَوْنَهُمْسَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ الَ  لِيُرِيَهُمَاأَخْرَجَ أَبَوَيْکُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا  کَمَاالشَّيْطَانُ 

 بهشت از را شما مادر و پدر که چنان دهد فريب را شما شيطان مبادا آدم، فرزندان (. يعني: اي22اعراف، ) يُؤْمِنُونَأَوْلِيَاء لِلَّذِينَ الَ 

 را ماش بستگانش و شيطان آن همانا کند، پديدار نظرشان در را آنان قبايح تا کندمي بر آنان تن از جامه که حالي در کرد، بيرون

طبق اين  .آورندنمي ايمان که ايمداده قرار کساني سرپرست و دوستدار را شيطان نوع ما. بينيدنمي را آنها شما که جايي از بينندمي

باشند( به توانايي مشاهده وضعيت و رفتار انسان هاي جهان ميآيه شريفه قرآن، ضمن بيان عملکرد شياطين )که يکي از واقعيت

توانند شياطين را مشاهده کنند. بنابراين شيطان و چگونگي عملکرد او يک واقعيت ها نميفرمايد ولي انساناشاره کرده و مي

 شود. ه وحي و روش نقلي براي انسان روشن ميفراحسي است که بوسيل

 هاي وحياني است که از طريقبنابراين يکي از راههاي کسب معرفت قابل اعتماد دربارة حقايق مربوط به انسان، استفاده از داده

ان را با تمام کننده اين اطالعات همان کسي است که انسقرآن و روايات واجد شرائط الزم به دست ما رسيده است. زيرا بيان

 وَنَعْلَمُ انَالْإِنسَ خَلَقْنَا فرمايد: وَلَقَدْطور که قرآن ميتر است. همانها و ظرائفش آفريده و به اسرار خلقت او از هر کس آگاهپيچيدگي

را خلق کرديم و به آنچه که انسان با خودش  .يعني ما انسان(17و 16 ق،) الْوَرِيدِ حَبْلِ مِنْ إِلَيْهِ أَقْرَبُ وَنَحْنُ نَفْسُهُ بِهِ تُوَسْوِسُ مَا

کند، اگاهي و علم داريم. کنايه از اين که هيچ چيز از دايره علم و آگاهي خداي متعال خارج نيست. پس براي تنهايي( گفتگو مي)به

 در علمي هايپژوهش در اعتمادتر از کسب اطالعات از پديدآورنده آن وجود دارد؟ ولي اگرشناخت يک پديده چه راهي قابل

 انساني ائلمس از ناقص تصوير شود، بسنده تجربي يا عقلي روش به و تنها شود اکتفا اول نوع هايواقعيت به تنها انساني علوم

  .است ضرورت يک علوم انساني مطالعات در وحياني منابع از استفاده مبنا، اين اساس بر. شودمي ارائه



 هاها و تکنيكانتخاب روشمداری در مبنای ششم: ارزش

هاي تواند کامال منفک و جدا گردد، براي کشف قانونمنديها و گرايشات اخالقي نمياز آنجا که انسان هيچگاه از باورها، ارزش

 هاتوان از عينيت در مطالعات و پژوهشتوان از اين بعد انسان غافل شد. از طرفي نميحاکم بر انسان و کنشهاي انساني وي نمي

هاي اخالقي مورد قبول او منفک کرد. براي حل اين مشکل بايد توان انسان را از ارزشدست برداشت و از طرف ديگر هم نمي

هاي اخالقي تنظيم کرد تا کرامت انساني لطمه نخورد. بر اين اساس پژوهشگر با شناسي تحقيق را با توجه به حفظ ارزشروش

هاي شخصي، گروهي و نگري، کرامت انساني، دوري از هوا و هوس، اجتناب از تعصبرعايت مسايل اخالقي مانند عدالت، حق

هاي انساني خواهد پرداخت و در نتيجه نتايج تحقيق را در جهت مصالح ملي، عدم تبعيض نژادي و جناحي به بررسي پديده

 نخواهد شد.دار و سوگيرانه ارايه کند و تفسير آنها جهتشخصي، نژادي يا نظاير آن هدايت نمي

هي زند يا با احکام االهايي که با کرامت انساني هماهنگي ندارد يا به حريم خصوصي افراد لطمه ميها و تکنيکبنابراين از روش

ها بايد خودداري شود. مثال از تکنيک ها و تکنيکتوان استفاده کرد، بلکه از اين روششود، نميو شريعت اسالمي مخالفت مي

توان استفاده کرد که به خودافشايي غيرضروري و غيرشرعي منجر نشود و راي تخليه هيجاني مراجع تا جايي ميب 40تداعي آزاد

هاي اسالمي مسلمان اجازه ندارد اعمال هاي گذشته خود مجبور نگردد. زيرا بر اساس آموزهاحيانا مراجع به بيان گناهان و خالف

نُوا لَهُمْ الَّذِينَ آمَ فِيالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ  إِنَّ انکه در آيه قرآن آمده است:چن بدون دليل افشاء کند. خالف گذشته خود را

 شايع مؤمنان ميان در زشت کارِ دارند دوست که يعني: کسانى( 24نور، يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) وَاللَّهُعَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 

 .دانيدنمى شما و دارد پى در را او خشم چيزى چه که داندمى خدا و بود، خواهد دردناک عذابى آخرت و دنيا در آنان براى شود،

هايي باشد( آزمودنيگيري ميزان تاثيرگذاري خودارضايي )که از نظر احکام اسالمي يک عمل حرام ميتوان براي اندازهيا مثال نمي

 گيري کرد.واداشت تا ميزان ضررهاي بدني و رواني آن را اندازهرا به اين عمل 

شود و در جهت مصالح دهد آنچه باعث فساد يا افساد در زمين ميبه محقق اجازه نمي هاروش انتخاب در مداريمبناي ارزش

انسان در تضاد و تنافي هستند، ها و اصول اخالقي ها و ابزارهايي که با ويژگيانساني نيست، موضوع پژوهش قرار گيرد. روش

ن کند و بر هميشود، مخالفت ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. چون قرآن با هرچه که موجب از بين رفتن حرث و نسل مينمي

 يعني: )نشانه( 206بقره، ) الفَسَادَ يُحِبُّ الَ وَاللّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَيُهْلِکَ فِيِهَا لِيُفْسِدَ األَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا فرمايد:اساس مي

 بيندازد، راه به فساد زمين، در که کندمي کوشش شود،خارج مي تو نزد از و گرداندبرمي روي وقتي که( است اين او باطني دشمني

  «ندارد دوست را فساد خدا داندمي که اين با کند نابود را چهارپايان و زراعت و

 پارادايم يا چارچوب نظري در روش شناسي اسالمي 

گرايي عقالني حرکت مي کند. از ميان پاراديم هاي موجود روان شناسي اسالمي با توجه به مباني خود بر محور پارادايم واقع

هن عيني منحاز از ذشناسي اسالمي از يک سو واقع گرا است. به اين معنا که آدمي به دنبال کشف واقع چنانکه ذکر کرديم روش

 الْأَرْضِ إِلىَ وَ، نُصِبَتْ کَيْفَ الجْبَالِ إِلىَ وَ،رُفِعَتْ کَيْفَ السَّمَاءِ إِلىَ وَ، خُلِقَتکَيْفَ  الْابِلِ إِلىَ يَنظُرُونَ فَلَا أَ»گويد،قرآن وقتي مي پژوهشگر است.
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کنند که چگونه و به آسمان نگاه نمى ،نگرند که چگونه آفريده شده است؟! آيا آنان به شتر نمى ( :17-20غاشيه، «)سُطِحَتْ کَيْفَ

 بدان نياها که چگونه در جاى خود نصب گرديده! و به زمين که چگونه گسترده و هموار گشته است؟! برافراشته شده؟! و به کوه

 هانآ يها يشگفت نطوريهم و کند درک را نيزم و کوه آسمان، شتر، مانند ييها تيواقع وجود تواند يم اوال انسان که است معنا

خود را همواره به کمک ابزار عقل اصالح کند و  افتيتواند در ياو م ياشتباه کند ول تيواقع افتياست در در ممکن. ابديرا در 

 يالماس يشناس روان ژهيو يشناسروش بر حاکم ميپارادا اي ينظر چارچوب ني. بنابراابديهمانطور که هست دست  تيبه واقع

 وهيتواند به ش يرا انسان م است و هر دو يماد ريو غ يماد يها تياعم از واقع ميپارادا نيطبق ا تيواقعاست.  يعقالن ييگراواقع

 مناسب بشناسد. 
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