
  
  
  
  
  

   درآمدی به مبانی اسالمی روش تحقیق
   ٭الهدیجمیله علمدکتر 

  

  دهیچک
مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی اسالمی از یکسو با تفکیک روش شناختی علوم              
طبیعی و علوم اجتماعی سازگار نیست و از سوی دیگـر غلبـه روش شناسـی علـوم طبیعـی               

ه های معرفت یا رشته های علوم دارای هدف         ولی چون حوز  . برعلوم اجتماعی را نمی پذیرد    
 مبدا مشترکی هستند و حقیقت یگانه و صاحب مراتبـی را تـشکیل              ، موضوع مشترک  ،مشترک

انحصار روش شناختی سبب تنگ نظری محقـق        . می دهند؛ روشهای تحقیق آنها مشابه هستند      
رویکـرد وحـدت    .  یا الیه های مختلف آن می شود       نسبت به پیچیدگیهای واقعیت و جنبه ها      

گرایی تشکییکی در معرفت شنا سی مبنای رویکرد ترکیبی در روش شناسـی اسـت و طیـف                  
گسترده ای از ترکیبهای متناسب و سازگار روش تحقیق  را پدید مـی آورد کـه بـه فراخـور        

 ،عالوه بر طرد انحصارگرایی روش شـناختی .موقعیتها و مسایل هر حوزه  بکار گرفته می شود 
 مالحظـه ویژگیهـای محقـق       ، بهـره منـدی از دانـش معیـار         ،رد مبنـاگرایی  توجه بـه رویکـ    
 تعمیم روش شناسی تفهمی از علـوم اجتمـاعی   ،  توجه به سطح سوم واقعیت  ،دراعتبارتحقیق

  .به علوم طبیعی از دیگر اصول روش شناسی است که از مبانی اسالمی حاصل می گردد
شناسـی، فیزیـک و متافیزیـک      یق، معرفت روش تحقیق، مبانی اسالمی روش تحق     : هاکلیدواژه
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 ضرورت بررسی مبانی اسالمی روش تحقیق

هرگونه اصالحات اساسی در نظام آموزشی به بازنگری زیرساختهای آن نظام آموزشی وابسته             
راهبردهای نوآوری آموزشی در صورتی که فارغ از بازنگری در زیرساختهای نظری باشد  . می باشد 

بطور کلی دیدگاههای فلسفی تنها زمانی می تواننـد         .  می تواند پدید آورد    تنها تغییرات محدودی را   
بطـور مـشخص    . بطور مؤثر در زندگی اجتماعی حضور یابند که همچون مبنای علوم واقـع شـوند              

فلسفه و اعتقادات دینی در صورتی که به منزله مبنایی برای علوم بـه ویـژه علـوم اجتمـاعی تلقـی                      
های  می توانند در هدایت نگرشها وشیوه ،ا و روش تحقیق آنها بازتابند فرضیه ه ،شوند و دراهداف    

  .زندگی مردم نقش ایفا کنند

در پی مباحثات دراز دامنه در فلسفه علم امروزه اجماعی کلی وجود دارد که  تصورعلم فارغ                 
ه بنـابر ایـن علـوم تربیتـی نیـز کـ           ) 1380،چـالمرز .( فرضی بعید یا محال است     ،از مبناهای فلسفی    

  یعنی جامعه اروپـای غربـی پـس از           1»جدید«نظامهای آموزشی جدید را همچون محصول جامعه        
این مبانی بـا تـسامح زیـر     .  برنامه ریزی و اداره می کنند خود بر مبانی خاصی استوارند           ،قرن هفده   

 به واقع  فلسفه های جدید از طریـق علـوم          ). 2001،برنز(قرار می گیرند  » جدید«عنوان فلسفه های    
 تعیین ماموریتهـای    ، اصول و شیوه های آموزشی     ،تربیتی ونقشی که در برنامه ریزی و تعیین اهداف        

  . حضوروتداوم می یابند،مدرسه و شیوه های انجام این ماموریتها ایفا می کنند

 بدین ترتیب فلسفه و اعتقادات اسالمی نیز تنها در صورتی که برای علوم تربیتی همچون مبنا         
 قلمرو و نوع مسایل و روشهای تحقیـق آنهـا    ، تعیین اهداف  ، برای تعریف موضوعات   تلقی شوند و  

 می توانند بطور مؤثر برای تعلیم و تربیت نقش هدایتگر داشـته باشـند و در                 ،داللتهایی داشته باشند  
  .غیر این صورت تاثیرات تربیتی آنها پراکنده و جانبی خواهد بود

ستیابی به آن ازجمله پیچیده تـرین موضـوعات معرفـت            امکان دستیابی به دانش و راههای د      
جمـع  . شناختی  است که در تعلیم و تربیت همچون دیگر حوزه های اجتماعی  تاثیربـسزایی دارد                

بندی در باره امکان وروش دستیابی به دانش به ویژه  از جهت تعیین زیرساخت نظری برای تبیـین          
 روشهای تفکربرای نظامهای تربیتی حـائز اهمیـت         اهداف و تعیین معیارهای اولویت بندی علوم و       

هرگونه تصمیم گیری در باره اینکه چه بیاموزیم و چرا بیاموزیم و چگونـه بیـاموزیم بـه                  . می باشد 
نظامهای آموزشی بـه منزلـه      . رای نهایی ما در باره امکان وچگونگی تکوین دانش موکول می باشد           

                                                           
 است و به فرهنگ، فلسفه، علوم و تمدنی اشاره دارد که پس از سده های میانه در  modern جدید ترجمه کلمه - 1

  .اروپای غربی پدید آمده و تاکنون ادامه دارد
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 عنـوان پرورشـگاه سـازندگان علـم قبـل از هرچیـز              بنگاههای تولید و توزیع دانش و همچنین  به        
 روشهای انتقال و    ،ناگزیرند جمع بندی آشکاری در باره امکان دستیابی به دانش و راههای دستیابی            

  .منابع تامین دانش حاصل نمایند

 ، دسته بنـدی علـوم     ، شیوه های دسترسی به معرفت     ، مرزبندی علم از غیر علم     ،امکان معرفت 
لمی از مهمترین مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیـت هـستند کـه نـه تنهـا در                   تعیین رشته های ع   

 تنظـیم  محتـوای آموزشـی و فرصـتهای           ، تـشخیص اولویتهـای آموزشـی      ،شناسایی اهداف تربیتی  
 بلکه به ویژه ، شناخت روشهای آموزشی و غیره از جایگاه بسیار مهمی برخوردارمی باشد      ،یادگیری

بدین ترتیب بررسی مبانی    . دی روشهای پژوهش تربیتی ضرورت دارند     برای شناسایی و اولویت بن    
معرفت شناسی و وجود شناسی اسالمی  از طریق تاثیر گذاری بر برنامه های پژوهشی علوم تربیتی                
و همچنین بطور مستقیم برای اصالحات پیش برنده نظام آموزشی کمک کننده اسـت و مـی توانـد              

  وسعه مستمر نوآوریهای آموزشی تبدیل گرددبه ایجاد زمینه ای مناسب برای ت
  

  ش تحقیق رویکردهای معرفت شناختی مؤثر بررو
 شرح تاریخچه آن دسته ازبحثهای معرفت شناختی که بر شکل گیری روشهای تحقیـق تـاثیر            
داشته اند خارج از مجال این مقاله است ولی توضیح این  نکته الزم اسـت کـه همـواره توجـه بـه                        

 دغدغـه   ،ای دانشی و تالش بـرای کاسـتن از انحرافـات و تحریفـات مربـوط بـه آن                  اعتبار دریافته 
عوامل محدود کننده معرفـت نظیـر ضـعف حـواس و ناکارآمـدی              . متفکران و فیلسوفان بوده است    

 سلیقه ها و عالقه های محقق در شکل گیری تحقیـق و نفـوذ               ، همچنین تاثیر تجربه ها    ،ابزارتحقیق
 سبب شده که معموال با گزارشهای علمی برخوردی تردید آمیز ،تایج آنشرایط اجتماعی تحقیق درن  

 فیلسوفان  و دانشمندان خواستار برون رفـت از عوامـل تحریـف    ،عموم متفکران . صورت می گیرد  
 شرایط محدود کننده و اقتضائات اجتماعی تولید معرفت از طریق مناسـب سـازی روشـهای           ،کننده

خود برای تبیین شـیوه هـای پژوهـشی کـه مـا را بـه دریافتهـای                  تحقیق بوده اند و هریک به سهم        
  . تالش نموده اند،معتبرتری رهنمون گردد

اگرچه در معرفت شناسی های کهن نیز اعتراف ضمنی به تاثیر تجربه های پیـشین و شـرایط                  
 ارسـطو و دیگـر   ،اجتماعی در تکوین ماهیت دانش سابقه داشته است و شواهد آن در آثار افالطون      

ولی توجه به عوامل تاثیر گذار بـر دانـش          ) 1375،برگر و لوکمان  (فکران باستان مالحظه می شود    مت
امروزه تقریبا همه اندیشمندان اتفاق نظر دارنـد کـه اوضـاع و احـوال               . پدیده ای نسبتا جدید است    

از ایـن   ) 1349 ،گروویچ( معرفت را تعین می بخشد     ،اجتماعی از طریق شکل دادن به عالم و معلوم        
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رو ضرورت اعتبار یابی و فراروی از عناصر اجتماعی وشخصی مؤثر بر راههای دسـتیابی بـه علـم                   
  .بطور جدی پی گیری می شود وبحثهای گسترده در زمینه روش تحقیق را دامن می زند

  در زمره اولین واکنشهای دقیق به اعتبـار دریافتهـای علمـی و               1احتماال بتهای چهارگانه بیکن   
 توجه و تاکید   2 تاثیر ویژگیهای شخصی و شرایط اجتماعی در تکوین علم می باشد           تبلور بازشناسی 

دانشمندان بر مداخله عوامل شخصی و اجتماعی بر شکل گیری معرفت  و امکان و ضرورت اتخاذ           
.  سبب پیدایش روش شناسـی هـای گونـاگون گردیـد    ،شیوه هایی که این مداخالت را کاهش دهد    

 کانت در این زمینه اساسی است و مباحثات تاثیر گذار معرفـت شناسـی             البته نقش فلسفه استعالیی   
از آن پس روش شناسی که هـم در بـاره           ) 1375 ،ژان وال .(رادر فلسفه های مابعد کانتی رواج دارد      

روشهای علوم و هم در باره جایگاه و اعتبار علم بحـث مـی کنـد و مـدلهایی بـرای تبیـین معتبـر                         
از این رو فلسفه    ) 1373 ،دانیل لیتل (از موضوعات مهم فلسفه گردید    واقعیت عرضه می نماید خود      

پوزیتویسم منطقی بر روش شناسی معطوف به اثبات تجربی تاکید نمود ولـی فلـسفه خـرد گرایـی             
انتقادی با تفکیک میان مقام داوری وگرد آوری نقش تجربه را درمقام داوری به رسـمیت شـناخت                  

فلـسفه هـای   . ری را براساس تقدم معنا بر مشاهده به نقد کـشید      ولی اصالت تجربه در مقام گرد آو      
  .زبانی و هرمنوتیک با نقد روش شناسی پوزیتویسم بر فهم به جای تبیین تاکید نمودند

 در هر صورت هر یک از دیدگاههای فلسفی متضمن داللتهایی روش شناختی اسـت و بنـابر           
ولـی نظریـه هـای معرفـت        . تکیه مـی زنـد    این روش شناسی همواره بر نظریه ای در باب معرفت           

بطور کلی دو تفسیر وجود شـناختی و غایـت          . شناختی بطور اساسی شامل تفسیری از عقل هستند       
از این رو در نظریه های معرفـت نیـز دو رویکـرد             . شناختی در باره عقل تا کنون مطرح شده است        

ر وجود شناختی عقـل امـری       در تفسی ) 1987،توکل.( وجود دارد  3وجود شناختی  یا غایت شناختی     
 مستقل از اشیاء مادی و منحصر به انسان تلقی می شود کـه معرفـت                ، ابدی ، ضروری ، فعال ،متعالی

عقل نه تنها  از دسترس امور مادی به دور اسـت و توسـط آنهـا تعیـین      . حقیقی را ممکن می سازد    

                                                           
1 -The Idols Of The Tribe، Den، Market-Place، Theater 

انع اساسی ما در راه دستیابی به معرفـت راسـتین مـی باشـند     به اعتقاد بیکن چهار نوع آگاهی دروغین یا بت که م - 2
منظور از بت قبیلـه، اعتمـاد بـه ادراک خـود وبـی تـوجهی بـه              .  عبارتند از بت قبیله، بت غار، بت بازار و بت نمایش          

ویژه منظور از بت غار، ساختار      . ناتوانیهای ادراکی، خطاهای حواس وعقل، دخالتهای اراده وعاطفه و پیش داوریهاست          
منظـوراز  . ذهنی فرد و عادات و حاالت گوناگون اوست که همچون غار افالطونی مانع از درک حقایق می شود                 / بدنی

های رایج و آموزه های غلط اجتماعی است و منظور از بـت نمـایش، دنیاهـای                   بت بازار، ابهامات، بدفهمی ها، مغالطه     
  .یان پرداخته می شوندخیالی هستند که توسط جهان بینی ها و فلسفه ها و اد

3- Ontological - teleological  
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فه افالطون و ارسطو آغـاز مـی        این تفسیر از یونان باستان و فلس      . نمی گردد بلکه بر آنها تفوق دارد      
 ،علیـزاده (  واقع گرایی ادامه مـی یابـد          ، عقل گرایی  ،مسیحی، اسالمی ،شود و در فلسفه های هندی     

 تحـول   ، مارکسیـستها  ، پوزیتویـستها  ،در تفسیر دوم از عقل که در اندیشه های سوفسطائیان         ) 1383
  جریـان    -ه رغـم تفاوتهـای بارزشـان       ب - رفتار گرایان و فلسفه های زبانی        ، پراگماتیستها   ،گرایان  

عقـل در جریـان کنـشهای       .  برتری و استقالل عقل  نسبت به امور مادی پذیرفتـه نمـی شـود               ،دارد
متقابل اجتماعی و فرآیندهای روزمره زندگی به ویژه رفتارهای زبانی و از طریق ادراکات حـسی و                 

. آیـد و رشـد مـی کنـد          پدید می ذیل فرآیندهای زیست شناختی و سائقهای روانشناختی به تدریج          
 همچنین توانایی ابـزار سـازی و بخـاطر          ،آدمی بر حسب استعداد نماد سازی و بهره گیری از زبان          

معرفـت عبـارت از شـبکه       . برخورداری از سیستم پیچیده مغز امکان دستیابی به معرفت را داراست          
بیعـی و اجتمـاعی را   ای پیچیده از نمادهاست که واکنش دقیق و حساب شده نـسبت بـه محـیط ط     

در این تفسیر عقل نه تنها از نهادهای اجتمـاعی و فرآینـدهای زنـدگی               . برای آدمی فراهم می سازد    
 ،توکـل (روزمره و ابزارهای مادی متاثر است بلکه صرفا در تعامل با آنهاست که شـکل مـی گیـرد                    

1370(  

 نظریـه هـای     ، عقـل  در ذیل هریک از این دو تفسیر وجود شناختی و غایت شناختی در بـاره              
 شیوه های دستیابی به دانـش و مالکهـای اعتبـاردانش پدیـد آمـده                ،در زمینه تعریف دانش   متنوعی  

انـش اسـت و هـدف آنهـا شناسـایی           ولی نقطه مشترک همه متفکران شرایط تعـین بخـش د          . است
ستیابی از این رو اندیشمندان مختلف وضعیت آرمانی د       . های دستیابی به دانش معتبر می باشد       شیوه

 همچنین شرایط تکوین دانش و راههای تحقیق را ترسیم و توصیه هـایی بـرای                ،به معرفت حقیقی  
  .اعتبار یابی دست آوردهای معرفتی ارائه می دهند

ا مـا را متوجـه پرسـش از صـدق            پرسش از روشهای معتبر دستیابی به دانش گرچـه آشـکار          
زیراتلقی رایج از علـم در      . نش نیز پیوند دارد   های دانشی می سازد ولی به پرسش از تعین  دا           گزاره

از این رو بحـث در بـاره   . هر جامعه ای بر مفهوم دانش و شیوه های دستیابی به آن تاثیر می گذارد        
روشهای تحقیق نه تنها به بحث  در باره صدق گزاره های دانشی بلکـه همچنـین بـه شـیوه هـای                       

بسیاری از گزاره های صادق هستند که مردم آنهـا          . توجیه و اعتبار بخشی به دانش نیز موکول است        
را علم تلقی نمی کنند از این رو تحقق علم مرهون توجیهات مربوط به علم بودن و صـادق بـودن                     

  .گزاره های اثبات شده است
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 ، سـازگاری گـروی    ، نظریه های مشهوردر زمینه صدق و توجیه باورها عبارتند از متن گرایی           
 توجیه به موضوع و متن وابـسته اسـت وارائـه            ، که درنظریه متن گرایی    1یکارکرد گرایی و مبناگرای   

در نظریه سازگاری گروی کل باورهـای مـا شـبکه    . استدالل در چارچوب متن و موضوع معنا دارد     
در این شـبکه هـر گـزاره ای در          . پیچیده ای را تشکیل می دهد که با یکدیگر رابطه توجیهی دارند           

وجیه می شود وخود در توجیه باورهای دیگـر تـاثیر دارد و نیـازی بـه                 سایه مجموعه باورهای ما ت    
در مبنا گرایی جریان توجیه معرفت به گزاره های مبنایی یا پایه منتهی می شـود        . باور بدیهی نیست  

  .ا استنتاج گزاره های معرفتی استکه مبد
  

  بررسی نگرش اسالمی در باره دانش
 به گونه ای است که برخی آن را در ذیل رویکـرد      مباحث معرفت شنا ختی در فلسفه اسالمی      

 اندیـشه اسـالمی در زمـره معرفـت          ،وجود شناختی قـرار داده و بـه خـصوص در مبحـث صـدق              
ولی به نظر مـی     ) 1383، اژدری زاده و کافی    ،علیزاده(شناسیهای مبتنی بر مبنا گرایی تلقی شده است       

 شواهدی از تشابه منظـر اسـالمی بـا دیگـر            ،رسد به رغم تالئم دیدگاه اسالمی با نظریه مبنا گرایی         
 ، کارکردهـا  ،در ایات قرآن شواهد بسیاری ازتوجه بـه فوایـد         . نظریه ها و رویکردها نیز وجود دارد      

نتایج و مالزمات عملی همچنین تاکید بر سازگاری باشـبکه معرفـت پیـشین بـه عنـوان مالکهـای                    
 دانش در گرو مـشاهده ایـن مـسئله از دو            تبیین رویکرداسالمی در باره   . عقالنیت مالحظه می شود   

زاویه وجود شناسی و معرفت شناسی می باشد و چنین بررسی البته حاوی چند نکتـه بـسیار مهـم                    
  :است که عبارتند از

 در دیدگاه اسالمی مفهوم علم ذیل مفهوم هستی و مقدم بـر مفهـوم انـسان                  قلمرو دانش  3,1
در حالی کـه در فلـسفه هـای جدیـد           .  انسانی دارد   و قلمرویی بسیار وسیعتر از آگاهی های       2است

نظیر دکارت و کانت مفهوم     » جدید«فیلسوفان  . موضوع معرفت نسبت به موضوع انسان تاخیر دارد       
نـسبت بـه    » اندیـشه «تـاخیر مفهـوم     . کننـد   مطـرح مـی   » مـن «علم را پس از مفهوم انسان یا مفهوم         

 بیـانگر سـاختار     ،ا نسبت مطلق اندیشه به مـن      همراه ب » من می اندیشم  «در تعبیر مشهور    » من«مفهوم
در صورتی که مفهوم علـم ذیـل   . فلسفه جدید از حیث تقدم انسان شناسی به معرفت شناسی است        

مفهوم انسان یا متعلق به مفهوم انسان باشد اوال علم منحصر به انسان می شود و ثانیـاعلم همـواره                     
 ،ن یک فعل انسانی و معطوف به خـارج از او          علم همچو . با دغدغه صدق و اعتبار مواجه می گردد       
                                                           

1 - Contextualism، Coherentism، Foundationalism 
 )3-1/رحمن(»الرحمن علم القرآن خلق االنسان علمه البیان «- 2
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از این روتدارکات مربوط به روشهای تحقیق و ابـزار          . همواره در مظان اتهام به دروغین بودن است       
انسان همچون فاعل شناسا    «اعتبار یابی و اعتبار بخشی برای علم پس از تلقی ثنوی گرایانه در باره               

  .ه خود می گیردشکل خاصی ب» و جهان همچون موضوع شناسایی

تسبیح .  در دیدگاه اسالمی علم ویژه انسان نیست بلکه موجودات دیگر نیز از آن برخوردارند             
 عمـوم مـشاهیر   1.کند   انحصار علم به انسان را نفی می       ،عالمانه و خود آگاه موجودات برای خداوند      

می نیـز زمینـه هـایی        در فلسفه اسـال    2عرفان از مشاهدات و کشفیاتی در این زمینه گزارش داده اند          
 علـم بـا وجـود       3برای مثال اصـل مـساوقت     . وجود دارد که با انحصار علم به آدمی ناسازگار است         

درحکمت متعالیه متضمن این معناست که  سراسر هستی محل ظهور علم می باشـد و تمـام آنچـه             
 غیـر از    بنابراین چون هستهای دیگـری    .   مصداق عالم نیز می باشد      ،واقع می شود  » هست«مصداق  

انسان تنهـا  یـک نـوع از          . انسان در عالم وجود دارد پس عالمان دیگری نیز بجز انسان وجود دارد            
  . هستهاست که البته به لحاظ برخورداری از هستی عالم نیز می باشد

  علم به خودی خود معتبر است یعنـی نـه تنهـا علـم خـاص آدمـی          : اعتبار ذاتی دانش   3,2 
زیراعلم که مساوق وجود در نزد صـدرالمتالهین        . ز ذاتی علم نمی باشد    نیست بلکه دغدغه صدق نی    

و همتای نور در نزد سهروردی است همچون وجود به خودی خود ظاهر اسـت مگـر مـشوب بـه                     
به عبارت دیگر تنها در باره علم انسان بنابر شرایطی و با مالحظه             ) 1380،جوادی آملی .(جهل گردد 
ق و کذب سخن گفت ولی در باره  علم به خودی خود نمـی تـوان   توان از اعتبار یا صد     جهاتی می 

بنابر تبیین صدرایی علم مساوق وجود واحکام وجود برآن جـاری           . از تردید و یا اعتبار بحث نمود      
پـس در   ) 1378 ،دینـانی (از آنجا که وجود ظا هر ترین چیزها و ظاهر کننده غیر مـی باشـد               .  است

 وآنچه در معرض تردید و شـک اسـت دریافتهـای انـسانی              معنای علم نیز جایی برای شک نیست      
به عبارت دیگر پرسش از اعتبار علم در واقع به این پرسـش بـاز               . است که ممکن است علم نباشد     

بـه خـودی    (می گردد که آیا آنچه را علم نامیده ایم واقعا علم است یا جهل؟ پس علم فی حدذاتـه                  
 بلکه این دریافتهـای ماسـت کـه درصـادق بـودن         معتبر است و موضوع تردید واقعنمی شود      ) خود

به عبارت دیگر علم بودن در یافتهای ما از حیث تعین اجتمـاعی         . ودرعلم بودن موضوع شک است    
  .و همچنین از حیث حکایت از واقعیت مورد تردید است

                                                           
وان مـن شـیء اال یـسبح بحمـده و لکـن التفقهـون تـسبیحهم        ) حشر/ 1( سبح هللا مافی السموات و مافی االرض - 1
  )اسراء/44(
 نطق آب و نطق خاک و نطق گل     هست محسوس حواس اهل دل ،   ما سمیعیم و بصیریم وخوشیم     با شما - 2

  نامحرمان ما خامشیم
  . مساوقت یعنی دو چیز که در مفهوم و معنا متفاوتند ولی درخارج متحد و یگانه می باشند- 3
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 علم به حضور شیء نزد شیء تعریـف         ،اگرچه در معرفت شناسی اسالمی     مفهوم دانش      3,3
 این مفهوم عام و کلی علم است که به انسا ن منحصر نمی گردد و برمتافیزیکی تکیـه                   می شود ولی  

ولی درمفهـوم اصـطالحی علـم کـه     . دارد که دانستن را برای تمام هستها به یک معنا اثبات می کند    
تعبیر باور  .   است 1»باور صادق موجه  « تعریف پذیرفته برای دانش همان       ،ویژه انسان تلقی می شود    

وجه در مقایسه با تعریف فلسفه اسالمی از علم به عنوان حـضور شـیء نـزد شـیء نـشان                  صادق م 
دهنده مضمونی ازعلم است که نه تنهابه انسان منحصراست بلکـه حیثیـت التفـاتی دارد و حاصـل                   

  .فعالیت اجتماعی است

 ظـن و وهـم      ، دانش از نوع شک    -1علم به عنوان باور صادق موجه بر سه اصل استوار است            
 دانـش باورصـادقی     -3.  دانش باوری است که مابه ازای خارجی دارد        -2 2.ت بلکه یقینی است   نیس

 بـردو  ،بنابراین برای  دستیابی به علم یا باور صـادق موجـه   3.است که بر دلیل مشخصی تکیه دارد
شـک  .  باید غلبه  نمود    5و شک نسبت به موجه بودن آن      4نوع شک یعنی شک نسبت به صدق باور         

ایت گزاره از واقعیت عینی تعلق می گیرد ولی شک دوم به دالیل ما بـرای باورهایمـان                  اول به حک  
  پـس علـم      6فائق آمدن بر این دو نوع شک مستلزم تعقل و جستجوی دلیل است            . مربوط می شود  

  .حاصل تعقل است

درمفهوم شناسی قرآنی  کاربرد مفهوم های ناظر به ادراک مبین  این است که عقـل بـه منزلـه                     
 چیز یا یک موجود در قرآن مطرح نشده بلکه همواره به عنوان یک فعل یا فعالیت مورد توجـه           یک

تعبیرات قرآنی که به تعقل مربوطندآن را همچون یک فعالیت انسانی مورد اشـاره          . قرار گرفته است  
 درقرآن گرچه از گوش و چشم و قلب و روح و نفس همچنین بدن و اندامهابه عنوان                . قرارداده اند 

                                                           
1 - Justified True Belief 

 نسبت به فرضیه صفر و فرضیه مخالف مساوی است و در حالت ظن احتمال فرضـیه صـفر    در حالت شک تردید- 2
بیش از فرضیه مخالف است و درحالت وهم احتمال فرضیه صفر کمتر از فرضیه مخالف است و درحالت باور نـسبت        

 .به فرضیه صفر یقین کامل وجود دارد و تمام فرضیات خالف بطور یقینی باطلند
ط عالم خارج حمایت نشود صادق نیست باوری که اتفاقا صـادق باشـد نظیـر پیـشگوییهای اتفاقـا       باوری که توس- 3

  )1956آیر، .(صادق، هرگز دانش نمی باشند
4- Knowledge Skepticism  
5 - Justification Skepticism 

ود است و اثبـات هـر     جستجوی دلیل یا استدالل شامل تشکیل یک زنجیره معرفتی است که این زنجیره یا نامحد- 6
یا محدود ولی دوری است که اثبات هـر  ) تسلسل معرفت شناختی(گزاره در گرو اثبات بی نهایت گزاره مقدماتی است  

یا محدود ولی متکی به یک امر غیر علمی است و یـا             ) دورمعرفت شناختی (گزاره شامل اثبات گزاره های بعدی است        
سه حالت اول برای رفع شک کمکی نمی کنند و تنها حالت            . ی  تکیه دارد   زنجیره معرفتی محدود و بر یک گزاره بدیه       

  چهارم است که می تواند شک را مرتفع سازد
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چیزها یا بخشهایی از یک چیز یاد می شـود ولـی از عقـل بـه عنـوان بخـشی از وجـود آدمـی یـا                 
  .موجودی مستقل سخن به میان نمی آید

نظریه پردازیهای متنوع در مورد عقل که برخی به تقابل عقل با قلب معطوف اسـت و برخـی             
 ،کنـد  ه تجـرد آن بحـث مـی   به توجیه رابطه عقل با روح یا با بدن می پردازد و برخی دیگـر دربـار           

زیرا تعقل نه موازی قلب است و نه در تقابـل بـا آن              . احتماال حاصل فروکاستن تعقل به عقل است      
تعقـل فعالیـت    . می باشد و همچنین تعقل نه جزئی از روح است و نه بخشی از جسم  مـی باشـد                   

  . است  پس محل ظهور و بروز چیزی نیست و محتوای چیزی واقع نمی شود

 یک فعالیت بسیار مهم و اساسی آدمی است که شرط انسانیت اومی باشد و مرتبه او را                   تعقل
تمـام آنچـه بـه    .  صورت بندی حقیقت او را برعهده دارد ،  معین نموده   ،در میان سایر مراتب وجود    

تعقـل فعالیـت    .  ایمان و غیره در گرو تعقل است       ، اعمال   ، عواطف   ،آدمی مربوط است شامل علوم    
 1ی است که در جریان تمامی دریافتهای حاصل از گوش و چشم و قلـب رخ مـی دهـد                   نفس انسان 

تعقل فعالیتی است که خود شامل سلسله مراتبی از فعالیتهای ادراکی و حتی تحریکی است و تمـام        
 ارزیابیهـا و    ، اسـتنتاجها  ، همچنین تولید مفاهیم و گزاره ها      ، مشاهدات قلبی  ، دیدن ،فعالیتهای شنیدن 

تعقل . و عمل را در بر می گیرد      ) ایمان( اصالحات و بازنگری های مکرر و باالخره یقین          ،تعمیم ها 
در برابر ادراکات حسی و مشاهدات قلبی نیست  همچنین در برابر ایمان نیست  بلکه تعقل شـامل                   

 همچنین  یقین علمـی و عمـل         ، گزاره ها و براهین    ، تدوین مفاهیم  ، مشاهدات قلبی  ،ادراکات حسی 
  .می باشد

  علم حاصل انعکاس عالم خـارج در ذهـن نیـست و              ، بنابر مبانی اسالمی   تکوین دا نش  .3,4
بلکه علم حاصـل    . صرف تجرید تصاویر ذهنی و انتزاع مفاهیم کلی موجب پیدایش علم نمی گردد            

حرکت جوهری نفس انسانی است که ذیل مداخالت مراتب برین هستی یعنی عالم عقول یا عقـل                 
  )1384 ،حیی کبیری(فعال رخ می دهد

نفـس صـرفا بـه      .  نفس شناسنده منفعل عالم نیست و ثبات و رکود نـدارد           ،در تبیین صدرایی  
. دریافت تصاویر و تجرید آنها از ویژگیهای شخصی و جزئی جهت انتزاع مفاهیم کلی نمی پـردازد                

ه واقـع در    ب. اساسا صورت اشیاء خارجی که متحد با ماده آنهاست امکان ندارد به ذهن منتقل شود              
به حرکت در می آید و در مواجهه      ) عقول(  نفس ذیل دخالت مراتب عالی تر وجود          ،جریان ادراک 

مناسـب باشـد و بـدن یـا         ) محاذات و و ضع و غیره     ( اگر شرایط مکانی و زمانی       -با جهان خارج      

                                                           
 ).تبارک/23(»قل هو الذی انشاکم و جعل لکم السمع و االبصار و االفئده« . 1
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 بـه   .  تصویری مشابه با شیء خارجی را در خودپدید می آورد           -راههای دریافت حسی سالم باشند    
 مـی توانـد عـالمی مـشابه بـا جهـان             ،تدریج نفس که وجودات ذهنیِ اشیاء خارجی را می آفرینـد          

پس نفـس عکـاس جهـان یـا محـل           )  بی تا  ،مصباح یزدی . (خارجی و حاکی از آن در خود بسازد       
حلول صورتهای اشیاء و بایگانی تصاویر آنها نیست بلکه نفس نقاش جهان است که در ذیل تجلی                 

 وجود نقشهایی از موجودات خارجی را در خود پدید آورده ودر ضمن ایـن ابـداعات        مراتب عالی 
در این مرتبه چون دانش چیزی بجز حکایت صورتهای مخلوق . کند پی در پی خودش نیز تغییر می 

 اعتبار دانش به نسبتی بستگی دارد که میان نقش ترسیم           ،نفس از  چیزهای موجود در خارج نیست       
  . شیء خارجی برقرار می شودشده توسط نفس با 

البته توانایی  نفس برای نقاشی و خلق صورتهای ذهنی  تکامل یابنده اسـت بـه تـدریج ذیـل       
 نفس از استعداد ترسیم نقشها و صورتهای ذهنـی در غیبـت چیزهـا و بـدون                  ،دخالت مراتب برین  

یی را کـه    همچنین نفس به تـدریج مـی توانـد صـورتها          . شرط محاذات ووضع  برخوردار می شود      
ترسیم کرده حفظ و بازیافت نماید و حتی توانـایی ترکیـب یـا تجزیـه صـورتها و بـاالخره ایجـاد                       

حتی نفس این توانایی را بدست می آورد که صورتهایی بی سابقه           . کند  صورتهای بدیع را کسب می    
حدود نمـی  این مرتبه از ادراک خیال نام دارد که حرکت نفس به آن نیز م           . درعالم خارج پدید آورد   

پس از اینکه نفس در مرتبه ادراک حسی به خلق وجودات ذهنی فاقـد  مـاده            . شود و ادامه می یابد    
 باز در ذیل عنایـت      ، موفق گردید  1پرداخت ودر ترکیب و تجزیه آنها و حتی خلق  وجودات خیالی           

ا از تشخصها    به استعداد تولید مفاهیم کلی دست می یابد و می تواند با تجرید صورته              ،مراتب عالی 
  .و ویژگیهایشان مفاهیم کلی را پدید آورد

 معقـوالت اولیـه نامیـده مـی         ، این مفاهیم که به رغم کلیت ناظر به اشیاء حس شدنی هستند           
شوند ولی نفس به تدریج از توانـایی ادراک  معقـوالتی برخـوردار مـی گرددکـه بکلـی منقطـع از                       

از این پس نفس توانایی ایجاد      . اوت و غیره   عد ، محبت ،صورتهای محسوس می باشند نظیر عدالت     
 مفاهیم ثانی منطقی و همچنین اعتباریـات بـالمعنی االخـص کـه              ، مفاهیم ثانی فلسفی   ،مفاهیم اولیه 

/ طباطبـایی .( مالکیت و غیـره اسـت را کـسب مـی کنـد     ، ریاست،مشتمل بر مفاهیم مدنی نظیر حق   
   )1372 ،مطهری

                                                           
ه خیـال اعـم از خیـال     وجودات خیالی  وجوداتی هستند که  از ماده و شرایط مکانی و زمانی مجردند و در مرتبـ - 1

ابراهیمی دینـانی، شـعاع اندیـشه و شـهود در        (متصل و یا خیال منفصل حضور دارند برای اطالع بیشتر رجوع کنید به              
   )1366فلسفه سهروردی، تهران، حکمت، 



درآمدی به مبانی اسالمی روش تحقیق                                                                     

 

183  

 علم مساوق وجود است و همچـون وجـود حقیقتـی             بنابر تبیین صدرایی   مراتب دانش   . 3,5
یعنی اختالف مراتب وجود سبب اختالف مراتـب عـالم و علـم مـی شـود  درایـن                    . تشکیکی دارد 

ای از علم دست یابد که اعتبار         صورت هر فرد انسان به عنوان مرتبه ای از وجود می تواند به مرتبه             
درجه وجودی یا مرتبه هستی     . وابسته است به درجه وجودیش    » مطابقت با واقع  «دانش او از حیث     

پـس اعتبـار    . شناختی  هر فرد عبارت از میزان نزدیکی او به ذات هستی یا واجـب الوجـود اسـت                  
همچنین یعنی علـم بـه   . دانش هرکسی تابع میزان نزدیکی آن به ذات هستی یا واجب الوجود است  

. نیز درجات مختلفی دارد   » آن با واقع  مطابقت  « مراتب گوناگونی دارد و      ،معنای گزارشی از واقعیت   
  1 .تمایز این درجات تمایزی تشکیکی است که ناظر به میزان شدت و ضعف  می باشد

به عبارت دیگر وجود ویژه هر کس  پرتوی از ذات وجود است و بر حسب دوری و نزدیکی 
ود گردد؛ پس هر آنچـه موجـب تقـرب بـه ذات هـستی یـا واجـب الوجـ                     به ذات وجود متعین می    

از . هم مرتبه وجودی ما را رقم می زند وهم می تواند در کسب دانش معتبر به ما کمک کنـد                   ،است
آنجا که ذات وجود مساوق علم سرمدی است  اگر وجود ما پرتوی است از ذات وجود که مساوق          
با علم سرمدی است پس علم ما نیز می تواند بازتابشی از علم سرمدی در آینه وجـود مـان تلقـی                      

 شائبه هیچ نوع خطایی در تابش نورعلم سرمدی از ذات واقعیت ممکن نیست پس علـم مـا                   2شود
 مـی توانـد واقعیـت را        ،که باز تابش علم سرمدی است بنابرمیزان پاالیشی کـه از غیـر علـم یافتـه                

یعنی درعلوم پرداخته شده توسط ما صدق گزاره ها  یا مطابقت آنهـا بـا واقعیـت در                   . گزارش دهد 
  3از این رو دراحادیث علم به ایمان مشروط می شود. نمایی آینه وجود ماستگرو واقع 

گـردد    از سوی حق نازل مـی     » حق«  دانش به عنوان گزارش مطابق با واقع یا در تعبیر قرآنی            
  مردمـان بـسته بـه مرتبـه          4وتوسط آینه ها یا مراتب گوناگون آدمیان دریافت و بازتابیده می شـود            

ی از دانش حق را در یافت می کنند و بسته بـه میـزان پـاالیش خـویش از                 هستی خویش مرتبه های   
بـدین  .  مراتبی از دانش حق را چنانکه حق است در مـی یابنـد    ،شوائب نیستی و جهالت و بدفهمی     

                                                           
ربـوط   تمایز چیزها یا به تمام ذات آنها مربوط است یا به بخشی از ذات آنها و یا به عوارض خـارج از ذات آنهـا م             -1

است ولی برخی چیزها نظیر مقدار، نور، هستی و علم تمایزشان به شدت و ضعفشان مربوط می گردد این نوع تمـایز                      
  .را که از ابداعات سهروردی محسوب می گردد تمایز تشکیکی می نامند

  »رض  یعلم مابین ایدیهم و ما خلفهم وال یحیطون بشیء من علمه اال بما شاء وسع کرسیه السموات واال-2
  )اصول کافی، کتاب العلم(» العلم نور یقذفه اهللا فی قلب مؤمن «-3
  )17/رعد(» انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها«  -4
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 ولی معتبر ترین دانش توسط برترین       1ترتیب اگرچه دانش آدمی بازتابش علم سرمدی و حق است         
  2.رین درجه وجودی برخوردار می باشد در یافت می شودمرتبه هستی یا آن که از شدیدت

 در اغاز زندگی نفس هرشخصی صورت جسم و منشا تمـام            وحدت دانش با دانشمند   . 3,6 
.  همچنین حس و احساس های بدنی اوست  ، تحریک و تحرکات فیزیکی    ،فعل و انفعاالت شیمیایی   

 ، ترکیـب  ،ی خـارجی و حفـظ     ولی این نفس به تدریج با خلق صـورتهای ذهنـی از چیزهـای مـاد               
 به مرتبه عقالنیت راه یافته و موجودی عقالنی         ،بازیافت و تجرید آنها و درنهایت تولید مفاهیم کلی        

  .گردد که دارای صورت عقالنی و توانایی تعقل است می

فیلسوفان مسلمان معتقدند نفس ما در ضمن ادراک های متنوع خود دچار تغییرات تـدریجی               
به .  ما که ادراک کننده صورتها و معناهاست مشتمل بر صور و معانی نیز هست                می شود زیرا نفس   

در سایه اتحـاد بـا      » عقل بالفعل «اعتقاد آنها تغییرات تدریجی نفس از مرتبه ادراک حسی  به سوی             
  به تدریج    ،نفس تحت تدبیر عقل فعال که علت غایی این تغییرات است          . رخ می دهد  » عقل فعال «

قالنی به سوی فعلیت عقالنی حرکت می کند و  صـورت عقالنـی آن تـشدید مـی                   از حالت قوه ع   
 بالفعـل و فعـال و      ،موجودی کامـل  «گردد و درنتیجه  می تواند به ادراک تمام معقوالت دست یابد             

مدیر و مدبر در نفوس و مقدس از شوب نقص و قصور به نـام عقـل فعـال او را از حـد قـوه بـه                            
  )باح بی تامص(»سرحد فعلیت سوق می دهد

کنـد و      معقوالت را ادراک مـی     ، نفس به کمک اتحاد با عقل فعال و به میزان اتحاد و اتصالش            
 ،در مرتبه فعلیت محض   . گردد تا درنهایت فعلیت محض شود       همچنان صورت عقلی او تشدید می     

زیرا همواره نفـس در تمـام مراحـل ادراک حـسی و       . نفس مشتمل برتمام موجودات عالم می شود      
از ایـن رو    .   بـا صـورتهای ذهنـی متحـد اسـت           ،الی و عقلی و حتی بخاطر سپاری و یـادآوری         خی

نفس در مقام حس به صورت محسوسی کـه در ذات خـویش خلـق و انـشاء          «مالصدرا می گوید      
گرددو حاس و محسوس یکی است و درمقام عقل به صورت عقلیه ای که از سـنخ                   کرده متحد می  

نفس انسانی  ... گرددو عقل و عاقل و معقول هرسه یکی است           می ذات و جوهر اصلی اوست متحد     
در خور آنست که به درجه و مقامی نایل گردد که جمیع موجودات عالم همگـی اجـزای ذات وی                    

  )1375 ،صدر المتالهین(»باشند

                                                           
  ) 54/فصلت(» سنریهم ایاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم«  -1
  )23/طه(»لنریک من آیاتنا الکبری« -2
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چنانکه قبال گفته شد تعقل تنها طریق دستیابی بـه دانـش اسـت کـه هـیچ                  چرخه دانش   .3,7
در مفهوم شناسی   . قرارداد) مشاهده(و تجربه ) شهود(ی توان عقل را دربرابر عرفان     بدیلی ندارد و نم   

پـس در هنگـام     .  سمع و بصر نظامهای در یافتی ما هستند که تعقل در آنها جریان دارد              ،قرآنی قلب 
در . نظریه پردازی باید مراقب باشیم که هیچیک از آنها را بدیل عقل یا در عرض عقل قرار نـدهیم                  

 تخیل و شهود تقابل یا تعارضی ندارد بلکه در یافتهای شـهودی و حـسی و                 ،قل با احساس  واقع تع 
نمونـه  .خیالی چون به مفهوم و لفظ در آیند و توجیه و تبیین گردند وارد چرخه تعقـل مـی شـوند                    

  :اندکی ازشواهد قرآنی برای این مطلب به شرح ذیل است

 گرو تعقـل اسـت از ایـن رو چـه            تعقل شامل شنیدن و دیدن است یا دیدن و شنیدن در           -
ومنهم مـن یـستمعون الیـک افانـت تـسمع الـصم        «: بسیارند گوش داران ناشنوا و چشم داران نابینا       

؛ ) حـج /42،43(»ولوکانوا ال یعقلون ومنهم من ینظر الیک افانت تهدی العمی و لو کـانوا الیبـصرون         
  )بقره/171(»صم بکم عمی فهم الیعقلون

:  است وقلب هم محل شنیدن وهم واسـطه تعقـل مـی باشـد              تعقل شامل مشاهدات قلبی    -
افلم یسیروا فی االرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها ال تعمی االبـصار و                   «

  ) حج/46(»لکن تعمی القلوب التی فی الصدور

تعقل شامل تبیین متن و کشف معنا از آن است و حتی تحریف معنا نیز بعـد از تعقـل و                      -
« وبطـور متقابـل     ) نـور /61(»کذلک یبین اهللا لکـم االیـات لعلکـم تعقلـون          «: ف آن رخ می دهد    کش

 )بقره/75(«یسمعون کالم اهللا ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون

و تـصریف الریـاح و      «مـشاهدات تجربـی طبیعـی       : تعقل شامل مشاهدات تجربی اسـت      -
مشاهدات تجربـی  ) بقره/164(»یات لقوم یعقلونالسحاب المسخر بین االرض و السماء و االرض ال    

ومـن نعمـره ننکـسه فـی الخلـق          ) یـونس /16(»فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افال تعقلون       «اجتماعی
 )یس/68(افالیعقلون

ولکن الذین کفـروا    «: تعقل زیر بنای ایمان است و نقش تعیین کننده در ایمان و کفر دارد              -
 ) مائده/103(»یعقلونیفترون علی اهللا الکذب و اکثرهم ال 

ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثـرهم        «:تعقل برای عمل نیز تعیین کننده می باشد        -
 )حجرات/4(»الیعقلون

دانـش  .  کشف و شهود مراحـل اساسـی تعقـل مـی باشـند             ، تخیل ،بدین ترتیب تجربه حسی   
 تبیـین   ،دازی گـزاره پـر    ، مفهـوم سـازی    ، تصویر سازی  ،درچرخه ای تحصیل می گردد که مشاهده      
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 پیش بینی و در نهایت تشکیل باورها        ، آزمون و ارزیابی   ، فرضیه پردازی  ، مواجهه با مسایل   ،موقعیت
چرخه دانش واجد دوحلقه . و یقینهای علمی و هدایت رفتار بر مبنای این باورها را شامل می گردد

رواقـع دو مقـام از    به هم متصل است حلقه اثباتی  و حلقه توجیهی دانش بـه هـم وابـسته انـد و د                    
در صـورتی کـه     . فرآیند یگانه تعقل می باشند که طریق منحصر به فرد کسب دانش تلقی می شـود               

دانش مشتمل بر باورهای صادق موجه باشد پس  مقامات تعقل یا حلقه های چرخه دانش عبارتند                 
 از اثبات و توجیه 

گـزاره هاسـت واز      بدون شک دانش حاصل اثبـات صـدق          حلقه اثباتی چرخه دانش    3,7,1
ولی برهان بنابر منابع    . تعقل در مقام اثبات که بر استدالل و برهان استوار می باشد به دست می آید               

گاه مقدمات برهان از ادراکات حسی و مشاهدات برنامـه          : تدوین مقدماتش شامل سه نوع می شود      
گـاهی  .  تجربـی اسـت     برهان ،ریزی شده در شرایط آزمایشی به دست می آید که این نوع استدالل            

 اصـول و مفروضـات و   ، همچنـین گـزاره هـای بـدیهی    ،مقدمات برهان از مفـاهیم اولیـه و ثانویـه      
اگرچه 1.گردد و گاهی برهان بر شهود و القائات قلبی بنا می شود     های استنتاج شده تشکیل می     گزاره

ع ادراک را انکـار     برخی تصور نموده اند ادراکات شهودی خطا ناپذیرند ولی قرآن مصونیت این نو            
زیرا شهود حاصل القائات ماورایی به قلب است و به منبع القا کننده و ویژگیهـای قلـب                  . می نماید 

  تقسیم مـی شـوند       2از این رو القائات بردو دسته  القائات شیطانی و القائات رحمانی           . بستگی دارد 
  4 یـا از طریـق مالئکـه   3مودر صورتی که قلب پاکیزه القائات رحمانی را کـه پیوسـته بطـور مـستقی        

 شهود صحیح رخ می دهـد ولـی اگـر قلـب ناپـاک القائـات               ،درحال فیضان است را دریافت نماید     
شناسـایی مـوارد خطـا در مـشاهدات قلبـی بـر اسـاس               .  شهود خطاست  ، را دریافت نماید   5شیطان

                                                           
 و یا نظریه کخ در مورد فرمول بنزن که مسبوق به کشف و               مجموعه براهین حوزه عرفان نظری و حکمت اشراقی         -1

  .شهودهای متنوع می باشند نمونه هایی از این نوع برهان را به نمایش می گذارند
  )1363قم، بیدار،(، 314داود قیصری، شرح فصوص الحکم،ص -2
  )مزمل/ 5(» ثقیالانا سنلقی علیک قوال«، ) غافر/ 15(»یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده «-3
  )مرسالت/5(»فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا« -4
 القاء شیطان   -1:   در ایات بسیاری از القائات علم و باورها توسط شیطان یاد شده است که البته حاوی نکاتی است                   -5

  القائـات    -2 ) حـج / 53(»لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فـی قلـوبهم مـرض           «خارج از اقتدار و اراده الهی نیست        
وجعلنا لکل نبی شیاطین االنس و الجن یوحی بعضهم الـی   «شیطان در برابر هدایتهای انبیا واختالل در فعالیت آنهاست          

 ایـن القائـات     -3) حـج / 52(» والقی الشیطان فی امنیته   « ) انعام/111(» بعض زخرف القول غرورا ولوشاء ربک مافعلوه      
 القئـات   -4) سـبا /20(»ولقـد صـدق علـیهم ابلـیس ظنـه         «های اجتماعی است    شامل شبهات دینی، مجادالت و سوء ظن      

ــائهم     ــسیاطین لیوحــون الــی او لی ــه مــی شــود ان ال ــصدیق و وحــی ارائ ــه ســازی ، ت ــه صــورتهای گمان شــیطانی ب
  )انعام/120(»لیجادلوکم
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 درواقع  گزارشهای رسیده از شهود معصوم ممکن است از این رو خداوند آیات محکمه قرآن را که               
 معیار ارزیابی هر نوع 1،گزارشی است مصون از خطا در باره شهودات مصون از خطا و هوای پیامبر

 ازاین رو ضرورت حضور یک منبع معتبر مصون ازخطـا کـه             2شهود و کشف باطنی معرفی می کند      
کند ناشی از خطا پذیری شهودات        واقعیت را چنانکه هست درمی یابد و چنانکه هست گزارش می          

  ).1380 ،جوادی آملی(عرفانی است

 بطور کلی حلقه اثباتی چرخه دانش که متضمن تعقل در مقام اثبات می باشـد شـامل چهـار                   
  :مرحله است

 ، دراین مرحله نفس ناطقه به کمک فرآیندهای ادراک حـسی          مرحله ترسیم واقعیت   3,7,1,1 
امکـان خطـا در ایـن مرحلـه     بدون شک . کند ادراک خیالی وادراکات شهودی واقعیت را ترسیم می  

 عالیـق و در     ، تجربیـات پیـشین    ،چون ترسیم واقعیت به ابزارها و راههای دریافتی مـا         . وجود دارد 
 جامعـه و    ، فرهنـگ  ، زمـان  ، مکـان  ،شـامل زبـان   ( همچنین شرایط و اقتضائات محیطی ما        ،خواستها
ه مراحل بعدی تعقـل     ولی احتماال تجربیات مکرر در شرایط متنوع و به ویژ         . مشروط است ) طبیعت

  .  می تواند ما را در شناخت میزان واقع نمایی این ترسیمها کمک رساند

 در این مرحله از طریق فرآیندهای انتزاعی یا تجریدی مرحله مفهوم پردازی واقعیت.3,7,2,1
مفـاهیم  : و مفـاهیم ثانویـه شـامل      ) مفاهیم کلی انتزاع یافته از مشاهدات مکرر حـسی        (مفاهیم اولیه   

 گـزاره  ، تشکیل می گردند و میان آنها نسبتهایی بر قرار شده      3 مفاهیم منطقی و مفاهیم مدنی     ،لسفیف
  .ها ساخته می شوند

در این مرحله از طریق تدوین برهان واقعیت شـناخته و بـاور             :  مرحله باور واقعیت  3,7,3,1 
 -الف: صار عبارتند از  تدوین برهان  به نوبه خود شامل مراحل پیچیده ای است که به اخت             . می شود 

 ارائه دسته های متنـوعی از گـزاره هـای اسـتنتاجی و              - ب ،تنظیم گزاره های پایه یا بدیهیات اولیه      
- د ، تشکیل هرم معرفتی ذیل بـدیهیات یـا گـزاره هـای پایـه              - ج ،ایجاد ارتباط ساختاری میان آنها    

  تـصدیق یـا تکـذیب        - و ،ی ایجاد اشکال گوناگونی از برهان قیاسی و استقرائ        - ه ،تدوین مقدمات 
  .گزاره ها

                                                           
  و )   نجم(»وماینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی «-1
  )حج/52(» م یحکم اهللا آیاته واهللا علیم حکیم فینسخ اهللا  مایلقی الشیطان ث«  -2
  مفاهیم مدنی تعبیری است که به جای اعتباریات بمعنی االخص ماتعد االجتماع در نظریه عالمه طباطبـایی بکـار   - 3

گرفته شده است این  نوع مفاهیم   که بخش وسیعی از مفاهیم  زندگی اجتماعی را تـشکیل مـی دهنـد نظیـر مفهـوم                            
  .ت، وطن، رئیس جمهور و غیره ذیل هیچ یک از دسته های  فوق واقع نمی شوندجامعه، دول
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در این مرحله از طریق سامان دهـی گـزاره هـای توصـیفی           مرحله عمل به واقعیت     . 3,7,4,1
: گامهایی که ازدانستن تا رفتـار وجـود دارد عبارتنـد از   . درطی چند گام اساسی عمل اتفاق می افتد  

  - ه، شناسایی وسـایل - د،هداف تعیین ا- ج، ارزیابی نتایج- ب،  تشکیل گزاره های تجویزی    -الف
پـس از اقـدام دو گـام اساسـی دیگـر نیـز              .  تهیه مقدمات عملی ودرنهایت اقدام     - و ،تصمیم گیری 

  . تقویت و سامان دهی گرایش عاطفی،برداشته می شوند که عبارتند از قضاوت اخالقی 

یل تکرار زیـاد     بدون شک عموم مردم این مراحل تعقل را بطور ناخودآگاه پیموده اند و به دل              
کنند ولی غفلت از مراحل تعقل نباید ما          بازهم در بسیاری از موارد این مراحل را به سرعت طی می           

و فقط به حل مسایل حرفـه ای  ) مرحله سوم(را وادارکند که تعقل را صرفا به مرحله تدوین برهان      
  .دانش یا موارد ابهام آمیز و پیچیده نظری منحصر نماییم

اگرچه مراحل حلقه اثباتی برای پیدایش و گسترش علم         وجیهی چرخه دانش    حلقه ت  3,7,2 
کافی است ولی توجیه علم شرطی اساسی و گریز ناپذیر برای تحقق علم همچـون یـک برسـاخته                   

ای ازگزاره ها     توجیه گزینش مجموعه  . اجتماعی می باشد از این رو صدق بدون توجیه ناتمام است          
بدون شک توجیه علم روی دیگر اثبات علم است و در حـالی کـه               . دبه عنوان دانش را برعهده دار     

تکـوین  . اثبات ناظر به ظهور علم برای شخص می باشد توجیه ناظر به انتقال علم به دیگران است                
علم در گرو گزینش برخی گزاره ها از میان انبوه گزاره ها و قرار دادن آنها ذیـل عنـوان علـم مـی                        

  .باشد

ن روشهای مختلف اثبات دانش  مـورد بحـث اسـت در واقـع روشـهایی                  آنچه اکنون به عنوا   
درواقـع  » بـاور صـادق موجـه     «علم بـه عنـوان      . هستند که برای توجیه دانش بکار گرفته می شوند        

نظریه های گوناگون معرفت شناسی     . راههای گوناگونی برای اثبات صدق در پیش روی خود ندارد         
یچکدام خواستار عدم مطابقت گزارها بـا واقعیـت نیـستند           همچون نظریه انسجام و نظریه کاربرد ه      

از این رو آنها هرگز نباید به عنـوان          . بلکه آنها درجستجوی گزاره هایی مطابق با واقعیت می باشند         
  . تلقی شوند،بدیل نظریه مطابقت با واقع

فـس  مطابقـت بـا ن    «یـا   » مطابقت با واقـع   «به عبارت دیگر چون همواره صدق باورها ناظر به          
 پس رویکردهای مختلف معرفت شناختی صرفا روشهای مختلفی برای توجیه ایـن   ،می باشد » االمر

دسـت کـم    .   باورهای صادق به هر طریق که حاصل شده باشند ناگزیر از توجیهند             1.مطابقت است 

                                                           
 گزاره الف صادق است چون شـواهد عینـی بـرای    -1:  برای مثال توجیه صدق گزاره الف چند راه در اختیاراست- 1

 مـی توانـد    گزاره الف صادق است چون بکار بستن این گزاره و  نتـایج حاصـل از آن                 -2. صادق بودن آن وجود دارد    
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 ایـن . چهار راه برای توجیه گزاره های باور شده وجود دارد که در قرآن نیز برآنها تاکید شده است                 
  :را هها عبارتند از

  1 توجیه باورها از طریق ارجاع به شواهد عینی-1
  2 توجیه با ورها از طریق ارجاع  به مراجع صادق و معتبر -2
   3 توجیه با ورها از طریق نتایج  مفیدو کاربردهای عملی آنها-3
   4  توجیه باورها از طریق سازگاری آنها با شبکه معرفتی-4 

 معطـوف اسـت نـه خـود     ،نش  برنحوه دستیابی به گزارشی از واقعیـت این حلقه از چرخه دا   
 ،واقعیت و تعقلی را که شامل استدالل برای چرایـی و چگـونگی دسـت یـابی بـه واقعیـت اسـت                      

 از واقعیت به خودی خود بـه سـوی برداشـت            ،به عبارت دیگر تعقل در مقام توجیه      . دربرمی گیرد 
 ، کـاربرد دانـش    ، صحت دانـش   ، از این رو معنای دانش     ،یادانش ما در باره واقعیت متوجه می شود       

در این مقـام    .  شیوه های دستیابی به دانش وانتشار دانش را مورد بررسی قرار می دهد             ،منابع دانش 
 تنها برخی از آنها به عنوان دانش پذیرفته می شـوند و             ،است که در میان انبوهی از باورهای صادق       

پسدر این مقام است    . شند یا نه از حوزه دانش خارج  می گردند         دیگر باورها اعم از اینکه صادق با      
زیرا در ایـن مقـام دانـش        . که  روشهای تحقیق و اعتبار بخشی اهمیت فوق العاده ای پیدا می کنند             

در همین مقام اسـت کـه حـوزه هـای           . متعین می گردد و معیارهای اعتبار بخشی تدوین می شوند         
کنند و مکاتـب      رویکردهای معرفتی ظهور می    ،امان می یابند  معرفت شکل می گیرند و مسایل آن س       

  .گیرند نظری شکل می
  

                                                                                                                                              
 گزاره الف صادق است چون با دیگر یافته های علمی و ساختار کلی معرفتـی مـا در                   -3. پیامدهای مؤثری داشته باشد   
 گزاره الف صادق است چون توسط مراجع ذی صالح، خبرگان و اندیشمندان معتبـر               -4. حوزه مربوطه سازگاری دارد   

  .در حوزه مربوطه پذیرفته شده است
ون الی االبل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعـت و الـی الجبـال کیـف نـصبت والـی االرض کیـف        افال ینظر «- 1

  20-17/غاشیه»سطحت 
  »ویقولون ائنا لتارکو الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق و صدق المرسلون «- 2
هم شـیئا وال    ان یـردن الـرحمن بـضر ال تغـن عنـی شـفاعت              «28/غافر»وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم          «-3

  38/زمر»ان ارادنی اهللا بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمه هل هن ممسکات رحمته «23/یس»ینقذون
وانزلنا الیک الکتاب بالحق مـصدقا لمـا بـین یدیـه مـن              «) 90/انعام( وهذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه        -4

  )48 /مائده(»الکتاب
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  برخی اصول روش شناسی
براساس مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی اسالمی به برخـی اصـول در تـدوین روش                 

  :شناسی تحقیق می توان دست یافت که عبارتند از

ی چـه از سـوی طرفـداران          بدون شک تعـصب روش شـناخت         گشودگی روش شناختی   4,1
. قیاس منطقی باشد و چه از جانب حامیان تجربه عینی  به حیثیت و اعتبار دانش آسیب می رسـاند                   

مالحظه امکانات  همه روشهای تحقیق و گشوده بودن بـه انـواع شـیوه هـا و مهارتهـای تحقیقـی                      
  بکـار گـرفتن   .احتماال یکی از راههای گریز از تعصبات علمی و تنـگ نظریهـای آکادمیـک اسـت         

روشها و ابزارهای متنوع در مطالعه یک موضوع خاص مـی توانـد موجـب مطالعـه آن از جوانـب                     
البتـه گـاه تنـوع روشـی متعلـق بـه مـسایل              . گوناگون گشته و ما را به ادراک حقیقت نزدیک سازد         

. گوناگون یک حوزه تحقیقاتی است و گاه در یک مسئله می تـوان از تنـوع روشـی  بهـره جـست                      
 یـا فروکاسـتن   -» کنـه و وجـه  «تماال مهمترین آسیب انحصار در روش تحقیق  مغالطه معـروف      اح

   1.  است-حقیقت یک پدیده یا رویداد به وجه مورد تحقیق درآن

یـا  ( انحصار گرایی روش شناختی سرآغاز راهی است که انتهای آن نوعی یقین روانـشناختی               
ضمن بدبینی نسبت به مطالعات ناسازگار با آن         ،نسبت به نتایج مطالعات یک حوزه خاص      ) تعصب

 موجـب بازمانـدن از      ،تعلق خاطر به یک روش خاص که پیامد تخـصص گرایـی اسـت             . می باشد 
 ابزار  ، روش ،همچنین وابستگی محققان به چارچوب نظری     . مواهب دیگر روشهای تحقیق می شود     

قیقات حـوزه هـای دیگـر مـی         و پارادایم ویژه سبب بی اعتمادی آنها نسبت به دست آوردهای تح           
همچنـین بـی   . احتماال فرو کاهش جهان به مدلهای نظری از انحصار روشی ناشی شده است     . گردد

 کـم اعتنـایی دانـشمندان رشـته هـای           ،اعتمادی دانشمندان علوم طبیعی به یافته های علوم انـسانی         
 فلـسفه و اهـل      ،فـان  عر ، اختالفات تاریخی علمای حـوزه کـالم       ،گوناگون علوم انسانی به یکدیگر    

حدیث و بی اعتمادی دانشمندان حوزه روانشناسی نـسبت بـه دسـت آوردهـای مطالعـات جامعـه           
  .  در واقع ریشه در انحصارروش شناختی دارد،شناختی و برعکس

برای گشوده بودن نسبت به انواع تحقیق الزم است محقق از معرفـت درجـه دوم نـسبت بـه                     
یندهای ادراکی فعالندو به رعایـت مالکهـای اعتبـار بخـش دانـش              زیرا فرآ . تحقیق برخوردار باشد  

                                                           
تمامیت چیزها با چهره یا وجهی از آنها را که مورد مطالعه قـرار گرفتـه، بـالی عـصر      وایتهد جایگزینی طبیعت و - 1

روشنگری و عصر مدرن می داند که موجب شده تمامیت شیء را به جرم یا انرژی فرو کـاهیم، رفتـار و شخـصیت را           
  .نشانه ادیپ بدانیم و تاریخ را حاصل روابط تولید تلقی کنیم
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پس الزم است محقق به شرایط و محدودیتهای تحقیـق کـامال            )  1998 ،بار وود (وابسته می باشند    
 شیوه ها و ابزار تحقیق را بشناسد وباتوجه بـه  ویژگیهـای موضـوع تحقیـق و شـرایط             ،واقف بوده 

چنـین ترکیبـی البتـه متـضمن        . وشهای تحقیق را بکار بنـدد     محیطی ترکیب سازگار و متناسبی از ر      
 ، نـامعقول  ، محقق می باشد و رفتار معقـول       1 اصول تحقیق و وظایف معرفتی     ،مالکهای اعتبار بخش  

  محقق را برمبنای  اصول تحقیق و مالکهای اعتبـار بخـش اشـکار مـی                  2غیر معقول و خالف عقل    
 وهم و شـک  ،خود که شامل ظن3ند در میان نظرات براساس آن محقق می توا،و به قول الک . سازد
  4. یکی را انتخاب نماید،است

 تجربی و تفسیری  زمینـه گـشودگی روش          ،نقاط مشترک رویکردهای گوناگون قیاس منطقی     
 البته یک معرفت درجه دو نـسبت بـه دریافتهـای دانـشی مـی توانـد                  5. شناختی را فراهم می آورد    

 ،بـار وود  .(ان دریافتهـای دانـشی بـا یکـدیگر را بـرمال سـازد             تعارضها یـا نـسبتهای ناسـازگار میـ        

                                                           
1 - Epistemic Duty 

ولـی  .  اسـت Rational   مورد نظر حاوی مالکهای مذکور باشد معقولدر انتخاب معرفتی خاص، گزاره اگریعنی -2
 Irrational اگر برای گزاره ای استدالل با دالیل کافی وجود ندارد و حدس راهنمای انتخاب معرفتی باشـد نـامعقول  

 ای به عنوان گزاره معرفتی انتخـاب شـود غیـر            اگر بدون دلیل و تنها بر اساس شانس و یا سلیقه و قریحه گزاره             . است
  است و اگر به رغم وجود دالیل کافی گزاره به عنوان گزاره معرفتی انتخاب نشود، خالف عقـل A rational معقول

no rationalاست . 
3- Opinion 

اولیـه آن وجـود دارد      البته تذکر این مطلب ضروری است که درروایتهای معاصر مبنا گرایی تفاوتهایی با روایتهای                 -4
برای مثال آنها درجه ای از نسبیت را پذیرفته اند مثال گزاره های پایه را برای هر شخصی یا درهرزمانی خـاص همـان                    

همچنین برخی روایتهای اخیر از مبنا گرایی، شواهد استقرایی را بطور مستقل روش معتبر استنتاج          . فرد یازمان می دانند   
د تجویزی معطوف به تعیین وظایف معرفتی محقق جهت نیل بـه بـاور صـادق بـه رویکـرد                    تلقی می کنند و از رویکر     

  .توصیفی توضیح جریان معرفت و ترسیم تصویری خطا پذیر از آن  چرخش می نمایند
در راس هـرم دانـش باورهـای پایـه قـرار            . دررویکرد مبنا گرایی ودانش ساختاری سلـسله مراتبـی و هرمـی دارد              -5

قاعده نزدیک شویم گزاره ها بیشتر استنتاجی می شوند عمق نفوذ گـزاره هـا درایـن سـاختار سلـسله                     دارندوهرچه به   
درهرصـورت گـزاره هـای موجـود در سـاختار      . مراتبی متفاوت است بیشترین عمق نفوذ از آن باورهای پایه می باشد    

معقـوالت  (پایـه شـامل محـسوسات       در فلسفه یونان و فلسفه اسالمی و مسیحی گزاره های           .دانشی باید سازگار باشند   
گزاره ارتفاع نقیـضان و اجتمـاع نقیـضان محـال           «از نظر ابن سینا     . ومتواترات هستند ) قضایای اولیه (و بدیهیات   ) اولیه
همچنین فطریات و متواترات گاه در بین مسلمانان گـزاره پایـه تلقـی              . گزاره نهایی و پایه اولیه تمام دانش است       » است

کارت هرچند قضایای بدیهیه یااولیه مورد قبولند ولی در باره محسوسات با توجه به خطـای حـواس                  در نظر د  .شده اند 
یعنی به جای اینکه . که صدق برخی احساسها را مورد خدشه قرار می دهد بهتر است مشاهدات را گزاره پایه تلق نمود

م گزاره من احساس می کنم بـرج مقابـل   یک گزاره پایه باشد بهتر است بگویی» برج مقابل من چهارگوش است    «گزاره  
از نظر الک نیز عالوه بر مشاهدات و قضایای اولیـه گـزاره جهـان خـارج     .  من چهار گوش است یک گزاره پایه است  

  .واقعیت دارد و همچنین گزاره های ریاضی، باورهای پایه  تلقی می شود
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گشودگی روش شناختی نه تنها به درخواست عمـومی روشـهای تحقیـق بـرای حکایـت از             )1998
واقعیت تکیه دارد بلکه همچنین بر توانمندی گزاره های معرفتی در انتقال دالیل و نتایج تجربه  ها                  

اصل از بررسیهای تجربی یـا تفـسیرها در صـورت تـدوین          به واقع شواهد ح   . و تفسیر ها نظر دارد    
. گزاره های معرفتی وتبیین دالیل و تشکیل زنجیره هـای معرفتـی قابلیـت توجیـه پیـدا مـی کننـد                     

 مارا به برگزیدن کانونی معتبر برای ،مداومت بر نقد دریافتهای دانشی که ضامن  پویایی دانش است  
زیرا در صورت ناسازگاری بین فرضیه الـف و فرضـیه ب            . نقد و اعتبار بخشی به دانش وامی دارد       

 معیاری برای انتخاب میان آن دو الزم اسـت تـا دالیـل              ،جهت تضمین سازگاری در ساختار دانش     
  )1998 ،بار وود. (مالیم با آن گرد آوری شوند

ای از گزاره هـای معرفتـی موجـه بـر مبنـای شـواهد تجربـی یـا برداشـتها و                       تشکیل شبکه   
  به گونه ای که گزاره های مرجع در مرکز شـبکه واقـع               1تفسیرهای متنی و سامان دهی این شبکه        

باشند و گزاره های استنتاج شده از آنهادر پیرامون قرار گیرند بر اهمیت و نقش متفاوت گزاره های       
گـزاره  .  بسیار با سلسله مراتب گزاره ها در رویکرد مبنـا گرایـی مـتالئم اسـت                علمی تاکید دارد و   

صادق گزاره ای است که به حکایت از واقعیت پرداخته وآن را بازنمـایی کنـد و ایـن بازنمـایی و                      
حکایت البته یا با تجربه کشف می شود و یا برحسب سـازگاری بـا گـزاره هـای صـادق و موجـه        

گذاشتن باورهای کاذب  و ناسازگار می تـوان دریافتهـای دانـشی رابطـور               آشکار می گردد و باکنار    
تشکیل شبکه گزاره های دانش گرچه با واقع گرایی مربوط است            . مستمر تصحیح و بازسازی نمود    

عینیـت وجـود    «زیرا فرض واقعیت عینی فارغ از ذهن یعنی         .ولی به عینیت گرایی منتهی نمی شود        
» عینیـت معرفـت شـناختی    «امل دریافتهای دانشی ما با واقعیت عینـی         به معنای مطابقت ک   » شناختی
آرمـانی اسـت کـه الزم اسـت بـرای           » عینیت معرفت شناختی  «بلکه مطابقت ذهن و عین یا       . نیست

دست کشیدن از گرایشها و پیش فرضـها و تمـایالت           ) 1998 ،بار وود . (دستیابی به آن تالش نمود    
بانی و شرایط اجتمـاعی و عوامـل تعـین بخـش معرفـت               شخصی حتی فرا رفتن از محدودیتهای ز      

همچنین شیوه های تضمین دقت و صحت روش شناسی علمی راهی جهـت نیـل بـه ایـن آرمـان                     
همچنین حذف کنایه ها و استعارات و تمثیلها و دیگر مواردی که گزاره ها را ابهام آمیز مـی                   . است

ت اصـطالحات و مفـاهیم بکـار رفتـه          نمایند به همین منظور صورت می گیرد و تاکید بـر صـراح            
) 1998 ،بار وود . (درگزاره های دانشی جهت دستیابی به تبیینی خالی از ابهام در باره واقعیت است             

بدین ترتیب اگرچه صدق گزاره ها نسبی و فازی نیست و گزاره ها یا صـادقند و یـا کـاذب ولـی                       
وظف است برای کشف صـدق      محقق به لحاظ معرفت شناختی م     . دستیابی به صدق تشکیکی است    

                                                           
1 - Basic self-justified Proposition – Inferential proposition 
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ولی این تـالش در نهایـت بـه         .  باور داشته باشد   ،گزاره ها تالش نموده و تنها به گزاره های صادق         
  . میزان شواهد متالئم با گزاره وابسته است

 اقتـضائات و شـرایط      ، تنوع علوم و دانشهای بشری از یکـسو         بهره مندی از دانش معیار     4,2
بب شده است که ما با گزاره های دانشی مر بوط به حـوزه هـای                زندگی اجتماعی از سوی دیگر س     

عموم مردم حتی دانـشمندان بجـز مـوارد متنـاوبی از اقعیـت کـه در                 . معرفتی مختلف بیگانه باشیم   
ای خـود بـا آنهـا بطـور           زندگی روزمره آنها از اهمیت برخوردار است و یا بنابر لوازم زیست حرفه            

البته گسترش مراکـز و رشـته هـای         . قعیتهای متنوع غفلت دارند   مکرر مواجه می شوند؛ نسبت به وا      
بنابراین احتماال تعقل به معنـای اثبـات واقعیـت جریـان            . علمی به این غفلت عمومی دامن می زند       

زیرا مـردم عـادی بلکـه       .  دامنه تنگی از تعقل را شامل می شود        ،فعالی ندارد و در واقع  مقام اثبات       
 کمتـر بـرای اثبـات       ،رسشهای مختلف از جنبه های گونـاگون واقعیـت        حتی اندیشمندان در برابر پ    

برای مثال دانـشمندان بـزرگ فیزیـک بـرای درمـان بیماریهـا بـه پزشـکان                  . کنند  واقعیت تالش می  
 هرگز در ،کنند آنها به رغم روحیه علمی و اهتمامی که به اثبات واقعیت دارند      متخصص مراجعه می  

 قـرار نمـی   ،واقعیتها و برهانهایی که پیشیینه تشخیص و درمان است    مقام اثبات شبکه پیچیده ای از       
 مفهوم پردازی واقعیت و باور به واقعیـت         ،ترسیم واقعیت : از این رو به ویژه سه مرحله اول       . گیرند

ای خـود وارد      دل مشغولی عموم مردم نیست و  عالمان نیزتنها در حوزه وظـایف و عالیـق حرفـه                 
بنابراین اثبات واقعیت که معرکـه سـنتی حـوزه فلـسفه و معرفـت        . ندمراحل اثبات واقعیت می شو    

شناسی است در حاشیه قرار گرفته است با این همه نمی توان تعقـل و علـم را امـوری حاشـیه ای            
پـس بـا توجـه بـه        . تلقی نمود زیرا به واقع ما ناگزیر از  علم هستیم و تعقل شرط انسانیت ماست               

 ، شخصی و چه در صورت اجتماعی فارغ از تعقـل ظهـور نـدارد    اینکه زیست انسانی چه در چهره     
  .شود این تعقل در مقام توجیه است که بطور پیوسته جریان دارد معلوم می

 فـن آوری  ، خانواده، روابط و مناسبات ،  قانون  ،  بهداشت و درمان    ،برخورداری مردم از تغذیه   
مردم نمی توانند به بهانه عقالنیـت       ) 1382 ،جان ار سرل  .(و غیره بر توجیهات عقالنی استوار است      

در تمام موارد به اثبات واقعیتهای مربوط به دانشهای هر حوزه  دست بزنند آنهـا ناگزیرنـد کـه بـه                   
نمی توان اعتماد به علـم عالمـان        . دانشهای موجود در حوزه های مختلف  و به عالمان اعتماد کنند           

.  حوزه فیزیک و مهندسی را نامعقول تلقی نموددر حوزه پزشکی و بهداشت یا  دریافتهای  مشاهیر       
 مراکز پژوهشی و مجالت معتبر علمی و بـاالخره عالمـان            ،اعتماد به مراجع علمی  نظیر دانشگاهها      

هر حوزه نه تنها اساس عملکرد معقول مردم عادی است که حتی روند رایج و معتبر در تحقیقـات                   
 مرهون اعتماد گسترده ای است کـه محققـان بـر            در واقع انباشته علمی هر حوزه     . علمی نیز هست  

اگر ارجاعات هر مقاله علمی و یا گـزارش تحقیقـی           . یافته ها و شیوه های سلف خویش داشته اند        
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. ای بـه دریافتهـای عالمـان وجـود دارد        معیاری برای اعتبار تلقی می شود پس اعتماد حساب شـده          
ماد محققان بعدی اسـت و نیـازی بـه اثبـات             مورد اعت  ،یعنی آنچه توسط محققان قبلی اثبات گشته      

از اینجا معلوم می شود که اوال چه بسیار امور اثبات شده ای که چـون بـا توجیهـات                    . دوباره ندارد 
ثانیـا هـم چرخهـای زنـدگی اجتمـاعی مـا بـر              . علمی همراه نیست از حوزه علم خارج می باشـد         

بلکـه در جریـان    . ات و توجیه می راند    عقالنیت توجیهی می چرخد و هم ارابه علم  با دو اسب اثب            
زیرا در هر بار اثبات یک      . علم  هر فعالیت عقالنی اثباتی با دو فعالیت عقالنی توجیهی همراه است            

واقعیت براعتماد به توجیهات محققان  قبلی استوار است و به نوبه خود به توجیه برای محققـان و                   
  .از حوزه علم خارج خواهد شددرغیر این صورت . کاربران بعدی منتهی می گردد

 ،اگرچه سازگاری قضایا و گزاره های علمی با شبکه معرفت و مطابقت گزاره ها بـا واقعیـت                 
ولی  در باره مالک سازگاری باید بدانیم کـه اگـر سـازگاری              . مالکهای صدق دانش تلقی می شوند     

ن صـورت امکـان هـر       درآ ،درونی قضایا در یک دستگاه علمی خاص و یا چادر ویژه مد نظر باشد             
چون هر مجموعه نظام مند دریافتها می تواند به خودی . نوع اعتبار یابی به خودی خود منتفی است   

 صـادق   ،خود صادق تلقی شده و هرگزاره جدید نیـز براسـاس سـازگاری بـا ایـن بافـت منـسجم                    
ـ     . محسوب گردد  ک حادثـه  همچنین مطابقت با امر واقع اگربه عنوان سازگاری یک گزاره ذهنی با ی

خارجی تلقی شود با همان چالشهای مشهور مواجه است وهمان نقدهای مشهور یعنی محال بودن               
 گرانباری مـشاهدات از نظریـه       ، فقدان امکانی برای عینیت    ،خروج از ذهنیت و مقایسه ذهن با عین       

  .ها برآن وارد می شود

دآوری مـی شـود بحثهـای       در اینجا بدون تکرار مجادالت دور و دراز مربوط به این زمینه یـا             
 درنهایت معلوم نمود که مطابقت با واقـع چیـزی           ،مربوط به مطابقت صورت ذهنی و شی خارجی       

از این رو نظریه مطابقت به نظریه هایی        . بجز سازگاری روایتهای مختلف واقعیت با یکدیگر نیست       
  نظریه هـایی کـه      )1380 ،مایکل مولکی .(همچون توافق یا اجماع و یا دموکراسی  فرو کاسته است          

بتوانند تبیین بهتری از حوادث ارائه نمایند به عنوان روایتهای غنی شده چادر های ویـژه ای پدیـد                   
 ،می آورند و نظریات سازگار را ذیل آن جمع نموده نظریه هـای ناسـازگار را بـا عنـوان نادرسـت                     

ون یک چادر نمـی توانـد   ولی سازگاری گزارشهای در.  نامعتبر و حتی استثنا کنار می گذارند   ،باطل
اگرچه تصور می شودچادرها یا پـارادایم هـای         . به ما در باره مطابقت آنها با واقعیت اطمینان بدهد         

بدیل براساس توانمندی شان در تبیین واقعیت صادق یا کاذب دانسته می شوند ولـی بـه دو دلیـل                    
مـاعی هـستند کـه      ازیکسو نظریه های علمی یـک محـصول اجت        . این تصور مبهم و مغشوش است     

دارای تعین اجتماعی می باشند و در اعتبار آنها عناصر اجتمـاعی نظیـر قـدرت و منزلـت حامیـان                     
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از سوی دیگر نظریه های     ). 1383 ،میشل فوکو ( توافق جامعه دانشمندان و غیره تاثیر دارد       ،ومدافعان
 کنـدنظیر تمثیـل     ان ارائـه مـی    علمی در قالبهای پیش ساخته ای شکل می گیرند که تمثیلی از جهـ             

این تمثیلها از جهان قالبی برای تدوین و توسعه نظریه های           .  تمثیل ارگانیسم  ، تمثیل ماشین  ،ریاضی
بدین ترتیب برای دست یافتن به گـزاره ای کـه مطـابق بـا               )  1376 ،چالمرز(علمی پدید می آورند   

تا زمـانی کـه در میـدان    چون تمام نظریه ها یا چادرهای علمی بدیل . واقع باشد راهی وجود ندارد  
  1. صادق و معتبرند،رقابت برای توضیح حوادث بطور کامل شکست نخورده اند

در حالی که مالک مطابقت بـا واقـع بـه سـازگاری روایتهـای مختلـف واقعیـت بـا یکـدیگر           
 صدق گزاره های علمی در نگرش اسالمی  به سازگاری آنها با یـک روایـت خـاص از                    ،فروکاسته

از منظـر هـستی   .  است که اعتبار این روایت خاص نیز وابسته به اعتبار راوی اسـت      واقعیت وابسته 
 ولی تجلیات ،شناختی آفرینش عبارتست از تجلی دایم الهی در آیینه صورتهای بی شمار موجودات
 انسان کـامال    ،پی درپی حق  سلسله مراتبی از آفریده ها را پدید می آورد که در باالترین مرتبه آنها                 

انسان کامال فعلیت یافته که تمام مراتب هستی را پیموده و درعـالیترین             .  یافته قرار می گیرد    فعلیت
  .یا نزدیکترین مقام نسبت به پروردگار واقع می باشد و برتمام مراتب نیز احاطه و اشراف دارد

 و   آنچه در عالم بطور پراکنده وجود دارد در انسان کامل یا به تعبیر ابن عربی مختصر شریف                
ا مختـصری شـریف آفریـد و تمـام          خداوند انـسان ر   «کلمه جامع بطور یکجا و متحد موجود است       

اجتماع مراتب وجود در وجود انسان کامـل        ) 1383 ،یثربی(»های عالم کبیر را در او جمع نمود       معنا
 چون علم مـساوق وجـود و وجـود حقیقـت            ،بنابرتبیین صدرایی .حاصل سیر در تمام مراتب است     

 علم مراتـب فراتـر      ،مراتبی است که مراتب فراتر آن بر مراتب فروترش احاطه دارند          واحد صاحب   
از این رو ارجاع تمام دریافتهـای علمـی و دسـت    . هستی نیز بر علم مراتب فروترآن اشراف دارند        

  . آوردهای معرفتی ما به علم مراتب فراتر هستی در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه موجه می نماید

به هستی شناختی انسان کامل مالک صدق روایت او از واقعیت است وسـبب مـی                برتری مرت 
مطـابق بـا واقـع یـا     ( روایت حـق  ،شود در میان روایتهای بدیل و متعارض تنها روایت انسان کامل   

 صدق تبیینهـا و  ،امکان دستیابی انسان کامل به بخشهای وسیعتری از علم سرمدی   . باشد) نفس المر 
کند و موجب می شود روایت او همان دانش معیار باشـدکه              یت را تضمین می   توضیحات او از واقع   

یعنـی دریافتهـای مـا در صـورت         . اعتبار بخش گزاره هـای دانـشی و دریافتهـای معرفتـی ماسـت             

                                                           
  تبیین  تاثیراتی که سالیق، عالیق، ارزشها، نهادهای اجتماعی و توافقهای عالمان، درتوسـعه و اعتبـار نظریـه هـای                 -1

علمی دارند توسط فیلسوفان علم توانسته است مبنای معرفت شناختی منسجمی برای  تکثر گرایـی و نـسبیت گرایـی                     
  . فراهم آورد
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 می تواند معتبر نزدیک به واقعیت و یا         ،سازگاری با روایتی که انسان کامل از واقعیت ارائه می دهد          
  .شودمطابق با واقعیت تلقی 

بدین ترتیب کانون دانش معیار عقل کلی یا انسان کامل یا قلب ولی است کـه معرفـت بـرای                    
براساس چنـین نگرشـی وحـی صـرفا راهـی بـرای             . گردد  هرکسی در نتیجه اتحاد با آن حاصل می       

دانشی که از ذات واقعیـت      . شناخت و طریقی برای دستیابی به دانش نیست بلکه خود دانش است           
ن هستی نازل می شود و حکایتهایی از آن  به عنوان آموزه هـای وحیـانی مـی توانـد                     بر مراتب بری  

چنین دانـشی دانـش     . معیار صدق دیگر گزاره های دانشی و روایتهای بشری از واقعیت قرار گیرند            
 وابـسته بـه اعتبـار    ،گرچه اعتبار دانش معیار یعنی روایت انسان کامال فعلیـت یافتـه     .معیار می باشد  

 و لی شواهد این اعتبار به دالیل و عالئمی که ارائه می دهد و به درکی که مـا از رفتـار                 راوی است 
  .وشخصیت او داریم وابسته است

بدین ترتیب علوم و دریافتهای بشری در صورت ارجاع به دانـش اولیـا و انبیـا کـه از مرتبـه                      
 اعتبـار بخـشی     ،می دهند هستی شناختی برتری برخوردارند و روایتهای نزدیکتری به واقعیت ارائه           

آموزه های مهم و اصول اساسی وحی یعنی مسلمات یا محکمات آن می توانند ارزش و                . می شوند 
 وحی امری ثابـت و راکـد نیـست کـه     ،البته به رغم تصور عمومی  . اعتبار دانشهای ما را تعیین کنند     

اگرچـه نـزول وحـی بـه        . د ارجاع یا مقایسه با آن را نیابن       ،علوم در حال رشد امکانی برای همراهی      
معنای القاء کالم خداوند به پیامبرپایان یافته ولی فرآیند رازگشایی و آشکار شدن الیه های جدیدی       

و زوایـای پنهـانی از جهـان        ) 1385 ،جوادی آملی (از حقایق عالم بطور مستمرو مداوم جریان دارد       
خاصی از انزال وحـی پایـان       اگرچه صورت   . هستی هر روزه  برطالبان و مخاطبان گشوده می شود         

به عبـارت واضـح     ). 44/نحل(»وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس مانزل الیهم      «یافته ولی تبیین ادامه دارد    
دریک صورت  .  شکلهای گوناگون و مراحل مختلفی دارد      ،تر فروافتادن معانی وعلوم از جانب حق      

 فـرو افتـادن     ،صـورت دیگـر   نزول دفعی حقایق و معانی از ساحت قدس بر قلب نبی اسـت ولـی                
تبیـین  . تدریجی معانی و علوم است که  برای پیامبر رخ می دهد و او برای مردم تبیین می فرمایـد                   

یعنـی سـاحت قـدس فرونبـسته      . وحی با درگذشت پیامبر پایان نمی پذیرد و پس از او ادامـه دارد             
 وحی بر همین دیدگاه است و ضرورت حضور دائمی انسان کامل برای در یافت جلوه های نوبه نو

  . تطوری استوار می باشد

کنند و اعتبـار بخـشی بـه ایـن            برخی دین یا وحی را مزرعه رشد فرضیه های علمی تلقی می           
کنند که فرضیه هـای آن در منطقـه           علم دینی را علمی تلقی می     . گذارند  فرضیه ها را به تجربه وامی     

لی اعتبار آنهـا در میـدان تجربـه و درجریـان            دین پدید آید و برمفروضات دینی استوار می گردد و         
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درحالی که وحی به عنوان دانش معیار نه تنهـا در           ) . 1384 ،باقری(آزمونهای تجربی معین می شود    
زیـرا  . نمایـد  منطقه فرضیه سازی بلکه به ویژه در منطقه داوری فرضیه ها و نظریه ها دخالـت مـی             

برای مثال اگـر    . ا با اصول و یا مسلمات دینی است       مالک اعتبار دریافتهای علمی سازگاری کلی آنه      
در حوزه علوم طبیعی یک نظریه علمی برعدم قطعیت تاکید کند و بـرای بـی هـدفی رویـدادها یـا        

 این نظریه با مسلمات وحی یعنی معاد و توحید سازگار           ،تصادفی بودن حوادث  داللت داشته باشد      
لمی  رفتار افراد را بدون مالحظه نقـش اراده  و            نیست و اگردر حوزه علوم اجتماعی یک  نظریه ع         

ایـن نـوع    . تنها براساس عوامل محیطی تبیین نماید با اصول انسان شناختی دینـی ناسـازگار اسـت               
 .نظریه ها به رغم  وجود برخی شواهد تجربی نمی توانند گزارشی صادق از واقعیت تلقی شوند

تفکیـک گرایـی روش     به علوم طبیعی    تعمیم روش شناسی تفهمی از علوم اجتماعی        . 4,3 
درایـن رویکـرد برتفـاوت اساسـی و ذاتـی علـوم          . شناختی رویکرد غالب درتحقیقات علمی است     

اجتماعی و انسانی از علوم طبیعی تاکید می گردد ولی در رویکرد وحدت گرایی برتشابهات میـان                 
رایـی روش شـناختی   رویکرد تفکیـک گ  ) 1378چالمرز.(علوم طبیعی و اجتماعی پافشاری می شود      

 ،زیرا یگانه و منحصر بـه فـرد بـودن         . برتفاوتهای موضوع علوم اجتماعی با علوم طبیعی تاکید دارد        
 ، و زنـده بـودن موضـوع علـوم اجتمـاعی در برابـر انـدازه پـذیری                  ، کمیت ناپذیری  ،تکرارناپذیری

ی روشـهای  تکرارپذیری و حیات نداشتن موضوع علوم طبیعی هر نوع تـصوری در بـاره بکـارگیر              
در علوم اجتماعی نمی تـوان همچـون علـوم طبیعـی از قـوانین               . تحقیقی مشترک را از بین می برد      

یا  شرایط کنترل شده و آزمـونی را فـراهم           ) 1998 ،بار وود .( کلی و فراگیر سخن گفت     ،علمی عام 
مـاعی در  فهـم در علـوم اجت    . نمود بلکه تحقیقات بر مشاهدات غیر مداخله گر و انفعالی تکیه دارد           

 همدردی و دور هرمنوتیکی است و با تبیین علـی در    ، ،گرو باز آفرینی  فرآیندهای ذهنی کنشگران      
  .علوم طبیعی متفاوت می باشد

 ،در برابر تفکیک گرایی روش شناختی و همچنین وحدت گرایی روش شناختی اثبات گرایان             
ولی در  ) 1375،باقری(نموده اند برخی برتعمیم  روش شناسی علوم اجتماعی به علوم طبیعی تاکید            

زیرا طبیعت نه یـک     . نگرش اسالمی بکلی مفروضات هستی شناختی تفکیک گرایان انکار می شود          
اشـیاء طبیعـی همچـون فـاعالن        .   که یک شخص محتـرم  اسـت         ،ماشین یا سیستم کور و بی جان      

پـس  . مـی باشـند   اجتماعی زنده و آگاهند و رویدادهای طبیعی همچون حوادث اجتماعی معنا دار             
زیـرا  .  یگانـه و منحـصر بـه فردنـد        ، زنده ،موضوع علوم طبیعی نیز همچون موضوع علوم اجتماعی       

هرگز یک پدیده یا رویداد  با حفظ جهات نه          . جهان متحرک بالذات  جایی برای تکرار نمی گذارد        
رخـی  مـشابهت ب  .  وضع و غیـره دو بـار پدیـد نمـی آیـد             ، جهت ، مکان ، زمان ، کیفیت ،گانه کمیت 
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چـه اینکـه هـر      ) 1379 ،پـوپر (رویدادهای طبیعی با یکدیگر نمی تواند به تکرار پذیری تفسیر شود          
. گونه تبیینی از تفاوت پدیده های عالم طبیعت نیزدر واقع بر پایه یک نوع مشابهت سوار می شـود                  
ی وحدت نوعی یا وحدت جنسی یا وحدت مکانی و غیره مبنایی است که تفاوتها به آن تکیـه  مـ                    

از این رو تفاوت موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی از موضوعات علـوم طبیعـی خـود                 . دهند
  . متضمن وحدت و تشابهی میان آنهاست

 تمام آنچه هست و مصداق هستی واقع شده در هستی داشتن با دیگر هستها مشترک است و                 
 برپا کرده و البتـه وحـدت   حقیقت بسیط و یگانه هستی است که عالم یگانه ای  جلوه یا نمودی از

زیرا اوال با توجه به اینکه نسبت تمام چیزها وحتی آدمی با            . عالم به وحدت علم رهنمون می باشد      
ذات هستی یعنی خداوند یا نسبت خالق با مخلوق است یا نسبت ناظم با منظوم و یـاحتی نـسبت                    

اقعیت می باشـند و تمـام    علوم همواره معطوف به شناخت ذات و،علت ایجادی با معلول می باشد     
رشته های علمی یا حوزه های معرفتی به رغم برخی تفاوتها هـدف یگانـه ای را دنبـال مـی کننـد                    

ثانیا تمام چیزها از جمله آدمیان نـه        . بدون شک وحدت هدف می تواند به وحدت علم منتهی شود          
 بلکـه هـستها  عـین        ،تنها معلول و مصنوع خدایند و ذات هستی علت تامه تمام آنها تلقی می شود              

آنها بجز ربط به خدا چیزی نیستند و درواقع آنها تنها نمادهـای             . ربط یا نسبت  به هستی می باشند       
  .هستی یا آیه های خداوند می باشند

 اگر نسبت تمام پدیده ها با هستی یا رابطه تمام موجودات با واجب الوجـود نـسبت نمودبـا                   
ت به هر چیزی دانشی نسبت به ذات هستی می باشد و            ذات واقعیت است پس هرگونه دانشی نسب      

بدین ترتیـب   . تنها در صورت مالحظه حیثیت نمودی یا آیه ای آن چیز مصداق علم تلقی می شود               
ذات نمادین عالم به وحدت موضوع علم اشاره دارد و وحدت موضـوع علـم مـی توانـد وحـدت                     

بیـین شـود کـه تفاوتهـا را دربرگیـرد زیـرا       البته وحدت علم به گونه ای باید ت  . دانش را توجیه کند   
  وحدت هستی نیز متضمن تفاوت هستها می باشد

 وحدت علم نه تنها از حیث وحدت هدف و همچنین وحدت موضوع تبیین می گردد بلکـه                 
قـبال گفتـه    . همچنین رویکرد خاصی در وجود شناسی می تواند به تبیین وحدت علوم کمک کنـد              

 و رویکـرد   نش غالب است که عبارتنـد از رویکـرد وجـود شـناختی    شد که دو رویکرد در باره دا
 ،غایت شناختی و در ذیل هریک از این دو رویکرد نظریه هـای متنـوعی در زمینـه تعریـف دانـش                 

در دسـته بنـدیهای معرفـت       . شیوه های دستیابی به دانش و مالکهای اعتباردانش پدید آمـده اسـت            
ش زیر مجموعه ای از رویکرد وجود شناختی تلقی مـی           شناختی معموال نگرش اسالمی در باره دان      

ولی در واقع رویکرد اسالمی هرچند با رویکـرد وجـود شـناختی             ) 1384 ،علیزاده و همکاران  (شود
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سازگاری دارد و لی عناصر ی از رویکرد غایت شناختی را نیز در بـر مـی گیـرد و در عـین حـال                          
  .ستبطور کامل با هیچیک از این دو رویکرد منطبق نی

قرآن که به تسبیح سراسری آنچه در آسمانها و زمین است بار ها متذکر می شود بر عالمی پر                   
  دو اصل وحدت تشکیکیه وجود و مساوقت علم با وجـود در جـاتی                1از گفت و شنود اشاره دارد     

از علم را برای تمام موجودات ثابت می کنـد و ایـن جهـان سراسـر گفـت و شـنود را تبیـین مـی            
  .را  هرچه هست چون هست عالم استزی.نماید

در صورتی که  از تنگ نظری و جزمیت دست کشیده و بتوانیم از تبیینهـای سـنتی فلـسفه در      
 زبان و گفت و شنید فراتر رویم  می توانیم در حوزه اسالمی با تفـسیرهای                 ، عمل ،باره مفاهیم علم  

طق چه به معنای فکر و چه به در نگرش اسالمی تمام موجودات ازن. جدیدی از دانش مواجه شویم
و  جهان پر از گفت و شنوداسـت و تـسبیح مـا را نیـز بـه تـسبیح فرامـی            2معنای زبان برخوردارند  

  ولی همانطور که علمای اخالق و مفسرین گفته اندایمان و تسبیح یا به لسان است و یابـه                    3خواند
  . یدن یا به گوش است یا به دل پس همچنین گفتن یا به زبان است یا به رفتار چه اینکه شن،عمل

 می توان فهمید کـه کـسب دانـش همـان شـنیدن              ،در واقع با رها شدن از تبیینهای سنتی علم        
 انسانها وموجودات ماورای طبیعی است و شنیدن به رمز گشودن از این             ،سخنان پدیده های طبیعی   

و بیـان معـانی در      اظهارات متکی است ولی رمز گشودن مقدمه ای است برای رمز گـذاری مجـدد                
پس علم نیز که  در ضمن یک چرخه دو حلقه ای  پدید می آید در یک حلقه شـامل            . صورتی تازه 

  .شنیدن و رمزگشودن می شود و در حلقه موازی به گفتن یا رمز گردانی معطوف می شود

برپایه وحدت گرایی هستی شناختی  چون هستی حقیقتی بسیط و یگانه است که نه بـدیل و                  
 پس تمـام موضـوعات علـوم اجتمـاعی و علـوم طبیعـی دارای                ،کیب هیچکدام را نمی پذیرد    نه تر 

در نتیجه الزم است روشهای تحقیق      . وحدت ذاتی هستند و تفاوتهای آنها غیر ذاتی و نااصیل است          
 بـه ویـژه     ،اثبات حیات در سراسر عـالم     . علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجوه مشترکی داشته باشند        

سیم موجودات را به جاندار و بی جان انکار می کند برای گسترش روشـهای تفهمـی                 طبیعت که تق  
بررسـی رویـدادهای طبیعـی نیـز همچـون حـوادث            . علوم اجتماعی  به علوم طبیعـی داللـت دارد         

  .اجتماعی مستلزم همدردی و گوش فرادادن به دالیل موجودات ذی حیات طبیعت می باشد

                                                           
   1/الرض الملک القدوس العزیز الحکیم جمعه یسبح هللا مافی السموات و مافی ا-1
  )21/فصلت( قالوا انطقنا اهللا الذی انطق کل شیء- 2
  )3-1/اعلی(»سبح اسم ربک الذی اعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی «-3
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ی علوم طبیعی که به تبیین علل فیزیکی کور و نادان و بی              بنابراین تفکیک روش شناسی تبیین    
هدف رویدادها توجه دارد با روش شناسی تفهمـی علـوم اجتمـاعی کـه بـه دالیـل و برداشـتهای                      

 مسایل و راه حلهایشان تاکید دارد با نگاه اسالمی سازگار           ،کنشگران خودآگاه و هدفمند از موقعیت     
 هدفمند و خودآگاه  می باشـند کـه دالیـل معینـی بـرای                ،اهستیهای طبیعی کنشگرانی  دان    .  نیست

نه تنها هریک از موجودات . حوادث طبیعی دارند ودانسته عکس العملهایی به محیط ابراز می دارند         
به تنهایی اهدافی را تعقیب می کند بلکه سراسر طبیعت بطور منسجم و یکپارچه رویدادها و پدیده                 

  . نظیم می نمایندها را برای تعقیب اهداف معینی ت

مشاهدات . البته شنیدن اظهارات هستیهای طبیعی نیاز به گسترش مهارتهای زبان شناختی دارد           
بلکه برای تبیین دالیـل چیزهـای طبیعـی بـرای           . عینی نمی توان پرده از اظهارات موجودات بردارد       

باید در یک . بندپیدایش رویدادها الزم است شیوه های مشاهدات غیر مادی و غیر عینی گسترش یا      
سابقه این نـوع    .  زبان حیوانات و گیاهان و جامدات و غیره برای ما قابل فهم گردد             ،نهضت ترجمه 

احتمـاال توسـعه مهارتهـای    . ترجمه در تجربه های عرفا و شیوه های شـهودی عرفـان وجـود دارد       
  .ا بپردازدزبانشناختی نمی تواند به این تجربیات بی توجه باشد و حتی باید به گسترش آنه

 ارجـاع تفاوتهـای علـوم بـه تفاوتهـای           مالحظه ویژگیهای محقـق و شـرایط تحقیـق        . 4,4
موضوعات و مفاهیم آنها بخشی از تفاوتها را توجیه می کند که بطور همزمان و هـم عـرض میـان                     

ولـی اسـناد تفـاوت دریافتهـا ی علمـی بـه       .  رشته ها یا حوزه های گوناگون معرفت پدید می آید         
راتب عالمان می تواند بخش دیگری از تفاوتهای علوم را توجیه کنـد کـه در یـک حـوزه                    تفاوت م 

در چنین  . معرفتی میان نظریه های رقیب رخ می دهد و چادرهای علمی گوناگون را پدید می آورد               
از ایـن   . مواردی اعتبار یافته ها به شدت متاثر از مرتبه هستی شناختی عالمان یا محققین می باشـد                

 تجربیـات و شـرایط      ،نی اسالمی به جای مسامحه و غفلت بر توجه بـه ویـژ گیهـای فـردی                رو مبا 
رویکرد پوزیتویستی متضمن به فراموشی سپردن ویژگیهـای        . اجتماعی و محیطی محقق تاکید دارند     

از این رو اعتبار محقق و مرجعیت عالم در اعتبار بخشی بـه تحقیـق               . محقق و شرایط تحقیق است    
 موقعیـت و خـصایص محقـق را در          ،به عبارت دیگر نباید و نمی تـوان شـرایط         . ردتاثیر اساسی دا  

چنین درخواستی کـه ذیـل      . هنگام اعتبار یابی و بررسی میزان واقع نمایی دریافتهایش دخالت نداد          
 ، شـرایط  ، سـالیق  ، بر فراغت تحقیـق از ارزشـها       ، صراحت و ارزش آزاد بودن     ، صحت ،عنوان دقت 
   معطوف است البته تمنای محال است   تمایالت محقق،تجربیات

آنها در سه سطح    ، به رغم هستی مشترک تمام پدیده ها       تدوین سه سطحی روش تحقیق    . 4,5
همچنین انسان که فاعل شناسا تلقی می شـود و بایـد        .  مثالی و مجرد  دسته بندی می شوند        ،طبیعی
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 ،که از آنها با عنوان بـدن  . ی باشد  مثالی و مجرد م    ،پدیده ها را تبیین کند نیز دارای سه سطح طبیعی         
 خیـالی و    ،همچنین ادراک یا فرآیندهای تعقلی درسه سـطح حـسی         . بدن مثالی و روح یاد می شود      

درحـالی  . بنابراین الزم است روش شناسی نیز در همین سه سطح تدوین گردد           . عقلی رخ می دهد   
و معنـا تنهـا دو نـوع روش    که هم اکنون بر اساس نگرش ثنوی به جهان و تقـسیم عـالم بـه مـاده               

  .شناسی تجربی و عقلی و آنهم به صورت منفک یا حتی متعارض با یکدیگر مطرح می باشند

 آدم و ادراک الزم است به موازات گسترش ابزارهای تحقیقـی            ،بنابر ساختار سه سطحی عالم    
همچنین . ابد شیوه ها و ابزارهایی برای کمک به ادراک خیالی توسعه ی           ،کمک کننده به ادراک حسی    

الزم است به میزان توجه به تصحیح و تکامل سازوکارهای استدالل عقلی بـرای توسـعه و تکامـل                   
غفلت از عالم خیال در هستی شناسی فلسفه معاصرو         . شیوه های تصویر سازی و تخیل اقدام گردد       

محـدود  به ویژه نادیده گرفتن نقش خیال در تولید دانش امکانات مـا را بـرای کـسب علـم بـسیار        
نگرش اسالمی به ویژه برای توجه به خیـال در          . ساخته و ظرفیتهای ذاتی ما را معطل گذاشته است        

خیال نه تنها کسب دانش از عالم طبیعی را تسهیل می سازد بلکـه          . روش شناسی علمی داللت دارد    
  )  تخیل خالق،کوربن(همچنین راه ما را به جهانی نو که عالم خیال است می گشاید

س وحدت گرایی تشکیکی در هستی شناسی اسالمی که اختالف هستها ناشی از مراتب              براسا
متفاوت آنها در هستی است وحدت علوم نیز تشکیکی می باشد یعنی اختالف مراتب علـوم اسـت    

در واقع علوم مشتمل بر مفاهیم و گزاره هایی هستند که برخی از آنها بـه                . که موجب تفاوت گشته   
 اشاره دارند و به آنها معقوالت اولیه گفته می شود چون قابـل اشـاره حـسی                  هستیهای عالم طبیعی  

برخی دیگر از گزاره ها و مفاهیم به هستیهایی اشاره دارند کـه عینـی و قابـل اشـاره نمـی                      . هستند
باشند و به آنها معقول ثانی گفته می شود این مفاهیم اخیر که از وجود غیر عینـی بـر خوردارنـد و                 

مفـاهیم مـدنی    . جمعی ما حضور دارند با مفاهیم اولیه به لحاظ مرتبه هستی متفاوتنـد            تنها در ذهن    
 ثروت و غیره که مفاهیم اساسی علوم اجتماعی هـستند از وجـود              ، حق ، رئیس ، کشور ،نظیر جامعه 

ذهنی در ذهن جمعی ما برخوردارند ولی آنها به رغم اینکه از نیازهای طبیعی ما برای زیستن پدید                  
 و در عالم طبیعی نیز منشا اثر می باشند ولی به خودی خود به هیچ وجود عینی مشخـصی            آمده اند 

پس مرتبه هستی شناختی مفاهیم ثانویـه اعـم از مفـاهیم            . داللت ندارند و قابل اشاره حسی نیستند      
از این رو علوم طبیعی که      . فلسفی و مفاهیم منطقی ومفاهیم مدنی متفاوت از مفاهیم اولیه می باشد           

ا مفاهیم اولیه سروکار دارند نیز با مرتبه ای غیر از علـوم اجتمـاعی دارنـد کـه بـه مفـاهیم ثانویـه                  ب
بدین ترتیب روش شناسی این دو دسته علوم نیز می تواننـد تفاوتهـای مرتبـه ای داشـته                   . معطوفند

باشند و درجاتی از روشهای تفهمی علوم اجتماعی به علوم طبیعی تعمـیم یابـد و بـرعکس روش                   
  .شناسی علوم طبیعی را می توان تاحدودی در حوزه علوم اجتماعی بکار گرفت
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