
 

 

گاهی هب  انسانی و روش رد علوم نظرهي  1(رويکرد اسالمی و غيراسالمی)ن
 2عليرضا پويا 

 چکيده 

مباحثی مقدماتی درباره تبیین و اهمیت بحث نظریه و روش، و سپس مطلبی در  ن مقاله ابتدایدر ا
ای که از اهمیت ارتباط روش و نظریه حکایت های اجرای تحقیق به عنوان مقولهخصوص عرصه

پیامدهای مادی و روش تحقیق مبتنی بر این رویکرد و  یشناسیهست. سپس دارد، مطرح شده است
گرفته  شناسی و روش، صورتو در ادامه بحثی درباره معرفت هشد توضیح داده یدر علوم انسان آن

 یشان اسالمیالت نواندیو تمامدرن پست و یغرب جدید   یکردهایه در رویروش و نظر آنگاهاست. 
 بحثنظریه و روش در رویکرد اسالمی  در انتها نیزشده است.  یبررس و تبعات آنکردها ین رویبه ا

ن آن توسط ییتب ، مطالعه ویکه با توجه به اهمیت این بحث در علوم انسان ایمگرفتهجه یو نت شده
 است.  یو نیازمند توجه جد ضروری ،یشمندان اسالمیاند

 شناسی معرفت ،یشناسروش ،یشناسیهست ،روش ،هینظر :دیيواژگان کل
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 مقدمه

شوند و زیربنای می مبانی نظری نامیدهد که نوجود دارای تأییدشدههای فرضپیش معارف بشری،در 
های گزاره» :گفته شده ،آیند. بر این اساس در تعریف مبانی نظریمی بحث در سایر امور به حساب

و برای تعیین اهداف، اصول، اند دانش دیگری وام گرفته شده و یا ازاند خبری هستند که یا بدیهی
بخشی از این مبانی به مباحث . آیندمی یک علم به کارهای عوامل، موانع و روشها، مراحل، ساحت

ی و وجود ی و غیرمادمانند بحث از تقسیم موجودات به ماد ؛اندکلی و اساسی جهان هستی مربوط
اند، مانند امکان و چگونگی بین آنها؛ و بخشی به مسائل شناخت از جهان هستی مربوط ثرتأثیر و تأ

 (.65 :1391)گروهی از نویسندگان، « ستیابی به شناخت مطلق و یقینید
نوع مواجهه و تعامل انسان با امور مختلف، اثرگذار  ، بریهست جهاندرباره  ینظررو مبانی ازاین

 محققان در های گذشته که مطالعات علمی شکل گرفته است، یکی از این امور، شیوهاست. از سال
شناسانه و یکرد هستیرو شود. به این ترتیب،است که با عنوان  روش تحقیق شناخته می یمطالعات علم

و سرانجام، روشی است که محقق در مطالعات علمی خود  ه، مبنای نگاه و نحوه تحلیلشناسانمعرفت
 ،یلمر حرکت عیاست که مس یهای نظرکردیرو ها وفرضشیاساس پ بر در نتیجه. برداز آن بهره می

شی، پیدر هر معرفت علم»به دیگر سخن،  رد.یگیم شکل ،یروش مطالعه و کسب معرفت علم یعنی
ت و خروج از آن یوه ورود به واقعیوجود دارد که بر اساس آنها ش ینیمع یمیو پارادا یفلسف یهافرض

و معرفت یشناختیها )هستفرضشین پیبر اساس ا یهر معرفت علم ،یشود. به عبارتیروشن م
 (.21: 1390 مان،ی)ا« برخوردار است یخاص یشناسعلم( از روش یشناس

ای است که اوایل قرن ماکس وبر که ترجمه سه مقاله شناسی علوم اجتماعی  روشدر آغاز کتاب 
معروف « 1هادوره نبرد روش»بیستم نگارش یافته، اشاره شده که این دوره در تاریخ فکری آلمان به 

و « اقتصاد کالسیک»ها، در واقع برخورد میان نمایندگان مکاتب بوده و نقطه آغاز منازعه روش
اخالقی آن زمان را مرتبط  شود که وی مباحثبوده است. همچنین از وبر نقل می« اقتصاد تاریخی»

دهد که ایی نشان می(. چنین اظهارنظره2: 13۸3دانسته است )وبر، شناختی میبا مسائل روش
کم از اوایل قرن بیستم، بحث  از روش تحقیق به دلیل ابتنای آن بر مباحث زیربنایی و نظری در دست

 است. علوم انسانی، از جایگاه تأثیرگذاری برخوردار بوده
                                                                    

  pooya@iribu.ac.ir. دکترای فر نگ و ارتباطات،  يأت علمی دانشگاه صدا و سيما، 1
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 ق رایتحق یهاروش اندیشمندان، یتا آنجاست که برخ ینظر یت روش و ارتباط آن با مبانیاهم
ز کردن خود از یمتما یبرا یعلم یهارشته»اند و تأکید کرده از هم دانسته یعلم یهاز رشتهیار تمایمع
استفاده از  ،ن امریا یهااز نمونه یکیاند. استفاده کرده یشناختروش یهااریاز معها ر رشتهیسا

ند یاست. در فرا یشناسجامعه یروش اصل هبه منزل ،شیمایو پ یشناسروان به مثابه روش   ،شیآزما
ق یتحق یتناسب افکار و موضوعات برا یبه مرجع بررسها ، روشیعلم هک رشتیس و استقرار یسأت

  (.16: 13۸7 ،کی)فل« شوندیبدل م یتجرب
است که به مثابه جواز ورود و  یقلمرو مهم ،تحقیقهای خالصه اینکه در پژوهش علمی، روش

 و ضوابط تحقیق درها طوری که اساسا  الگوها، شیوهشود؛ بهمی دانش تلقیهای عرصهحرکت در  هنحو
دهد. به این می کند و به تحقیقات دیگر جهتمی راه را به سوی سایر تحقیقات باز ،مطالعات بنیادین

ویژه در می، بهعلهای نظریه و روش، موضوعی تأثیرگذار و مهم در تمامی عرصه هبحث از رابط ،ترتیب
 علوم انسانی است.

 تحقيقهای عرصه

 ح نشانضووبه را روشنظریه و  ارتباط روش تحقیق و ردشناسی هستی نه از مواردی که تأثیرمونیک 
محقق برای  کجاست و یعلمتحقیق  ه درمطالعهای خذ و عرصهآ، این است که منابع، مدهدمی

های برای مثال آیا برای دستیابی به نظریهمراجعه کند.  منابع و مستنداتیباید به چه  ،گردآوری اطالعات
تنهایی محیط جامعه، بهانسانی در های رخدادها و پدیده همعتبر در امور اجتماعی و انسانی، مطالع

 کند؟می کفایت
ما به انسان و اجتماع  بشری،  هشناسانپاسخ به این سؤال منوط به این است که مبنای نظری و هستی

و عوامل تأثیرگذار بر انسان در محیط اجتماعی، در چارچوب  ها اهداف، انگیزه هروشن شود. اگر هم
اگر  اما ؛شودمی تحقیق حسی و تجربی توجیههای ی خالصه و محدود شود، استفاده از روشامور ماد

مات و انجام ی نیز پیوند بخورد، مقدعوامل و عوالم غیرمادوی به های انسان و اهداف و عوامل و انگیزه
انسان و  درباره همطالع هماند و در این صورت نحوه باقی نمیطبیعت و عالم ماد هدر محدود ،تحقیق

کم ترکیبی از ها یا دستنیازمند استفاده از سایر روش ،ایمسائل فردی و اجتماعی او با چنین گستره
در بحث از روش رئالیستی حکمت  طباطبایی همالاست که ع دلیلهمین هاست. به روش

که شناخت را است روش رئالیسم خام پوزیتویستی ، متفاوت از کند که این روشمی صدرایی، تأکید
بلکه این روش، بر اصول  ؛آوردمی ی به حسابحاصل انعکاس ساده و مستقیم جهان طبیعت و ماد

 (. 151: 1390خود استوار است )پارسانیا،  خاصشناختی و معرفتشناختی هستی
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دینی  هتفکر مادی از اندیش شناسیگردانی مبانی نظری و هستیروی دلیلل قرن هیجدهم به یاز اوا
منابع و  هغیرمادی و مطالعهای هتحقیق در علوم انسانی از ورود به عرصهای انسان، روش هدربار

ثمر و غیرعلمی قلمداد شد. بی در مطالعات انسانی،ها گونه زمینهمحتواهای دینی بازماندند و این
و سکوالر   یتفکر ماد نادرست   یمدهاایو پ یاساس یها، ضعفپایانی قرن بیستم ههرچند در چند ده

ت یجهان حاکم یعلم هکه بر اندیش ،یغرب هفقط بر اندیشنه قرنغرب که چند  یمسلط بر علوم انسان
آوردن به ی و رو یکم   یکردهایدر رو یو بازنگر یانتقاد یهاهیظهور نظر که؛ چناننمایان شد ند،داشت

حال، بااین ؛(11 :1390ک، ی)تاج ن امر داردیت از ایحکا ،تحقیقهای در روش یفیک یکردهایرو
تحقیق و پژوهش مسائل انسانی حاکم است و های بر عرصه ،گرامادیشناسی هستیهنوز هم رویکرد 

غیرمادی شناسی به معنای بازگشت به هستی ،یکم  های گردانی از مبانی فکری مدرنیته و روشاین روی
د، ی و کیفی تفاوتی قائل نیستنات کسانی که بین ماهیت روش کم  ینیست. استربرگ ضمن اشاره به نظر

در چارچوب مبانی  ،ی به کیفیکم  های دهد چرخش از روشمی کند که نشانمی خود به تفاوتی اشاره
ویژه برای نشان ی بهپژوهش کم   مورد نظر وی این است که مهمیکسان صورت گرفته است. تفاوت 

اجتماعی در شرایط های پیچیدگی روندیا وقایع خاص و درک ها فعالیت دربارهدادن افکار و نیات مردم 
را دارد دقیق این امور  همطالع ظرفیتکه، پژوهش کیفی معین، مناسب و مفید نیست؛ درحالی

ی، نه از جهت مخالفت با مبانی خاستگاه نقد تحقیقات کم   ،(. به این ترتیب16 :13۸4 )استربرگ،
دقیق مسائل اجتماعی و  هدر مطالعها روش بروز ناتوانی این دلیلنظری این رویکرد پژوهشی، بلکه به 

م هستی و رابط آن با روش  هانسانی است. با این وصف، مباحث اصلی  مقاله را از رویکرد مادی به عال 
 کنیم.می تحقیق آغاز

 مادی )ماترياليسم( و روششناسی هستی

شود که می موجب ،ناسیشهستی هگونه که اشاره شد، مادی دانستن انسان و جهان از جنبهمان
وب ماده تعریف شود. در چرسیدن به معرفت نیز در چارهای شناخت و دانش انسانی نیز مادی، و راه

می توجیه« گرايیتجربه» ،روش تحقیق هو از جنب ،«گرايیحس» ،شناسیاین صورت به لحاظ معرفت
دو تا سه مادی طی های پدیده همطالع بر بستر ،تجربی روش علمی مبتنی برهای تدوین نظریه شود.

کم از زمانی که اگوست کنت، بوده است. دستغربی ، رویکرد غالب در علوم انسانی قرن اخیر
فیزیکی ای را وضع کرد و جامعه را پدیده« شناسیجامعه»اصطالح  1۸22 در سال فیلسوف فرانسوی،
را برای توصیف این « گرايیاثبات» هواژ ،وجود آمد. وی به همین دلیله نین مبنایی بدر نظر گرفت، چ

 .(99: 13۸5 ،ماوراءالطبیعه کرد )ببی رهیافت برگزید و علم را جایگزین مذهب و



 

 
 

گاه  و روش رد علوم هينظر  (یراسالم ي و غ  یاسالم  کردي هب رو یانسانی )ن

127 
 

وضعیت جامعه برای اطالع از رخدادها و  هبین مطالعنیازمند توجه در اینجا این است که  هنکت
 ،مسائل اجتماعی روز و مطالعه برای کشف قوانین حاکم بر زندگی انسان و تبیین بایدها و نبایدهای آن

تجربی و های استفاده از روش، شودمیبحث  درباره آن تفاوت وجود دارد. آنچه در اینجا مطرح است و
 مربوط به علوم انسانی است.  هاینظریه طرحاثباتی در 

 گرانقد نظريه و روش  مادی

نقد و نظرهایی ه، یادشد یانسال گراییتجربه قبالدر هرچند به شکل محدود،  ،غربیبرخی اندیشمندان 
الکاتوش از استخوان ؛علمی را مطرح کردهای پارادایم هلئتوماس کوهن مس»ثال. برای منداکردهاظهار 

واقعیت این است که اما  ؛و فایرابند روش یگانه در علم را به چالش کشید ؛علمی سخن گفتهای بندی
و بسترهای مساعد برای فراگیر شدن این موج در مراکز علمی چنان مهیا شده بود که چنین ها زمینه

از آغاز این شه و فرهنگ غرب در تاریخ اندیچراکه  ؛توانست چندان مؤثر واقع شودنمی اظهارنظرهایی
اینکه با پیدایش روشنگری مدرن از قرن شانزدهم، ارزش  لاو: برداشته شده بوداساسی گام  دودوران، 

و این سطح از معرفت، مرجعیت علمی خود را از دست  شدهانکار  ،علمی معرفت شهودی و وحیانی
معرفت عقلی، صرف نظر از دانش  ،و پوزیتویسم گراییاینکه با سیطره و غلبه حس دیگر ؛داده بود

« خود را از دست داده و از اعتبار ساقط شده بودشناختی تجربی، استقالل جهانهای حسی و آزمون
 (.29 :1390 ،)پارسانیا

پس از رنسانس و دور شدن جهان غرب از  ،این نکته را نیز باید در نظر داشت که به لحاظ تاریخی
چنین تفکری در تاریخ بشر تازگی نداشته و  گسترش یافت، اما اصلها عرصه هدر هم گراییدین، مادی

در این دوره به طور گسترده گسترش پیدا کرد و به تعبیر عالمه  ، ولیاز گذشته مطرح بوده است
اکنون نیز در تبیین که هم کندمی در این زمینه به موضوعی اشاره عالمهیافت. « مقبوليت تام»طباطبایی 

 هبر اساس اینکه جهان هستی را مادگرا ایشان اندیشمندان مادی هاین بحث، بسیار راهگشاست. به گفت
ماده،  هماده بدانند. در نتیجه فکر  زایید هفکر و اندیشه را زاییداند اند، ناگزیر شدهل دانستهدر حال تحو

و « جزئی»، «متغير»را از دست داده و هر تصور و تصدیقی،  خود« اطالق»و « دوام»، «کليت»
 (. 57،1ج ،اصول فلسفه طباطبایی،: به نقل از، 94: 1392 شده است )پارسانیا،« نسبی»

حاصل از نظریه و « نسبيت»و « جزئيت»، «تغيير»یعنی  ،تصلهای این سه خپیامددر اینجا به 
 شود.می مباحث انسانی اشاره هحوز روش در
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  تزلزل در نظريه

در علوم انسانی، طی قرون اخیر موجب تعدد و حتی گرا مادی و روش تحقیق تجربهشناسی هستی
شود که می مهمی در مسائل انسانی دیده هکمتر نظریها تعارض نظریات علمی شده و طی این سال

 دستخوش تغییر نشده باشد. 
ناشی از تغییر و تحوالت زمان و شرایط ها ثباتی و تزلزل در نظریهین بیممکن است تصور شود که ا

فارغ از شرایط زمانی و ها زیرا بسیاری از نظریه ؛متغیر بوده است. چنین فرضی در اینجا منتفی است
ر طوضمن اینکه به ؛اندواجد تفاوت و تعارض شده ،مکانی و یا در موقعیت یکسان و در شرایط مساوی

که ای با تغییر و دگرگونی ،مراتب شناخت موجود است هثباتی که در برخی از مراتب و یا هم»اصولی 
خود گواه بر غیرمادی بودن معرفت و  ،در مراتب مادی وجود دارد، ناسازگار است و این ناسازگاری

 (.96 :1392 )پارسانیا،« باشدمی شناخت انسان
های اساسی در قبال انسان شود که شک و تردید در مسائل مهم و سؤالمشکل اساسی از آنجا آغاز می

کننده در این خصوص، موجب اضطراب، تزلزل و تغییرات پیهای یقینی و قانعو هستی، و نداشتن پاسخ
ها و های یقینی برسند، ظنهای فلسفی، به پاسخکه اگر پرسشها شده است؛ درحالیدرپی در نظریه

شوند و این دسته از علوم در همه ابعاد وم تجربی نیز در بستر جریان علمی بادوام برطرف میهای علگمان
گردند. در غیر این صورت، علوم تجربی و طبیعی، در همه حال دار میظنی و یقینی خود معنادار و جهت

 (.127یابند )همان: نمی فاقد معنایند و هیچ راهی فراسوی خروج از حیرت و سرگردانی
امور انسانی  هنسبتا  طوالنی، بر اساس حاکمیت روش حسی و تجربی، مطالع ههرحال در این دوربه

امور جزئی و طبیعی محدود شده است و چون در این صورت علم انسانی  همطالع بهو اجتماعی، 
به جای  زیرا ؛اندغییر شدهدائما  دستخوش ت هانظریه ،شمولی خود را از دست دادهظرفیت و توان جهان

ابعاد  هاینکه در این عرصه، از علومی نظیر دین و فلسفه استفاده شود که صالحیت ورود به شناخت هم
 هکه اگر معرفت علمی از تأمل درباردرحالی ؛اندهستی را دارند، این علوم غیرعلمی به حساب آمده

مانند مبدأ و منتهای هستی ناتوان باشد و نتواند از معارف عقلی و دینی  ،مسائل مهم زندگی انسان
عالم هستی، از معرفت  هاستفاده کند، عالوه بر ناتوانی در پاسخگویی به برخی مسائل مهم انسان دربار

صورت علمی ابزاری و بیشود و سرانجام نیز بهمی بهرهیادشده بیهای یقینی و پاسخگویی در عرصه
 کند. می تزلزل و تغییر دائمی سیر هوانه در ورطپشت

 در نظريه  گرايینسبی 

است. بارزترین ویژگی   نظریهاستحکام و انضباط علمی در فقدان  یامعندر علوم انسانی به  گرایینسبی
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کند می بروز مسائل کالن علمی ازو بدون مبنای نظری ثابت مختلف های نسبیت، در تفاوت برداشت
چنین شود. می گیری از دستاوردهای علمیکه در اغلب موارد موجب ابهام و اختالف نظر در نتیجه

ثر از أمت ،علمیهای شود که رهیافتمی علمی، از آنجا ناشیهای و برداشتشناسی در هستیوضعیتی 
شناسی معرفتو شناسی هستیهای هیچ اصول و پارادایم که بر ناپایداری استهای شرایط و موقعیت

 ،. اگر تا قبل از ایناندکردهتشدید  را اخیر این وضعیت هدر چند ده هامدرنپست  ثابتی استوار نیست.
دانستند، نمی خود هتحقیق را مبنای اندیشهای انسانی و روشهای ثباتی در نظریهبی ،نظرانصاحب

می نگارش متنوع و مختلفی همتهای پسامدرنیسم به ترویج و تعمیق شیوه»شود که می اکنون گفته
کادمیک استاندارد و در هم ریختن مرز میان رشتهرگمارد که زیر پا گذاشتن قرا های دادهای آ

، هادادهثبات کردن تمام پیشبی هدانشگاهی، یکی از نتایج آن است. به بیان دیگر، پسامدرنیسم پروژ
دهد و می کار خود قرار علمی را در دستورهای یا گفتمانها خودبسنده، ساختارها، نمادهای واحد

فرض، تمامی پیش2باورو ذات 1علمی مبناگراهای علمی، تمامی آموزههای و فراروشها تمامی فرانظریه
زیرین علم های متافیزیکی پنهان در الیههای عام علمی در مورد انسان خردگرا، تمامی بنیانهای فرض

مدار آن در مورد سخنهای مدرن، و نیز تعهد فرانظری آن به مقوالت دوگانه معنا و فهم، استراتژی
آن به روش، فلسفه هاندیشانمراتب، قضایای نظری آن در مورد سرشت بشر، ایمان جزمهویت و سلسله

گاهی و گرایش آن بههای  های تحمیل آن را آماج هجمههای کالن و پیامد هنظری آن در باب نیت و آ
 (.147: 1390 )تاجیک،« دهدمی شکن خود قرارشالوده

مدرنپست شد ومی ثباتی در نظریه و روش که در دوران مدرنیسم در عمل دیدهعامل اصلی این بی
 للهاآیتوحیانی است. های عقل ناب و آموزههای ، دور افتادن از رهیافتاندپذیرفتهآن را رسما  ها 

وضعیت را ناشی از دور  این، در علوم انسانی غربی گرایینسبی مشکالتجوادی آملی با اشاره به 
ای گونهافزاید؛ بهمی مشکالت زیاد در میان دانشمندان، برهای اختالف» :انددمی ماندن از تعالیم الهی

قدر این اختالفواحدی وجود ندارد. آن هنظری ویژه در علوم انسانی،هب ،بشری هایدانش هعرص که در
از تفکرات پرطرفدار و شاید مسلم غرب  "نگریاصل نسبی"چشمگیر و عمیق است که امروزه، ها 

احساس خواهد از تعالیم الهی می ه بر چنین علمی،یاین وصف، چگونه انسان با تک شود. بامی تلقی
 .(41: 1390، )جوادی آملی« نیازی کند و زندگی خود را تنها به مدد علم به پیش ببردبی

                                                                    
1  . foundational. 

2 . Essential. 
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فهم  هگونه در نظریه و روش، الزمافراط و تفریطهای و گرایشها وجود این اختالف نظربنابراین 
انسانی و احساس  ثباتی شده، تکیه بر ادراکبشر از علوم انسانی نیست و آنچه موجب این تزلزل و بی

پردازی و اجرای روششرایطی از نظریهبه  توانمی وحیانی است. در نتیجهعقلی و علوم  ازنیازی بی
 ،را در اندیشه و عمل از میان بردارد، تا بتوان بر مبنای آنثباتی و بیکه این تزلزل  اندیشید علمیهای 

 با توجه به اهمیت موضوع، برای درک بهتررا سازماندهی کرد.  ثابت در علوم انسانیهای پارادایم
 شود:می نسبیت در نظریه، به معانی مختلف نسبیت و معانی مورد نظر آن در این بحث اشاره

، به معنای محدودیت در شناخت، در برابر شناخت نامحدود و مطلق است که به خداوند لاو
معنا که شناخت مطلق فقط یک مصداق دارد که فاقد هرگونه کرانه یا  به این ؛سبحان اختصاص دارد

 ؛فرض دوم است
اضافی و نسبی، دارای  که مقوالتچنان ؛شناخت اضافی است ه، شناخت نسبی که دربردارنددوم

از قبیل برادری، پدری، باالیی،  ؛اضافه به غیر هستند و شناخت آنها بدون توجه به غیر، ممکن نیست
 ؛مانند اینها پایینی و

موجودات عین  ههم ،بر اساس آن ومطرح شده است  ، معنایی از نسبیت که در حکمت متعالیهسوم
بدون نظر و توجه به مبدأ متعال شناختی نحوی که هیچبه ؛ربط، اضافه و تعلق به خداوند سبحان هستند

 ؛ممکن و صادق نیست
ری ناشی از مادی دانستن فهم یا دخالت و تصوتواند می ، به معنای نسبیت فهم است کهچهارم

که کانت ذهن انسان را چنان ؛دهدمی باشد که ذهن انسان به هنگام شناخت واقعیت خارجی، انجام
می مانع از وصول انسان به شناخت واقعیت ،دانست که همانند حجابیمی پیشینیهای دارای قالب

ذهنی در جوامع و های با این تفاوت که معتقد بودند قالب ؛ه را داشتندنیز همین عقیدها نوکانتی .شوند
 ؛گوناگون، یکسان نیستندهای فرهنگ

معانی نسبی « صدق و کذب»و « خطا و صواب»، نسبیت حقیقت است که طبق این معنا، پنجم
 هستند. 

 هاندیش گرایینون نسبیاکشود و هممی نسبیت، آنچه مستلزم نسبیت در نظریه هگاناز این معانی پنج
 (.107-99: 1392غربی در علوم انسانی مبتالی به آن است، قسم چهارم و پنجم است )پارسانیا، 

 و روشسکوالر شناسی هستی 

ل قرن هجدهم تا امروز است. یاز اوا ،مدرن در غرب هها و محصول  جریان اندیشپیامدسکوالریزم از 
. کرده استیابی، معانی مختلفی پیدا ترجمه، به علت دشواری در معادلبه هنگام ، اصطالح این
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از  1. سکوالریزماستسبب دشواری در ترجمه، ناشی از اختالف معنا در زبان اصلی بخشی از 
جداانگاری » :مانند ؛آن افاده شده است در فرهنگ غرب نیز معانی مختلفی از که است یاصطالحات
)قدردان « مدرنيسم و نوگرايی»و « گرايیعلم»، «عقالنيت»، «رمقدس و غيرروحانیغي»، «دين و دنيا
 (. 13 :13۸0قراملکی، 

بشری در قرون  هبر ابعاد مختلف فکری و عملی جامع یزمسکوالر هعمیق و گسترد آثاراز سویی نیز 
 دشواریآور باشد. دشوار و حتی ابهام ،تعریفی واحد از این جریان فکری که موجب شده است ،اخیر

که به جای برداشتی جامع از ای گونهبه ؛از آن جهت که ممکن است معنای وسیع آن را محدود کند
توان گفت که معنای محوری می حالسکوالریزم، معنایی ناقص و ناکافی از آن برداشت شود. بااین

سکوالریزم به معنای » ،. به دیگر سخناستی انسان مقابله با نقش دین در زندگی غیرفرد، سکوالریزم
از قبیل:  ،های مختلف حیات انسانیاعتنایی و یا به حاشیه بردن نقش دین در ساحتبی حذف یا

 (.1۸ :)همان« سیاست، حکومت، امور فراطبیعی، عقالنیت، اخالق و غیره است
ماده و روح در دستگاه فکری دکارت آغاز نگاهی دوگانه به که سکوالریزم از اند نظران گفتهصاحب

بدون شناخت  ،داری آنو قضاوت در باب جهت ،سخن گفتن از علم غربی و مدرن» کهای گونهبه ؛شد
شدت علوم را که بعد از دکارت آغاز شد و بههایی خصوصا  فلسفه ،زمینمغربهای صحیح فلسفه

 حال گفته شده که شکبااین(. 27: 13۸9میرباقری، « )تممکن نیس ،داد تحت تأثیر و پوشش قرار
شود و می دکارت، شکی مقطعی است که در آغاز فلسفه او برای یافتن براهین ضروری و یقینی تصویر

مستمر و فراگیر است و به نظر او در پایان  یکانت است که شک اما شک ؛گرددمی در پایان نیز زایل
از دیدگاه کانت علوم غیرفلسفی  . ماند...نمی آن باقی زود و راهی برای گریز اشمی فلسفه اثبات

پردازند، اما این مطالعه و تحقیق با همان عینک و حجابی می جهان خارج هبرخالف فلسفه به مطالع
ذهنی های مفاهیم و قالبدار شناخت آن است و چون علوم طبیعی را از شود که فلسفه عهدهمی واقعی

در این دسته از علوم  -منؤمن و نؤفن–شناخت فی ذاتنا و فی ذاته  هگریزی نیست، به همین دلیل فاصل
  (.45 :1392)پارسانیا،  همیشه باقی است

آن  هکه الزم ،دین و تخصیص زدن آن به قلمرو خصوصی جدا کردن قلمرو خصوصی و عمومی 
های پیامداز  ،و مانند اینهاست های عمومی آموزش، تربیت، سیاست، اقتصادحوزهدور کردن دین از 

ویژه برای کسانی که از تاریخ علوم انسانی در جهان اطالع هشاید در بدو امر ب .این دستگاه فکری است
                                                                    

1. Secularism. 
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گسترده و عمیق همه آثار این ،عجیب به نظر برسد که یک تحول فکری در مقطعی از زمان ،کمی دارند
این جریان فکری به ابعاد  هشود که دامنمی ده همشاروشنی که امروزه بهدرحالی ؛در بر داشته باشد

های مهم گذاشتن دین از عرصه کنار ،آن هایپیامدکشیده شده و یکی از ها انسان مختلف زندگی
به این ترتیب که  ؛استبوده صی یعنی زندگی خصو ،تأثیرکمای و محدود کردن آن به عرصه ،حیات

مدار، جریان صنعتی شدن های انسانثیر از فلسفهأکم غرب در اثر چند قرن تدر اواخر قرن نوزدهم کم»
ل ئو رویکرد به علم، فرهنگش عمیقا  غیرمذهبی شد و باور عموم بر آن شد که مذهب باید به قلمرو مسا

 (.17 :13۸1)برقعی، « شخصی برود
عد اجتماعی دین و ضرورت و اهمیت آنجالب اینکه  ویژه در هب را، اندیشمندان معاصر غربی ب 

تفکر که ریشه در هایی اندیشه درحال بااین .اندنظم بخشیدن به اجتماع پذیرفتهو  معنادار کردن زندگی
ناممکن  ،عرصه وجود دین در زندگی اجتماعی و نقش آن در این ،دنمبارزه با دین کلیسایی دارمادی و 

 ،دینشناختی جامعههای رهیافت»نوشته است:  شناسی دینجامعه. همیلتون در کتاب تلقی شده است
کید نیست که  ورزند. در این امر هیچ تردیدیمی معموال  بر نقش دین در نگهداشت نظم اجتماعی تأ

دار که آن را معنیای اند. تبیین جهان به شیوهخوردهتر گره دینی، با نظم اجتماعی گستردههای بیشتر نظام
بخش است. پس دین هم دار و مشروعیتمعنیای ناگزیر مستلزم تبیین نظم اجتماعی به شیوهکند، به

با توجه به موقعیت دین در بسیاری از جوامع صنعتی  از سوی دیگر، .عد اجتماعیعد فردی دارد و هم ب  ب  
( نظر داده است که در 1991توان در مورد اساسی بودن این جنبه از دین شک کرد. ترنر )می کنونی،

های با نهاد ،بخشندمی اعتقادی که به زندگی شخص معناهای نوین، دیگر پیوند دادن نظام هجامع
سان، دین ماهیت خصوصی پیدا کرده و زندگی عمومی، ضرورتی ندارد. بدینبخش تنظیم و مشروعیت 

  (.369 :13۸9 ،)همیلتون «تقلیل یافته است« ایهای سليقهطيف گزينش»نوعی  به
اند برخی تأکید کرده به قدری است که غرب سکوالر در دستگاه فکری هاهمیت و پیچیدگی اندیش

یکی از  .کار آسانی نیست ،کنندهرد و کالن پیدایش این جریان مهم و تعیینعلل و عوامل خ   استقرای تام  
علل و عوامل به هتالش برای توضیح کامل بافت پیچید» باره گفته است:نظران غربی دراینصاحب

تاریخ  هتنیدآن است که بخواهیم کل کالف درهم هجریان جداانگاری دین و دنیا به منزل هوجودآورند
 (.1374ویلسون،  به نقل از:، 32 :13۸0)قدردان قراملکی، « را باز و بازسازی کنیمغرب اجتماعی 

پدید  انسانیدر عالمان علوم را این احساس  ،مرور، مبانی فلسفی مادی و غیرالهی بهبه این ترتیب
و فاصله گرفتن از هرگونه آموزه و مظاهر دینی است.  معنویت ، مقابله باپیشرفت علمی هکه الزم وردآ

که نهایت افتراق و تعارض بین اند تقابل علم با دین کلیسایی مطالبی نوشته هاندیشمندان غربی دربار
علم و دین در  هبرخالف آنچه در خصوص رابط درست ؛دهدعلوم جدید و مفاهیم دینی را نشان می
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رشد، تعالی و پیشرفت زندگی فردی و  هالزم کنار هم دررا مکتب اسالم مطرح شده که وجود این دو 
 درباره ،ناسازگاری علم و دین در قرن هجدهم با توجه بهویلیام هوردن  کند.می ن معرفیاجتماعی انسا

خود را  هکردند که اسلحعلم را مانند قهرمانی تصویر می» دانشمندان در برابر دین کلیسایی گفته است:
خواهد یاما دین مانند اژدهای احمقی است که م ؛در دست دارد و همیشه به دنبال کشف حقیقت است

 .(30 :136۸ویلیام هوردن،  :به نقل از ۸4 :13۸0)قدردان قراملکی، « حقیقت را ببلعد
به کرد؛با علوم و معارف دینی فراهم  ضدیت بستر مناسبی برای ،الت علمیچنین تلقی از تحو

علوم  هموجب مسدود شدن راه به سوی مطالع، غیر علمی محسوب شد و دینیمنابع نحوی که محتوای 
های سمت روشبه و تحقیق نیز علم  همطالعهای روش هدر نتیج .شد الهیانسانی از طریق معارف 

دینی به های ، اعتقادات و انگارهچنین وضعیتیدر  .سکوالری پیش رفت همتناسب و هماهنگ با اندیش
به  فکری بشرتاهکو جهالت و هو مرحل باستانهای خرافات و متعلق به دوره ازهایی مثابه مجموعه

با شکل از اعتبار ساقط شدند. ،تحقیق متناسب و متناظر با مطالعات دینیهای حساب آمد و روش
های و فعالیت های دسترسی به واقعیت که هدف اصلی کوشش علمیسکوالر، راه هگیری اندیش

. قرار گرفت گیریجهتاین  تحوالت مبتنی برتحت تأثیر  ،علوم انسانی بود هحوز ویژه دربه ،پژوهشی
در علوم انسانی در حسهای تحقیق روشو سکوالر، گرایانه مادی یعلممعرفت ای ضبه مقتنتیجه  در

خارج از مسائل  هبه مطالعهای تحقیقی که روش ویافتند  تمرکزهای تجربی، و استفاده از روش گرایی
 اعتبار شناخته شدند.بیمصرف و بی ختند،پردامی دینی و وحیانیهای و زمینهمادی عالم  امور

الگوی فهم حقایق انسانی، به الگوی فهم مسائل علوم  ،به این ترتیب از اوایل قرن هجدهم
اثبات»که علم  ،مصرف به حساب آمداعتبار و بیفقط مطالعات دیگر بیهمانند شد و نه ،تجربی

ـ  179۸فیلسوف فرانسوی ) ،شد. اگوست کنتجایگزین مذهب و مباحث ماوراءالطبیعه « گرا
اجتماعی باقی انسانی و بر مطالعات  فراوانیاتی مطرح کرد که آثار یمیان نظر(، دراین1۸57

اما وی  ،ها و تغییرات در جوامع، معمول بوددرباره تفاوت« دينی هایتبيين». قبل از او گذاشت
تاریخی برای جهان  هاثباتی خود سه مرحل هلسفرا جانشین ادراک مذهبی کرد. او در ف عینیت علمی

 ،دوم ؛که تا حدود قرن سیزدهم میالدی بر جهان حاکم بوده است« ربانی همرحل» ،قائل شد: اول
 ،که طی آن« گرايیعلم همرحل»و سوم  ؛که تا چند قرن بعد از آن رواج داشته است« فلسفی همرحل»

 علم جای مذهب و امور ماوراءالطبیعه را گرفته است. 
مطرح  مشابهی از مراحل تکامل فکری بشرهای بندیپردازان غربی دستهسایر فیلسوفان و نظریه

در  گراییو رسیدن به ایستگاه علم گرایییعنی روند اضمحالل دین ،که در اغلب آنها همین سیرکردند 
شناسانه با نگاهی معرفت نظران،این صاحب .شودمی صنعتی و دوران مدرنیزم دیده هچارچوب توسع
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گانه، ممکن میشناخت را بر اساس مشاهدات حاصل از طریق حواس پنج ،روش مطالعه هدربار
 (. 100 :13۸5)ببی،  ندو برای اعتقادات، ارزشی قائل نبود نددانست
ارکان  ههای وحیانی دید، همجدید، حیات خود را در تقابل با آموزهکه علم  هنگامی ،به این ترتیب 

از  علم و خروج هحوز بهورود  هروش تحقیق که نحو ،و مظاهر آن در این مسیر تعریف شدند. در نتیجه
 هنبود، از مرحل پذیرعلوم وحیانی که تجربه همنحصر شد و منطق گراییبه تجربه ،کندرا نمایان می آن

های فراتجربی، دین و مقدسات و آموزه»چراکه  ؛و حتی خردگرایی دوران مدرن، خارج گردید علم
گنجد و در مقابل آموزهگرایان نمیدر ترازوی تجربه ،مانند وجود متعالی، وحی، غیب و جهان آخرت

سیاست و اجتماع،  هتنها از عرصدین نه ، وانسانی تبعید هشباید از اندیپس  ؛قرار دارد« جهانیاين»های 
 (.17 :13۸0)قدردان قراملکی، « شود اندیشه و عقالنیت نیز حذف هبلکه از حوز

های جهان هستی، عامل پیدایش شیوههرگونه تبیین غیرمادی از واقعیت و رد گراییعینیت بنابراین 
یدن و اعتبار علوم و ازجمله د تنها راه عینیت بخشرککید میأرهایی در روش تحقیق شد که تاها و ابز

تکیه بر علم  (.40 :13۸9پور و حسنی، گیری از روش تجربی است )علیعلوم انسانی، تبعیت و بهره
از دیدگاه حس گرایانه، معنای مقبول عقالنیت نیز چیزی جز عقالنیت  که رفت تا آنجا پیش تجربی

علم اثبات به این ترتیب (.246 :1391یا، )پارسانتجربی و ابزاری نیست، که هویتی آزمون پذیر دارد. 
جانبه به مذهب و مسیر خود را از میان هجوم همه ،یعنی روش تجربی ،و روش تحقیق متناسب با آنگرا 

آمد؛ زیرا هر نمی دینی، علمی به حساب هگونه مطالعیچ ه ، تا جایی کهمعنوی پیمودندهای گرایش
چنین تفکری بود که  هسیطر هبود. در سایمی عینی و تکرارپذیر بایستمیناگزیر علمی به همطالع

های تجربی قرار که خارج از دانش حسی و آزمون« معرفت شهودی و وحيانی»و « معرفت عقلی»
  .خود را از دست دادو این حیطه از معرفت، مرجعیت علمی ندداشتند، انکار شد

امروزه با چالش« گرايیاثبات» هبینانکه دیدگاه خوشاست  این ،آن توجه داشت که باید بهای نکته
چند قرن بر مجامع فکری  ،آن رودنبالههرحال این مبنا و رویکردهای هایی مواجه شده است، اما به

ضی و انتقادی به های اعتراجریان دلیل،همین به حاکم بوده و آثار زیادی از خود بر جا گذاشته است. 
این کنند. در چارچوب همین مبنا و میارضه با دین را طی عنیز همان مبنا و مسیر مگرا رویکرد اثبات

مقابله  های تفسیری هرمنوتیکی درو روشمدرن پست بستر اندیشه است که وقتی رویکردهای انتقادی
 تفسیری روش باز همد، نشومی واقعدر علوم انسانی،  یتحقیق کم   هایو روشگرا با رویکرد اثبات

، یک تعبیر «حقيقت»یابد. از این منظر میناختصاص  ،شو محیطانسان به چیزی فراتر از  ،مورد نظر
است که به یک گفتمان یا بازی زبانی  فقط نامی« علم»یا گفتمانی است و شناسانه یا ساخت کال  زبان

 (.11 :1390شود )تاجیک، اطالق می
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و تجربه یهای کم  روش مخالفمدرن، اگرچه فی دوران پستیهای کبه این ترتیب گرایش به روش
شناسی هر دو رویکرد شناسی و هستیای که مبنای معرفتگذاری اولیهگرای پیش از خود است، ریل

تحقیق نیز حرکت در آن مسیر را دنبال میها و الگوهای است، همان تفکر سکوالری است و قهرا  روش
جست تواننمی های علمیبا روشرا  ، حقیقت و واقعیتهامدرنپست چنین است که از منظرکنند. این

ناپذیر را بلکه واقعیت، اساسی ندارد و دستاوردهای علمی در حوزه علوم انسانی، سیری انضباط کرد؛جو و
 شود.ها موجب تفاوت در دستاوردهای علمی میتفاوت در برداشتهمچنان کند و طی می

 کسب معرفت های ابزارهای شناخت و راه

 1شناسیادراکی هریک از آنها بحث مهمی در معرفتهای بررسی ابزارهای شناخت انسان و ظرفیت
و شناسی اصطالح شناختاز دو  ،شناسیپیش به جای معرفت هاست. در زبان فارسی، تا حدود دو ده

رواج یافته است. در زبان شناسی اخیر معرفتهای شده است، ولی در سالمی مسئله شناخت استفاده
ية المعرفه» هبا واژ ،استفاده نشود «ابيستمولوجيا»ب عربی نیز معموال  اگر از واژه معر  به آن اشاره «نظر

توان گفت هرگاه پای معرفت می تا آنجاست که شناسی(. اهمیت معرفت2۸،13۸7شود )شمس،می
زیرا در  ؛کننده داردنقشی تعیینشناسی در آنجا معرفت ،آدمی و ادراکات و باورهایش در میان باشد

آید، بدون ارزیابی دقیق صادق بودن آن می چندان ساده و پیچیده به میاننههای جایی که سخن از گزاره
توان به باور صادقی در آن خصوص دست یافت. انجام این ارزیابی در دستور کار معرفتنمی ها،گزاره

بحثی فلسفی است که امکان ارزیابی ادراک ،شناسیتوان گفت معرفتمی دلیلاست. به همین شناسی 
(. 1۸آورد )همان،می فراهم ،یرواقعی آنامور غو باورها را با هدف تشخیص امور واقعی معرفت از ها 

بحث مهمی در  ،کسب آن چیستهای آید و ابزارمی میان اینکه معرفت از چه منابعی به دستدراین
این موضوعی مهم و حیاتی است که منابع ادراک دانش  ،شناسیاست. از دیدگاه معرفتشناسی معرفت

  ادراکی انسان پاسخ دهند.های تا چه حد قادرند به نیازها هریک از آن اینکه بشری معلوم شود و
خاص های تحقیق در علوم انسانی، پیچیده و دارای دشواریدرست از منابع و ابزارهای  هاستفاد

و خالی  آنها پژوهش و کنترل هر عرصدثیرگذار أخود است. اقدام به پژوهش با احاطه بر تمامی عوامل ت
و نتایج تحقیق، بخشی از این ها تفسیر و تحلیل یافته هداوری دربارساختن ذهن محقق از هرگونه پیش

وری قرار عشجان و بیدشواری و پیچیدگی است. در مطالعات تجربی، پژوهشگر در برابر موجودات بی

                                                                    
1  . Epistemology. 
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که در مطالعات علوم انسانی، درحالی ؛کنترل کرد ،محیط آزمایش توان آنها را درمی سهولتدارد که به
و درک  ،مطالعه هآنها در عرص کنترلقرار دارد که ای ارادهباور و شعباهای انسان پژوهشگر در برابر

برخالف علوم طبیعی که شکل »شده است که  گفته بارهآسانی مقدور نیست. درایناعماق وجود آنها به
گاهی هستند )شعور شیء را مشاهده کردهتک عل فقط یک فاها آن کند( و درمی آن را بیان ،گفتاری آ

علوم انسانی با واژه ،کننده(، و در مقابل شیء صامت قرار دارد)بیان )بیننده(، گوینده شناسا، شناسنده
تجزیه و تحلیل )شناخت و درک( در یک متن معین، تاریخیت،  همرتبط است. رابطها و شناخت آنها 

ای( در متن از حدود )هر نشانهای متن است. هر کلمه هحدود متن و زمین ه، مسئلگراییخصوصیت
 ،76: 1390،)تاجیک« دارد دیگر قرارهای متن معینی با متن ههر ادراکی در رابط .شودمی خود خارج

 یخائیل باختین(.م به نقل از:
کند. ، محدوده و عمق دانش و گستره آن را در علوم انسانی، معین میشناسیهای معرفتمبانی و پایه

، اگر هریک از چهار روش یا ابزار  مهم  شناخت، یعنی حس، عقل، شهود و وحی را در دانش به این ترتیب
بشر نادیده بگیریم یا اهمیت الزم را به آن ندهیم، به همان نسبت، دانش بشری دچار محدودیت و نقصان 

 شود.های هریک از آنها توضیحی کوتاه داده میخواهد شد. در اینجا درباره این ابزار و ظرفیت

 گرايیحس

می مطالعه یتقابل دارای دانند، جهانی رامی گرایان که شناخت و علم را مختص به حس و تجربهحس
پذیر و روش علمی آنان روش آزمون ،دانند که محدود به محسوسات و ماده است. در این صورت

 شود. می ازجمله علوم انسانی تجویز ،علمیهای عرصه هتجربی است که برای هم
 هو رویکرد پوزیتویستی بر جامعگرا حسشناسی مبانی معرفت هغلب ،از اوایل قرن هجدهم میالدی
بسیاری از دیگر  ،در علوم انسانی نادیده انگاشته شود. در نتیجهها علمی موجب شد که سایر روش

ی و داوری گشاید و قدرت نقادمی روی انسان های متفاوتی را بو فضاهها علم که عرصههای عرصه
چند قرن از ورود به این  ،دوران مدرنیته شد و بشر از میدان تحقیقات علوم انسانی خارج ،ارزشی دارد

گرایان نخستین، نگاهی خام و ساده به شناخت آدمی داشتند. حس»حال فاصله گرفت. بااینها عرصه
رسد و انسان با می با رعایت جدول استقرا به انجام ،صحیح علمی   بیکن بر این گمان بود که شناخت  

گاهی گرایان بعدی بهگشاید. اما حسمی تدریججهان را به همرزهای ناشناخت هاین شیوه، هم تدریج آ
حسی از های داده بینی ابتدایی خود را نسبت بهبیشتری به مشکالت شناخت حسی پیدا کرده و خوش

 (.51:1392 )پارسانیا،« دست دادند
د، ارزش نغیرحسی متکی نباش هحسی به هیچ گزارهای شناسی، اگر قضایا یا گزارهمعرفت هاز جنب
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برای مثال  ؛شوندمی فاقد اعتبار ،حسیهای تمامی گزاره ،د و در آن صورتنندارشناسی معرفتی جهان
اجتماع  هگاه شامل اصول و قواعدی مانند اصل استحال ادراکات حسی هیچمبتنی بر شناسی معرفت
 حسی را بیان هیک گزار در همان زمانی که ،که اگر به این اصل معتقد نباشیمدرحالی ؛شودنمی نقیضین

سینا به ین به تعبیر بوعلیا وباید به نقیض آن نیز معتقد شویم،  ،که ناشی از علم تجربی است کنیممی
است. بنابراین شناخت حسی بدون اعتماد به برخی  نظام معرفتی بشر ههم ریختن هم معنای در

گرایان که معرفت علمی را منحصر به یابد. در واقع حسنمی غیرحسی، اعتبار علمیهای معرفت
گاهی غیرتجربی را که دانش حسی و تجربی های زارهدانند، آن دسته از گمی حسی و تجربیهای آ

خوانند و بدین ترتیب علم حسی و تجربی از توجیه می هستند، غیرعلمیها ناگزیر از اعتماد به آن
 (. 109: ماند )همانمی معرفتی خود عاجز

 گرايیعقل

که رویکرد پوزیتیویستی علم با آن  و تنگناهایی راها محدودیت ،عقل به عنوان یک ابزار و منبع معرفتی
 حذفها پذیری از مفاهیم و گزارهزیرا با اعتبار و استقالل عقل، شرط آزمون ؛بردمی از بین ،روستهروب
 ..بالضروره راست دست یابد.های تواند با اتکا به این منبع معرفتی، به مفاهیم و گزارهمی شود و علممی

شناختی ن یک منبع معرفتی مستقل به رسمیت شناخته نشود یا ارزش و اعتبار جهان. اگر عقل به عنوا
تردید واقع شود، ارزش  از خارج، محلها عقلی یا حکایت آنهای و صدق و کذب گزاره مغفول بماندآن 

دسته  گیرد؛ چراکه اینمی حسی و تجربی نیز در معرض تردید قرارهای و معرفتی دانششناختی جهان
گاهی یابند که حس و خیال، راهی می از معرفت ارجاعای به دلیل مبانی نظری خود، به حوزهها از آ

 (.153 :1390، هموبرای ارزیابی آنها ندارند )
ها نیست. تنهایی منبع خودکفایی برای شناخت و معرفت مورد نیاز انسان در همه زمینهالبته عقل نیز به

گرایانه و راسیونالیستی، کنند و با رویکرد عقلانی هم که فقط به شناخت عقلی اعتماد میدر نتیجه، کس
هایی را که خارج از کلیت فهم عقل کنند، دسترسی به عرصهمعرفت عقلی را تنها راه شناخت معرفی می

گرایان هند. در این صورت، عقلدها نیست، از دست میاست و عقل انسانی قادر به پرداختن به آن عرصه
 دهند.نیز به نحو دیگری، علوم انسانی را در تنگنای فهم ابعاد و اجزای نیازهای انسانی قرار می

 گرايیشهود

معرفت شهودی جایگاه خود را داشته است و هرچند در برخی  ،نزد اندیشمندان بشری از گذشته تاکنون
 هدسزمین درچند معرفت پر کرد، معرفت علمی مغربهای توان با سایر روشنمی جای آن راها زمینه
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 ،سقراط معتقد بود که دانش حقیقی نسبت به حقیقت هستی»اخیر تقریبا  آن را نادیده گرفته است. 
می رمفهوم و تصور و تصدیق، با حضور مستقیم حقیقت وجود آشکا هواسطهمان دانشی است که بی

که این همان دانش شهودی و حضوری است. افالطون نیز وجود این نوع از معرفت را نسبت به  ،شود
صاحبان حکمت  هحقایق قبول داشت. حکمای مسلمان و خصوصا  حکمای اشراق و بیش از هم

اخت یعنی صدرالمتألهین و پیروان او، این شیوه از معرفت و شرافت و برتری آن را برای شن ،متعالیه
 (. 25: 1392 ،همو« )اثبات کردند ،حقیقت وجود و موجود

سازی استوار است، نظام عرفانی به قلب در جایگاه  اگر نظام فلسفی بر پایه عقل و استدالل در نظریه
رو برای عرفان، قلب، ابزار معرفت است که در کند. ازاینمحور کشف و شهود  بدون استدالل اعتماد می

گیرد؛ هرچند این تقسیم دوگانه بیشتر تقسیمی روشمند است و تفکر منطقی فلسفی قرار می برابر استدالل
و هستند متفکرانی که به شیوه تفکر دوگانه که بر جنبه ابزاری عقل و قلب یا استدالل قیاسی و کشف 

چه در بستر ابزار و که صدرالمتألهین به جمع میان این دو امر، کنند؛ چنانشهودی استوار است، استناد می
چه در بستر نگرش معرفتی، روی آورده و میان عقل و کشف  استوار بر روابط سببی و عرفانی، الفت و 

 وسطی برای جمع میان ظاهر و باطن قرار داده است. همسازی ایجاد کرده و این شیوه را حد
می عارف را فیلسوف و ،علت اصلی آمیختگی و تداخل میان فلسفه و عرفان که فیلسوف را عارف

صورت حفظ رابطه میان علت و معلول و گاه بهگردد که گاه بهمیکند، اساسا  به وحدت  اصل  فعال بر
 (.326-324 :13۸۸ ،رود )محمدمی صورت درگذشتن و رهیدن از این آمیختگی و دوگانگی به کار

 وحی 

وحی به  ،در اصطالح دانشمندان اسالمی» شناخت انسان است.ی هاحی مسیر متفاوتی از دیگر راهو 
واسطه؛ و اعم از معنای القای مطلبی از سوی خداوند متعال به پیامبران است؛ خواه باواسطه و خواه بی

آنکه دیگران بشنوند یا نشنوند؛ و خواه از طریق مکتوبی باشد که پیامبران ببینند یا مطلبی باشد که به 
 (. 49 :13۸9)مصباح یزدی، « م شود؛ و چه در خواب صورت گیرد یا در بیداریقلبشان الها

 ،م هستی که خدا و کالم اوستانسان با مقو ،آن هترین علم حضوری است که به واسطوحی کامل
دینی نیست تا نیاز به تکرار داشته باشد،  مصون از خطاست.  هشود. وحی بااینکه از سنخ تجربمی آشنا

که در شود؛ درحالیمی رافتد که باطل در آنجا راه دارد یا شک در آن متصومی فاقتخطا در جایی ا
دریافت،  هخطا و شک راه ندارد. خطا و اشتباه در سه مقطع ممکن است رخ دهد: مرحل ،موطن وحی

مصونیت هر سه محور وحی نبوی از  برابالغ. ذات اقدس الهی در قرآن کریم  هو مرحل ،حفظ همرحل
گاهی است که از راه شهود حقیقت برای پیامبران  ،خطا و اشتباه تأکید کرده است. بنابراین وحی، آ
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 (. 242 :13۸7شود و از سهو، نسیان و عصیان به دور است )جوادی آملی، می حاصل
. مطالعات و دارد یافتن پاسخ امکانوحی فقط از طریق  ،بشرهای و نیازها سؤال از مهمیبخش  

دهد که بدون استفاده از منبع وحی، عالوه بر اینکه می علوم انسانی نشان هبشری در حوزهای اندیشه
م  هدربار ، مبانی نظریماندمی جواببیانسان  برای ،انسان و عالم هستی همهمی دربار هایسؤال عال 

 شود. می ثباتمتزلزل و بی ،انسان وهستی 
نمی نادیده گرفتهها مهم این است که با تکیه بر روش وحیانی در علوم انسانی، سایر روش هنکت

 ؛نیستستیز عقل ،ثانیا   ؛بنددنمی چشم بر معرفت حسی و تجربی ،معارف وحیانی اوال  » ؛ در واقعشود
( را به لحاظ اینکه معرفت فراتر از خود را گرایی( و راسیونالیسم )عقلگراییحال آمپریسم )حسدرعین

  .(35: 1390سانیا، ر)پا« داندمی دهند، ناقص و ناتوانمی خود را تقلیلهای کنند و افق یافتهمی انکار

 غربی ای جديدهشناسی و روش در رويکردهستی

نظران دگر و صاحبیروان هایکور که هر دو از پیستم، مانند گادامر و رینظران قرن ببرخی صاحب
از  ،«فهم»بلکه با هدف بحث از خود   ،شناسانهیدغدغه هست بر مبنایهستند، نه  1یک فلسفیهرمنوت
دگر از دغدغه یک هایهرمنوت حال،بااین .آوردندی رو هرمنوتیکبه برگردانده و  یرو گراییتجربه

دگر روشی. به اعتقاد هاداندمی یهست یقیراه شناخت حقرا  2یدارشناسیپدو  آغاز شده یهست شناخت  
ات یبه شناخت موجودات و ماه یغرب، ممکن است تا حدود یمعمول در سنت فلسف یهاوهیها و ش

ها ستیلیاستانسیر اگزیدگر مانند سایها .ناکارآمدند یهست ها در شناخت  ن روشیاما ا ،ها کمک کندآن
 یمسائل نظر یو ماورا یبه امور متعال ییپاسخگو یرا برا یو منطق یعقل یهاکیتکن نکهیا هبا مالحظ

 هوسرل ،استاد خود یشناسداریگمشده خود را در پد ،داندینم یکاف یهست یو ازجمله معنا 3)رازها(
دن به یرس یآغاز کرده است، برا یشناسیدگر که کارش را از موضوع هستیب هاین ترتیبه ا .ابدییم
و « روش»کند. همچنین نقد یک حرکت میو سپس هرمنوت یشناسداریناچار به سمت پدجه، بهینت

گادامر به  یک فلسفیهرمنوت ن نکاتیتراز مهم« ان فهميروشمند ساختن جر » یهایکاست یابیارز
ده است که یخود برگز ین اثر فلسفیترمهم یرا برا قت و روشیحقرو گادامر نام نید. ازایآیحساب م

                                                                    
1  . Philosophical hermeneutics.  

2. Phenomenology.  
3  . Mysteries  
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 (. 51: 13۸6ر، ی)جهانگ ن دو مقوله اشاره داردیز به تقابل ایآمطعن یاوهین کار به شیابا در واقع 
ک یبه نقد هرمنوت ییگراینیاز موضع ع ،نظرانبرخی صاحب ناگفته نماند که در طرف  مقابل نیز

ارزیابی نتایج  ار  یتوجهی به معویژه به دلیل بیهپردازند و این روش را بیگادامر م یژه آرایوهب ،مدرن
 (. 179 :دهند )همانمی مورد انتقاد قرار ،تحقیق

روش هرمنوتیک تحقیق، به بحث گادامر و کاستی  معیار ارزیابی  وجود ضرورت روشمندی و 
 هباشد، هیچ گونه قضاوتی دربارنچراکه اگر روش تحقیق واجد این ویژگی  ؛ندارد فلسفی وی اختصاص

کید بر توان کرد. نمی نمایی و اعتبار نتایج آنواقع متغیر بودن ادراک و در فضای رویکرد تفسیری نیز تأ
علمی  نیازی از وجود معیار در تحقیقاتدلیلی بر بی ،اجتماعی و متونهای فهم انسانی از پدیده

تفسیر  های روش در مندی تحقیق و معیار ارزیابی آننادیده گرفتن ضابطهروست که ازهمیننیست. 
آنچه در مجموع به عنوان برداشت ثابت و . »در فهم  متن منتهی شده استمؤلف نیت   حذف به ،متن
در  5نقد و 4ی، داور3ا کاربردیق ی، تطب2ری، تفس1فهم یهان مقولهیارتباط ب و یر از متن، و معانیمتغ

 ن و برداشت از متن بازگشتییبه روش تب ،ک استیدر هرمنوت یک مطرح شده که بحث اساسیهرمنوت
 یو حتاند ش رفتهیلف متن پؤت میده گرفتن نظر و نیفهم متون تا حد ناد یهااز روش یبرخ .کندیم

لف حرکت کرد و محدود شدن به فهم ؤقصد و منظور م یتوان ورایم ک متنیدرک  یگفته شده که برا
 «ستمیقرن ب یفلسف یهاشالوده»که گادامر در مقاله چنان ؛ندارد یضرورت ،لف استؤآنچه مقصود م

شود که محدود به آنچه او قصد یباعث نمن یاما ا ،لف مهم استؤکند که اگرچه فهم سخن مید میکأت
باالتر  یلف در قصد و معنا کردن متن رفت و حتؤم یعمل ذهن یتوان به ورایم بلکه ،میکرده است بمان

 (. 2۸3 :)همان« ت او سفر کردیمقصود و ن یاز آن به ورا
حتی اگر بپذیریم برخی متون مانند  این است که ،که باید در نظر گرفته شود یمهم هدر اینجا نکت

توان به نمی برای تفسیر و تحلیل در اختیار آنهاست، این را ،یک معنای معلق در فضای فهم مفسران
متون سرایت داد و باید پذیرفت که فهم و تفسیر و تحلیل برخی متون مانند متون دینی، فقط با فهم   ههم

متون عادی نیز اگر چنین باشد که نظر  هن است. عالوه بر این، حتی درباردقیق  مقصود مؤلف ممک
                                                                    

1. Understanding  
2. Interpretation  

3. Applicant  
4. judgment  
5. Criticism  
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کلی نادیده گرفته شود، در این صورت هیچ مؤلفی نباید به خلق اثر مورد نظر خود مؤلف در فهم متن به
زیرا اگر قرار است دیگران با فهم و ادراک خود هرچه را خواستند برداشت کنند، تفاوتی  ؛تمایل پیدا کند

  ماند.نمی مؤلف، با سایر متون باقی هبین یک متن هدفمند و مبتنی بر اراد
و ضابطه گراییها بر حسطی سال ،ی در علوم انسانیو روش تحقیق کم  گرا اگر رویکرد اثبات

و به هیچ اند مقابل ایستاده همندی تحقیق تأکید داشت، اکنون برخی رویکردهای هرمنوتیکی در نقط
ما در بطن و متن نوعی  هانسان زماناست که گفته شده  قائل نیستند. از این نظرای درک ثابت و ضابطه

کلیات  ضد روش؛"خود تحت عنوان  هفایرابند، مقال»که چنان ؛کندمی زیست« آنارشيسم نظری»
آنارشیستی  هتوان موارد زیر را به مثابه کلیات نظریمی کند:می گونه آغازرا این "آنارشیستی دانش هنظری

تر است و بیشتر ممکن گرایانهانسان ،علم اصوال  کوششی آنارشیستی است. آنارشیسم نظری"برشمرد: 
. در این ساحت نظری، با نوعی از "نظیر قانون و نظمهایی است سبب پیشرفت دانش شود تا جایگزین

گواه  شویم که هرگونه استناد به صدق یا حقیقت، منطق، دلیل یا خرد، انسجام،می علم آشنا هفلسف
 (.11: 1390 ،)تاجیک« شماردمی تجربی و... را مردود

 ،تحت هر عنوانی که باشد ،و سخن گفتن از فرانظریه در رویکردهای اخیر آنارشیسم علمی طرح
تفریط و اختالف  نظریه و روش در علوم انسانی غربی تا چه حد دچار افراط و دهد که مباحثمی نشان

 ،یابیحقیقت منطق و کاربرد مخالفت با نظم و انسجام در علم و انکار هرگونه رویکرد .نظر شده است
پارادایم تنها در پرتو سرمشق یا » شودمی تا آنجا پیش رفته است که ادعا ،برخالف رویکرد پوزیتویستی

ناپذیری، عدم قطعیت، فاجعه، بینیسرمشقی که بر پیش ؛توان درکی از علم حاصل کردمی پسامدرن
یک تعبیر یا ساخت کال  « حقيقت»ورزد. از این منظر، می کیدأت یا معناشکنی، اندیشی، غلطینظمبی

می است که به یک گفتمان یا بازی زبانی اطالق فقط نامی «علم»یا گفتمانی است، و شناسانه زبان
 (.13: )همان«شود

 شناسی و روش در رويکرد اسالمیهستی

به اندازه  یشمندان اسالمیاز مسائل مهمی است که اند ،یه و روش در علوم انسانینظراز بحث 
تأثیر میشناسی های تحقیق از یک سو از هستیروشکه وقتی درحالی ؛اندکافی به آن نپرداخته

توان نمی آسانی، بهگذارندو از سوی دیگر بر نحوه نگاه و برداشت ما از عالم هستی اثر می پذیرند
  از این بحث عبور کرد.

پژوهش یا راههای روش» :اندبرخی نویسندگان در مقام تبیین روش تحقیق در علوم اسالمی نوشته
ویژگی خاصی ندارد و همسان سایر علوم  اطالعات و پردازش آنها در علوم اسالمی،گردآوری های 
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و متعلقات آن اختصاص  علمی در علوم اسالمی به موضوع اسالم و اجزاهای جز اینکه داده ؛است
 (. 6 :1390)نکونام، « دارد

یق در علوم اسالمی و تحقهای اسالمی به این معناست که روششناسی روش هسخنی دربارچنین 
 است معلوم کهدرحالی ؛در نظر گرفته شوندغیراسالمی به مثابه ابزارهایی با ماهیت و کارکرد یکسان 

مطالعه و های هستی و منابع معرفتی ما، بر روش یابعاد و اجزا دربارهنوع  شناخت و باورهای ما 
های مطالعه روشصرفا  مادی با های مسائل طبیعی و پدیده همطالعهای اثرگذار است. روش، تحقیق

 که مقاصد و اهداف عملی را دنبالهایی . حتی دانشنیست مسائل انسانی و امور متافیزیکی، یکسان
دارند که درصدد وصول به حقیقت و یقین در ای مطالعههای غیر از روش ایمطالعههای کنند، روشمی

خود و شناسی و معرفتشناسی شناس با لحاظ مبانی فلسفی و هستیبنابراین روشمبانی نظری هستند. 
کند. در می به تناسب نظریاتی که در دامنه یک علم پذیرفته است، روش خاصی را شناسایی یا توصیه

مختلف توصیفی، تاریخی، تحلیلی، تجربی، ژرفایی و... در علوم اجتماعی و یا های روش»نتیجه 
را بدون پیشینه و زمینه معرفتی خود، گزینش و انتخاب کرده ها آن ،اموری نیستند که محققطبیعی، 

شناس برای داوری معرفتی خود، ضمن آنکه به موضوع، هدف و سطح تحقیقی که روش باشد. روش
کند. می دوزد، از مبانی فلسفی و نظریات علمی خود نیز استفادهمی شود، نظرمی برای آن به کار گرفته
هایی علوم اجتماعی و انسانی دخیل هستند، بر روشهای گونه که در تکوین نظریهمبانی فلسفی همان

گردند نیز مؤثر هستند و به همین دلیل، می شوند و یا در کاربرد نظریه دنبالمی که به تولید نظریه منجر
می قرارشناختی فلسفی و مبانی معرفتهای گرشمناسب با آنها، در حاشیه نهای و روشها نظریه
 (. 142: 13۸9)پارسانیا، «گیرند
به بحث نظریه و روش در علوم شناسی و معرفتشناسی هستی هجوادی آملی از دو جنب للهاآیت 

 د: نویسمی انسانی پرداخته و
هرچیزی که مادی " هعکس نقیض آن قضی ،"ی استهرموجودی ماد"اگر بپذیریم که »

 امامعنا خواهد شد. بی ،این صورت قضایای فراطبیعی شود، که درمی "موجود نیست ،نیست
پذیری را ی، ناگزیر باید معیار ارزیابی در اثبات یا ابطالصورت اعتقاد به وجودهای غیرماد در

ابزار مطالعه باید  روش تحقیق وفراتر از حس و تجربه قرار دهیم. در این صورت است که 
پذیری، معیار ارزیابی حس و تجربه در اثبات . ..متناسب با وجودهای فرامادی شکل بگیرد.

  .(110 :13۸7، )جوادی آملی«توسط وحی و عقل باطل شده است
کند و می مطرحسینا را از قرآن کریم و کالمی از ابوعلیای ادله ،آنگاه برای استدالل به این امروی 

قادر به اثبات  زیرا تجربه فقط؛ دهد: روش تجربی ظرفیت محدودی داردمی توضیح چنین در ادامه نیز
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 ضیاتبرخالف ریا ؛از توان تجربه خارج است ،خود است و نفی خارج از آن قلمرو هقلمرو مورد مطالع
ک طرف اثبات شد، طرف دیگر که نقیض آن یعنی اگر ی ؛که در آن، امر دایر بین نفی و اثبات است

تجربه و روش هشود. نتیجه اینکه نفی امور  خارج از قلمرو حس و ماده، اساسا  از عهدمی نفی ،است
شناخت روش تجربی که ناشی از  های پوزیستی خارج است. ایشان سپس با اشاره به محدودیت

کشف و  ،امور غیرمحسوس را وحی همطالعهای اهتفکر پوزیتویستی است، رشناسی مشکل هستی
گیرد که قضایا و مسائل هر علمی می شهود قلبی دانسته و نتیجه و وحی، برهان عقلی هشهود معصومان

 .کرد مطالعهرا باید با روش و معیار مناسب آن 
 باعث شده ،اسالمی در نظریه و روش هاساسی اندیشهای و بنیانشناسانه توجهی به مبانی هستیکم

 چند مسلمانان در یهایماندگعقب یو جبران برخ هیتوج هزیمعاصر، به انگ ینیشان دیاز نواندای دسته
فهم »موضوع  کنندشی غربی، تالش رونظری و جدید ر، با تأثیرپذیری از رویکردهای یاخسال  صد

ن را از آنچه یقت دیا اصل و حقیک کنند. این افراد قلمرو ثابت یتفک« نيقت ديحق»را از « ینيد
کنند. آنان بر این باورند که در این می جدا ،شودیحاصل م یر است و با فهم بشریرثابت و متغیغ

در  یماند و آنچه متهم اصلیناتوانی در پاسخگویی به مسائل عصری مبرا م ن از اتهام  یصورت، اصل د
با استفاده از روش توانیم ن صورتیدر ا ؛ن استیاز د ی، فهم بشردشویم یعرفها میماندگعقب

نادرست و  های، پذیرش این نگرب چنین اندیشهمخر پیامد ها را جبران کرد.یماندگد، عقبیجد یها
توان از حقیقت دین بهره گرفت و باید از آن نمی جدیدهای است که در برخی عرصه به این اعتراف

قت یحق» گفته است: 1عصری اکتفا کرد. یکی از این افرادهای دست برداشت و به فهم و برداشت
نامقدس و ناقص است.  ،یبشر یامر ،ینیاما معرفت د ؛، مقدس و کامل استیاله ی، امرینید

متحول و همواره در قبض و بسط  یامر ینیاما معرفت د ،ثابت است یامر ینیقت دیبنابراین حق
 ،تاریخی یشه رنگ و بوین، همیاز د ین فهمیچن... » ده است کهیجه رسین نتیوی آنگاه به ا ؛«...است

متون  ینیز برا 2رمعاص ینواندیشان مصریکی از (. 2۸7 :13۸6، جهانگیر) «بودن دارد یو نسب عصری
لوح  که در داندمی یزیرا آن چ یام وحیپ یقائل شده و روح اصل یو فرهنگ یخیت تاریهو ینید

 هدر محدود ییمعنا ، دارایموجود است ینیآنچه در متون د وی معتقد استمحفوظ ثابت است. 
 (.2۸۸ :)همان است ط زمان خودیو مطابق با شرا یخیو تار یط خاص فرهنگیشرا

                                                                    
 سروش عبدالکریم 1.

 ابوشید حامد 2.
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غربی  دوران معاصرتفسیری  قیتحق یهاروش ها وهیثر از نظرأتا حدود زیادی مت هادگاهین دیا 
از  یمختلف ناش یهایداورشیمفسر، در حصارها و پ انسان به عنوان ،این رویکردها اساس است. بر

 یانسان در چارچوب ادراک یبرا ،یگریمانند هر متن د ینیمحصور شده و فهم متون د ،زمان و مکان
ن یروست که ااست. ازهمین پذیرنییر و تبیتفس ،منظور خالق آن متن ، خارج از قصد وعصری

 ،یک فلسفیش هرمنوتیدایش از پیمختلف تا پ یهااساسا  بحث قرائت»د نکنیاذعان م ینیشان دینواند
 (. 301 :)همان« معنا نداشته است

اند، دهگردیبرای معرفت دینی ملتزم  نپذیرفتنیهای پیامداینکه به  عالوه بر، این افراد بین ترتیبه ا
گاهانه و  ینحوآنان به» ؛انددچار شده دیگری به مشکلنیز عمل  در گاها ناخودیآ اقتضائات  گرفتار ،آ

قت و فهم یکشف حق یبرا یارین معیین در تعیقت شده و بنابرایر حقیتفس هیو نظر یت انتقادیعقالن
ک متن یم ینکه بدانیا یال که براؤن سیدر برابر ا 1از آنان یاند. برخدهیگرفتار مشکل گرد ،متون مقدس

ن ید: انکنیصراحت اعالم مبه ،وجود دارد ییقابل اعتماد و نها هچه نشان ،ده شده استیواقعا  فهم
مفسر و  یر شدن جدیک متن موجب درگیر یکه تفسین پاسخ داد که در مواردیتوان چنیم پرسش را

باشد که متن در افق  تین واقعیا هتواند نشانیر شدن میگن دریگردد، ایر میمخاطبانش با متن مورد تفس
شه ین نشانه، همیاما ا ؛حاصل شده است یبه سخن گفتن درآمده و فهم ،آن متن هدآورندیپد یهاتجربه

را  یرین درگیز چنیمفسر ن هلیوس شده بهفیتحر یک معنایممکن است  ست ویفهم ن یل درستیدل
 (. 296 :)همان« موجب شود

اند، در واقع معتقدند متن در پیش گرفتهشناسی به این ترتیب کسانی که چنین رویکردی را در روش
توجهی به مبانی هستیبیکه درحالی ؛غلط از یک متن دینی وجود ندارد یاراهی به سوی فهم درست 

دینی،  تونهای مطالعه مرا در استفاده از روش افرادگونه که این استاسالمی  هو نظری اندیششناسانه 
 دور ازثبات و که از نظریه تا روش، همه چیز را متزلزل، بي واداشته است هاییمدرنپست پیروی از به

 دانند.می منطق
 یمنابع و متون اسالم خصوص   در طرح این مباحثز به ین یشناسان غربشناسان و اسالمشرق

ها با نق آیعم ییآشنا نداشتنن افراد با توجه به یا یهادگاهیناصحیح در دهای اند. وجود برداشتپرداخته
طور شناسان غربی بهاسالم ،در اغلب موارد ؛ چراکهبدیهی است ،یاسالم یشناسروش و یشناسیهست

بر  در خور توجهی هشمندان معاصر در مقدمیاز اند یکیستند. یآشنا ن یالماسشناسی یق با هستیدق
                                                                    

 شبستری. مجتهد محمد .1
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ن و نقد ییزوتسو، در تبیکو ایهیتوش ،محقق ژاپنی هنوشت ،ديدر قرآن مج ینيد یم اخالقيمفاهکتاب  هترجم
  شناسان غیرمسلمان، نوشته است:شناسان و اسالمآثار شرق

توان در یم یک روش واحد علمیکنند با یاست که تصور من یآنان ا اشکاالت کار   از یکی»
که اقتضا  یعلم هتیویه بر ابژکتیدر ظاهر با تک یمحققان غرب. مطالعه کرد ینه و موضوعیهر زم

کار ، اسالم بپردازند هخود دربار هبه مطالع یداورشینش و پیچ گونه گزیکند آنان بدون هیم
مانند  یسم حاد و پنهانیویک سوبژکتیشدت به که در عمل بهیدرحال ؛کنندیم خود را آغاز

 ست(. یب :13۸۸ ،زوتسویا« ) خ، مبتال هستندیتار یاعتقاد به تکامل خط
به فرهنگ  ،نگاه این دانش هبر اساس علم مدرن و از زاوی ،تا هنگامی که متفکرین مسلمان»بنابراین 

ناگزیر به بازسازی و  ،به جای بازخوانی و رجوع به مبانی فرهنگی و دینی خود ،نگرندمی دو دین خو
گیری فرهنگی سکوالر و شکل ،آن هآورند و نتیجمی دین و فرهنگ خود روی هتغییرات ساختارشکنان

قدسی و  ،ابعاد متعالیدین  ،جدیدی از دیانت است که در ذیل این فرهنگ تفسیر هو ارائ ،دنیوی
دین سکوالر به جای آنکه نیازهای  .آسمانی خود را از دست داده و حاصل آن دینی سکوالر خواهد شد

و اصول خود پاسخ دهد و در جهت دینی ها از طریق بنیان ،عصر و محیط خود را با روش اجتهادی
خدمت عرف دنیوی بشر  فرهنگی امت اسالمی را درهای ذخیره ،کردن  مسائل  عصر خود گام بردارد

  .(35 :1390 ،)پارسانیا« دهدمی امروز قرار
هدفمند است  یگانه است و جهان  هستی یهمه چیز مخلوق خدا ،یبر وح یمبتن یشناسیدر هست

دن است، یکمال رسکه به  از خلقت انسانهدف  ،و عقل و فطرت یامبران الهیت پیق هدایو از طر
ادراک تحقیقی که منابع تحقیق را به های توان گفت که نه روشمی ن فرضیشود. در ایم محقق

و شناسی با هستیدانند، می نسبی تفسیری ورا ها کنند و نه آنان که روشمی محسوسات منحصر
پذیرفته است هایی اسالمی، روششناسی به اقتضای هستی بلکه ؛نیستند دینی هماهنگشناسی معرفت

که روش معیارمند  اجتهاد  ،هدفمند پاسخ دهد. بر این اساس هکه بتواند به نیازهای تحقیقی این منظوم
مبتنی بر عقل و وحی است، در صورتی که باجامعیت الزم عمل کند، برای فهم متون دینی 

به طور عام، و فهم کتاب و سنت به طور  فهم موضوعات ،یم اجتهادیاز منظر پارادا»پاسخگوست. 
کنند؛ چراکه یم که موضوعات و متن بدان داللت میابیدست  یآن است که به فهم یخاص، به معنا

خاص از متن  یک موضوع خارجیتوان آن را فهم ی، مستند به موضوعات و متن نباشد، نمماگر فه
وجود دارد و  ینیطور ع، امکان فهم بهیاجتهادم یخواهد بود. در پارادا یگریز دیچ دانست، بلکه فهم  

 یعنیست؛ یو نیسابجکت یامر ت فاعل شناساست ویو وابسته به ذهن ینیو، عیآبجکت یمتن، امر یمعنا
، اعم از مصالح و مفاسد یاالمرق نفسیت از حقایآمده در متون، همه حکا یمفاد و محتوا ،در واقع
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 (. 110 :13۸9 ،یپور و حسنی)عل« دارندات امور یا غای یموجود در مباد یواقع
يه تفسير متندر کتاب بر همین اساس  در چگونگی فهم  ،ویژه خداشناسی، مبانی اعتقادی و بهنظر

  مؤثر دانسته شده است: ،تفسیر قرآن
که مبانی خداشناسی و اعتقادی که نسبت به مبدأ و صاحب متن وحیانی وجود دارد، چنان»

که متوجه خود  متن ای و مبانیها آورد، نگرشمی تفسیری خاصی را به دنبالنتایج و الزامات 
در اینجا برای نمونه به  .اقتضائات تفسیری خاصی را به دنبال خواهد داشت ،قرآنی است

دهیم که چگونه می کنیم و نشانمی اشارهشناختی قرآنهای برخی از این مبانی و نگرش
شود و می های تفسیریدو راهبرها موجب تفاوت در توصیه ،به متن وحیانیها تفاوت نگرش

متن و دیدگاه خاصی که راجع به یک متن  هسازیم که نظریمی این نکته را آشکار ،در نتیجه
و راهبردهای تفسیری مربوط به آن متن ها زامات و توصیهو الخواندن آن  هدر نحو ،وجود دارد

  (.3۸4 :1390،)واعظی« استمؤثر 
رات یثأثر از تأو قرآن را مت ینیفهم متون د ،سندگان معاصرینو یپیش از این اشاره شد که برخ

برداشت مفسر قرار  هحاشیلف در ؤت مین صورت، منظور و نیاند که در او درک مفسران دانسته یعصر
ن چارچوب یاز ا ش،ابرغم وجود ظاهر جذکه به یگریشود. برداشت دیه رانده میرد و به حاشیگیم
 ییتحول معنا ،یعلم یهایتئور در اثر تحول ،و قرآن ینیمتون دگفته شده ن است که یست، ایرون نیب
چون » ن مطلب نوشته است:ین اتبییدر  1،میاد کردی یات ویز از نظریکه قبال  ن یاسندهیکنند. نویدا میپ

الفاظ، یعنی همان  یها، معانیتئور یت از دگرگونیها هستند، به تبعیمصبوغ به تئورمعناها مسبوق و 
 (. 302 :13۸6 ،)مسعودی« شوندیز دگرگون میاند نوضع شدهها آن یکه الفاظ از اول برا ییمعناها

ات قرآن یرا که به زمان نزول آ یلغت یمعان یهامفسران قرآن، کتاب ،برخالف چنین برداشتی
یم دانند. به عالوه چگونهیلغت بعد از آن م یهاکتاب معتبرتر از ،قرآن یمعان ریدر تفس ،ترندکینزد

رفتن وجود  معانی و مقاصد یپذ یابه معن ،نظرکه پذیرش  این یرفت، درحالیرا پذ ین نظریتوان چن
اساس  و ازجمله بر ،به دالیل متعدد رین تصوچنیم است، که یمتفاوت و گاه متعارض در متن قرآن کر

  نادرست است. ،ات قرآنیمعنای صریح خود آ
با  ،اعصار نازل شده است هدر هم هدایت بشر را که برای الهیپیام  توان فهمینم ،ن وصفیبا ا 

را که در  ییهاواژه یاندهیگو هر»که درحالی ؛پیوند زد یی متزلزل و ناپایدارهان رویکردها و روشیچن
                                                                    

  سروش. عبدالکریم .1
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ن اساس، یبرد. بر ایم زمان خود به کار یا مجازی یقیحق یدر معان ،ردیگیسخنش از آنها بهره م
جه ینده باشد و در نتیتواند مورد نظر گوید، نمیآید میالفاظ پد یراد سخن برایکه پس از ا ییمعناها

استنباط کنند و به صاحب ها د واژهیجد یمفاد کالم را طبق معانتوانند یز نمیمخاطبان آن سخن ن
الفاظ به وجود آمده،  یراد سخن برایکه پس از ا یید ذهن را از معناهایسخن نسبت دهند، بلکه با

ن بر فرض یبنابرا ابند.ینده را دریگو راد سخن، مقصودیالفاظ در زمان ا یمعان یمنصرف سازند و بر مبنا
د آن یک سخن، بایدر فهم مفاد  ،ر دهندییالفاظ را تغ ین، معانینو یهاید و تئوریجد یهانکه دانشیا

و  یر و تحول معانییقبل از تغ ،الفاظ ید را از نظر دور داشت و کالم را با توجه به معانیجد یمعان
 (. 101 :)همان« دید، فهمیجد یش معانیدایپ

 اقرار داده است که ب ییم و محتواهایمفاه ،در قرآن رفته است که خداوندین فرض پذیحال انیدرع
شود و قادر می شتر آشکاریشرفت علوم و معرفت بشر، عمق آنها بی، با پیشگیثابت و هم یوجود معان

قرآن اصیل  یعوض شدن معان یاگاه به معنن موضوع، هیچیاما ا ؛است به نیازهای هر عصر پاسخ دهد
از  ،ترتازه یا عمیق یست، بلکه ناشی از فهمین یعلم یهایر تئورییتغا ی یرات عصرییتغ هبه واسط

 محتوای قرآن است.

 گيری نتيجه

شه ی، انداثباتی و تجربی در علوم انسانیهای نقد روشو گرا یف تفکر مادی، با تضعکنونیدر عصر 
 هعرصدر  یو عمل ینظر یازهاینبه گذشته،  یهایماندگافته است تا ضمن جبران عقبی یفرصت یدین

. کندسته به جهان عرضه ینحو شابه ،یعلوم انسان هعلوم انسانی پاسخ دهد و معارف اسالمی را در حوز
به شکل کارساز  یما به فهم مباحث اسالم» :اندن مطلب تأکید کردهیبا اشاره به ای، مقام معظم رهبر

، اسالم یدر دوران انزوا یعنی ،هادر طول قرن یت اسالمام .میاز دارین قرن نیا یایمسائل دن یبرا
بر  یعلم یهاشرفتیکه وضع زمان و پ یاریمواجه شد؛ اما امروز ما با مسائل بس یکمتر با مسائل واقع

 ههم ی. اسالم مطمئنا  برامیدا کنینها از متن اسالم جواب پیا ید برایم؛ ما بایمواجه ،کندیل میما تحم
در  م ویدا کنیرا پها ن جوابیبا ابتکار و استعداد، ا یستیم که باین ما هستیبشر پاسخ دارد؛ ا یازهاین

انقالب  ی)منشور فرهنگ« علما و متفکران اسالمی است ن کاریا .میکننده بگذارالؤس مقابل بشر  
را آنچه یز ؛دارد یاز متن اسالم، اشاره به علوم انسان یبه مسائل علم ییپاسخگو (.33ص (،1)یاسالم

، یدهنوع جهت اگرچه ؛مباحث مربوط به این حوزه استبیشتر  ،شودیجو مواز متن اسالم جست
 . کرد برداریبهره توانمینیز از متن اسالم را  ر علومیکاربری سا هو نحو یهدایت راهبرد

مسائل انسانی کار دشواری در  اسالمی هشیاند طرحمطالعه و  ،یط کنونیدر شرا باید اذعان کرد که
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گاهیاست و ن  و ی مناسبمحتوا عرضهت در یو خالق یهوشمند و و دقت ،از مباحث روز یازمند آ
های پیامد یکی از علل این دشواری، وجوداست. بر اساس منابع متقن  ،جهان امروزهای فراخور نیاز

 مهمهای شاخه و جدا شدن و علم پوزیتویستی در قرن نوزدهم و بیستم میالدی گراییجریان اثبات
از پاسخگویی به مسائل این حوزه  دین دانستن ناکارآمد ،دینی و در نتیجه هاندیش هعلوم انسانی از دایر

، شدندنمیعلم تجربی ارزیابی  و حس با که علوم وحیانی، به دلیل اینکهبیان به این  ؛بوده است
شد. وجود چنین رویکردی می تلقیآنها غیرعلمی  هآمدند و مطالعنمی معرفت علمی به حساب

به این ترتیب نظام معرفت » سکوالر منجر شد و دین التقاطی وغیردینی،  پیدایش افکار   سرانجام به
، و ]گردید[ بود، از اعتبار ساقط تبیین امور عالمدار محض، عهده گراییدینی که قبل از ورود تجربه
تا جایگزین آن شد. ، فکری، فرهنگی و تمدنی غرب ناشی شده بودهای معرفت جدیدی که از بنیان

یت فرهنگ دینی خود مسلمانان برای حلهای تالشجایی که  که حاال بر  ،اصطکاک علم مدرن با هو
ه بود، اغلب به تغییر باور و نگرش اعتقادی آنان و بازخوانی و قرائت مراکز آموزشی و علمی حاکم شد

بازخوانی و قرائتی که به موجب آن، ابعاد متعالی، قدسی و آسمانی معرفت ؛ جدید از دین منجر شد
 (.35: 1390،)پارسانیا« دینی سکوالر بود ،دینی زائل شده و آنچه به جای ماند

 ،دقیق آنشناسی زمین و آسیباز آشنایی با تاریخ علم در مغرب پس ،طراحی نظریه و روش علمی
این  همالحظ عمیق آنها باهای بازگشت به منابع متقن و اصیل دینی و واکاوی الیه ل نیازمند  او هدر درج

سرانجام برای پاسخگویی به نیازهای انسان در  ،تحقیقهای و روشها اصل مهم است که طراحی نظریه
در این  .ی تا معنوی و در گستره غیب و شهود و دنیا و آخرت استماد هاز جنب ،هاعصرها و عرصه ههم

هدفمند و باثبات  ،واقعیتی منسجم ،هستی و دستاوردهای علم حقیقی جهان معرفت علمی جامع،
ثابت و پایدار های به نظریـه توانمی ،یانهگرابا عمر کوتاه و نسبی هایبه این ترتیب به جای نظریه .است

که  شودمی استنباطچنین  ،که در رأس منابع وحیانی و اسالمی است نیزاز قرآن کریم  دست یافت.
است و این ثبات  بر محورهایی ثابت استوار ،انسان و عالم هستی هو مبانی اساسی دربارها نظریه
  .(21: 13۸9، پویا :ک.منافاتی با پاسخگویی به نیازهای متغیر عصری ندارد )ر ،نظری

چند قرن، با  انسانی، طی پژوهش در علومهای و روشها سازماندهی نظریهسخن پایانی اینکه 
و  ابهامات ،هااشکالموجب بروز  ،ی و غیردینی در غربمادشناسی و معرفتشناسی هستی هسیطر

و گاه احساس انفعال را به اندیشمندان اسالمی در علوم انسانی شده و معرفت دینی  بارهدر تردیدهایی
صرف  اکنون ،اندیشمندان اسالمی تالشاز  زیادیدر نتیجه بخش  کشانده است. این زمینهدر ناتوانی 

معلول فاصله گرفتن از  ،تاز این شبها یادیکه بخش زدرحالی ؛شودمی پاسخگویی به این شبهات
 چنین شرایطیدر  .علوم انسانی سکوالر است بسترمسلمانان در علمی مبانی و اصول اسالمی و تالش 
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 عرضهعلوم انسانی و تبیین نظریه و روش در در  را ضرورت دارد اندیشمندان اسالمی ابتکار عمل
ضروری، وقت را صرف  هز اندازدر دست گیرند و بیش ا ردها به مراکز دانشگاهی و پژوهشیاودست

متقن اسالمی در قبال مباحث مختلف علوم انسانی  هبا تبیین مبانی اندیشبه این ترتیب  .شبهات نکنند
شرایط برای  ،شدهطور طبیعی پاسخ داده شبهات نیز به روز، بخش زیادی ازهای متناسب با نیاز

  شود.می وحیانی فراهمهای سازماندهی نظریه و روش بر مبنای آموزه
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