نظرهيوروشردعلومانسانی (ن گاهیهبرويکرداسالمیوغيراسالمی)

1
عليرضا پويا

2

چکيده
در این مقاله ابتدا مباحثی مقدماتی درباره تبیین و اهمیت بحث نظریه و روش ،و سپس مطلبی در
خصوص عرصه های اجرای تحقیق به عنوان مقوله ای که از اهمیت ارتباط روش و نظریه حکایت
دارد ،مطرح شده است .سپس هستیشناسی مادی و روش تحقیق مبتنی بر این رویکرد و پیامدهای
آن در علوم انسانی توضیح داده شده و در ادامه بحثی درباره معرفتشناسی و روش ،صورت گرفته
است .آنگاه روش و نظریه در رو یکردهای جدید غربی و پستمدرن و تمایالت نواندیشان اسالمی
به این رو یکردها و تبعات آن بررسی شده است .در انتها نیز نظریه و روش در رویکرد اسالمی بحث
شده و نتیجه گرفتهایم که با توجه به اهمیت این بحث در علوم انسانی ،مطالعه و تبیین آن توسط
اندیشمندان اسالمی ،ضروری و نیازمند توجه جدی است.
واژگان کليدی :نظریه ،روش ،هستیشناسی ،روششناسی ،معرفتشناسی
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مقدمه
در معارف بشری ،پیشفرضهای تأییدشدهای وجود دارند که مبانی نظری نامیده میشوند و زیربنای
بحث در سایر امور به حساب میآیند .بر این اساس در تعریف مبانی نظری ،گفته شده« :گزارههای
خبری هستند که یا بدیهیاند و یا از دانش دیگری وام گرفته شدهاند و برای تعیین اهداف ،اصول،
ساحتها ،مراحل ،عوامل ،موانع و روشهای یک علم به کار میآیند .بخشی از این مبانی به مباحث
کلی و اساسی جهان هستی مربوطاند؛ مانند بحث از تقسیم موجودات به مادی و غیرمادی و وجود
تأثیر و تأثر بین آنها؛ و بخشی به مسائل شناخت از جهان هستی مربوطاند ،مانند امکان و چگونگی
دستیابی به شناخت مطلق و یقینی» (گروهی از نویسندگان.)65 :1391 ،
ازاینرو مبانی نظری درباره جهان هستی ،بر نوع مواجهه و تعامل انسان با امور مختلف ،اثرگذار
است .از سال های گذشته که مطالعات علمی شکل گرفته است ،یکی از این امور ،شیوه محققان در
مطالعات علمی است که با عنوان روش تحقیق شناخته میشود .به این ترتیب ،رو یکرد هستیشناسانه و
معرفتشناسانه ،مبنای نگاه و نحوه تحلیل و سرانجام ،روشی است که محقق در مطالعات علمی خود
از آن بهره میبرد .در نتیجه بر اساس پیشفرضها و رو یکردهای نظری است که مسیر حرکت علمی،
یعنی روش مطالعه و کسب معرفت علمی ،شکل میگیرد .به دیگر سخن« ،در هر معرفت علمی ،پیش
فرضهای فلسفی و پارادایمی معینی وجود دارد که بر اساس آنها شیوه ورود به واقعیت و خروج از آن
روشن میشود .به عبارتی ،هر معرفت علمی بر اساس این پیشفرضها (هستیشناختی و معرفت
شناسی علم) از روششناسی خاصی برخوردار است» (ایمان.)21 :1390 ،
در آغاز کتاب روششناسی علوم اجتماعی ماکس وبر که ترجمه سه مقالهای است که اوایل قرن
بیستم نگارش یافته ،اشاره شده که این دوره در تاریخ فکری آلمان به «دوره نبرد روشها »1معروف
بوده و نقطه آغاز منازعه روش ها ،در واقع برخورد میان نمایندگان مکاتب «اقتصاد کالسیک» و
«اقتصاد تاریخی» بوده است .همچنین از وبر نقل میشود که وی مباحث اخالقی آن زمان را مرتبط
با مسائل روششناختی میدانسته است (وبر .)2 :13۸3 ،چنین اظهارنظرهایی نشان میدهد که
دستکم از اوایل قرن بیستم ،بحث از روش تحقیق به دلیل ابتنای آن بر مباحث زیربنایی و نظری در
علوم انسانی ،از جایگاه تأثیرگذاری برخوردار بوده است.
 .1دکترای فر نگ و ارتباطات ،يأت علمی دانشگاه صدا و سيماpooya@iribu.ac.ir ،
1. Methodenstreit .
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اهمیت روش و ارتباط آن با مبانی نظری تا آنجاست که برخی اندیشمندان ،روشهای تحقیق را
معیار تمایز رشتههای علمی از هم دانسته و تأکید کردهاند «رشتههای علمی برای متمایز کردن خود از
سایر رشتهها از معیارهای روششناختی استفاده کردهاند .یکی از نمونههای این امر ،استفاده از
آزمایش ،به مثابه روش روانشناسی و پیمایش ،به منزله روش اصلی جامعهشناسی است .در فرایند
تأسیس و استقرار یک رشته علمی ،روشها به مرجع بررسی تناسب افکار و موضوعات برای تحقیق
تجربی بدل میشوند» (فلیک.)16 :13۸7 ،
خالصه اینکه در پژوهش علمی ،روشهای تحقیق ،قلمرو مهمی است که به مثابه جواز ورود و
نحوه حرکت در عرصههای دانش تلقی میشود؛ بهطوری که اساسا الگوها ،شیوهها و ضوابط تحقیق در
مطالعات بنیادین ،راه را به سوی سایر تحقیقات باز میکند و به تحقیقات دیگر جهت میدهد .به این
ترتیب ،بحث از رابطه نظریه و روش ،موضوعی تأثیرگذار و مهم در تمامی عرصههای علمی ،بهویژه در
علوم انسانی است.
عرصههای تحقيق
یک نمونه از مواردی که تأثیر هستیشناسی در روش تحقیق و ارتباط نظریه و روش را بهوضوح نشان
میدهد ،این است که منابع ،مآخذ و عرصههای مطالعه در تحقیق علمی کجاست و محقق برای
گردآوری اطالعات ،باید به چه منابع و مستنداتی مراجعه کند .برای مثال آیا برای دستیابی به نظریههای
معتبر در امور اجتماعی و انسانی ،مطالعه رخدادها و پدیدههای انسانی در محیط جامعه ،بهتنهایی
کفایت میکند؟
پاسخ به این سؤال منوط به این است که مبنای نظری و هستیشناسانه ما به انسان و اجتماع بشری،
روشن شود .اگر همه اهداف ،انگیزهها و عوامل تأثیرگذار بر انسان در محیط اجتماعی ،در چارچوب
امور مادی خالصه و محدود شود ،استفاده از روشهای تحقیق حسی و تجربی توجیه میشود؛ اما اگر
انسان و اهداف و عوامل و انگیزههای وی به عوامل و عوالم غیرمادی نیز پیوند بخورد ،مقدمات و انجام
تحقیق ،در محدوده طبیعت و عالم ماده باقی نمیماند و در این صورت نحوه مطالعه درباره انسان و
مسائل فردی و اجتماعی او با چنین گسترهای ،نیازمند استفاده از سایر روشها یا دستکم ترکیبی از
روشهاست .به همین دلیل است که عالمه طباطبایی در بحث از روش رئالیستی حکمت
صدرایی ،تأکید میکند که این روش ،متفاوت از روش رئالیسم خام پوزیتویستی است که شناخت را
حاصل انعکاس ساده و مستقیم جهان طبیعت و مادی به حساب میآورد؛ بلکه این روش ،بر اصول
هستیشناختی و معرفتشناختی خاص خود استوار است (پارسانیا.)151 :1390 ،
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از اوایل قرن هیجدهم به دلیل رویگردانی مبانی نظری و هستیشناسی تفکر مادی از اندیشه دینی
درباره انسان ،روشهای تحقیق در علوم انسانی از ورود به عرصههای غیرمادی و مطالعه منابع و
محتواهای دینی بازماندند و اینگونه زمینهها در مطالعات انسانی ،بیثمر و غیرعلمی قلمداد شد.
هرچند در چند دهه پایانی قرن بیستم ،ضعفهای اساسی و پیامدهای نادرست تفکر مادی و سکوالر
مسلط بر علوم انسانی غرب که چند قرن نهفقط بر اندیشه غربی ،که بر اندیشه علمی جهان حاکمیت
داشتند ،نمایان شد؛ چنانکه ظهور نظریههای انتقادی و بازنگری در رو یکردهای کمی و روی آوردن به
رو یکردهای کیفی در روشهای تحقیق ،حکایت از این امر دارد (تاجیک)11 :1390 ،؛ بااینحال،
هنوز هم رویکرد هستیشناسی مادیگرا ،بر عرصههای تحقیق و پژوهش مسائل انسانی حاکم است و
این رویگردانی از مبانی فکری مدرنیته و روشهای کمی ،به معنای بازگشت به هستیشناسی غیرمادی
نیست .استربرگ ضمن اشاره به نظریات کسانی که بین ماهیت روش کمی و کیفی تفاوتی قائل نیستند،
خود به تفاوتی اشاره میکند که نشان میدهد چرخش از روشهای کمی به کیفی ،در چارچوب مبانی
یکسان صورت گرفته است .تفاوت مهم مورد نظر وی این است که پژوهش کمی بهویژه برای نشان
دادن افکار و نیات مردم درباره فعالیتها یا وقایع خاص و درک پیچیدگی روندهای اجتماعی در شرایط
معین ،مناسب و مفید نیست؛ درحالیکه ،پژوهش کیفی ظرفیت مطالعه دقیق این امور را دارد
(استربرگ .)16 :13۸4 ،به این ترتیب ،خاستگاه نقد تحقیقات کمی ،نه از جهت مخالفت با مبانی
نظری این رویکرد پژوهشی ،بلکه به دلیل بروز ناتوانی این روشها در مطالعه دقیق مسائل اجتماعی و
انسانی است .با این وصف ،مباحث اصلی مقاله را از رویکرد مادی به عالم هستی و رابطه آن با روش
تحقیق آغاز میکنیم.
هستیشناسی مادی (ماترياليسم) و روش
همانگونه که اشاره شد ،مادی دانستن انسان و جهان از جنبه هستیشناسی ،موجب میشود که
شناخت و دانش انسانی نیز مادی ،و راههای رسیدن به معرفت نیز در چارچوب ماده تعریف شود .در
این صورت به لحاظ معرفتشناسی« ،حسگرايی» ،و از جنبه روش تحقیق« ،تجربهگرايی» توجیه می
شود .تدوین نظریههای علمی مبتنی بر روش تجربی ،بر بستر مطالعه پدیدههای مادی طی دو تا سه
قرن اخیر ،رویکرد غالب در علوم انسانی غربی بوده است .دستکم از زمانی که اگوست کنت،
فیلسوف فرانسوی ،در سال  1۸22اصطالح «جامعهشناسی» را وضع کرد و جامعه را پدیدهای فیزیکی
در نظر گرفت ،چنین مبنایی به وجود آمد .وی به همین دلیل ،واژه «اثباتگرايی» را برای توصیف این
رهیافت برگزید و علم را جایگزین مذهب و ماوراءالطبیعه کرد (ببی.)99 :13۸5 ،
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نکته نیازمند توجه در اینجا این است که بین مطالعه وضعیت جامعه برای اطالع از رخدادها و
مسائل اجتماعی روز و مطالعه برای کشف قوانین حاکم بر زندگی انسان و تبیین بایدها و نبایدهای آن،
تفاوت وجود دارد .آنچه در اینجا مطرح است و درباره آن بحث میشود ،استفاده از روشهای تجربی و
اثباتی در طرح نظریههای مربوط به علوم انسانی است.
نقد نظريه و روش مادیگرا
برخی اندیشمندان غربی ،هرچند به شکل محدود ،در قبال تجربهگرایی سالیان یادشده ،نقد و نظرهایی
اظهار کردهاند .برای مثال«توماس کوهن مسئله پارادایمهای علمی را مطرح کرد؛ الکاتوش از استخوان
بندیهای علمی سخن گفت؛ و فایرابند روش یگانه در علم را به چالش کشید؛ اما واقعیت این است که
زمینهها و بسترهای مساعد برای فراگیر شدن این موج در مراکز علمی چنان مهیا شده بود که چنین
اظهارنظرهایی نمیتوانست چندان مؤثر واقع شود؛ چراکه در تاریخ اندیشه و فرهنگ غرب از آغاز این
دوران ،دو گام اساسی برداشته شده بود :اول اینکه با پیدایش روشنگری مدرن از قرن شانزدهم ،ارزش
علمی معرفت شهودی و وحیانی ،انکار شده و این سطح از معرفت ،مرجعیت علمی خود را از دست
داده بود؛ دیگر اینکه با سیطره و غلبه حسگرایی و پوزیتویسم ،معرفت عقلی ،صرف نظر از دانش
حسی و آزمونهای تجربی ،استقالل جهانشناختی خود را از دست داده و از اعتبار ساقط شده بود»
(پارسانیا.)29 :1390 ،
این نکته را نیز باید در نظر داشت که به لحاظ تاریخی ،پس از رنسانس و دور شدن جهان غرب از
دین ،مادیگرایی در همه عرصهها گسترش یافت ،اما اصل چنین تفکری در تاریخ بشر تازگی نداشته و
از گذشته مطرح بوده است ،ولی در این دوره به طور گسترده گسترش پیدا کرد و به تعبیر عالمه
طباطبایی «مقبوليت تام» یافت .عالمه در این زمینه به موضوعی اشاره میکند که هماکنون نیز در تبیین
این بحث ،بسیار راهگشاست .به گفته ایشان اندیشمندان مادیگرا بر اساس اینکه جهان هستی را ماده
در حال تحول دانستهاند ،ناگزیر شدهاند فکر و اندیشه را زاییده ماده بدانند .در نتیجه فکر زاییده ماده،
«کليت»« ،دوام» و «اطالق» خود را از دست داده و هر تصور و تصدیقی« ،متغير»« ،جزئی» و
«نسبی» شده است (پارسانیا ،94 :1392 ،به نقل از :طباطبایی ،اصول فلسفه ،ج.)57،1
در اینجا به پیامدهای این سه خصلت ،یعنی «تغيير»« ،جزئيت» و «نسبيت» حاصل از نظریه و
روش در حوزه مباحث انسانی اشاره میشود.
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تزلزل در نظريه
هستیشناسی مادی و روش تحقیق تجربهگرا در علوم انسانی ،طی قرون اخیر موجب تعدد و حتی
تعارض نظریات علمی شده و طی این سالها کمتر نظریه مهمی در مسائل انسانی دیده میشود که
دستخوش تغییر نشده باشد.
ممکن است تصور شود که این بیثباتی و تزلزل در نظریهها ناشی از تغییر و تحوالت زمان و شرایط
متغیر بوده است .چنین فرضی در اینجا منتفی است؛ زیرا بسیاری از نظریهها فارغ از شرایط زمانی و
مکانی و یا در موقعیت یکسان و در شرایط مساوی ،واجد تفاوت و تعارض شدهاند؛ ضمن اینکه بهطور
اصولی «ثباتی که در برخی از مراتب و یا همه مراتب شناخت موجود است ،با تغییر و دگرگونیای که
در مراتب مادی وجود دارد ،ناسازگار است و این ناسازگاری ،خود گواه بر غیرمادی بودن معرفت و
شناخت انسان میباشد» (پارسانیا.)96 :1392 ،
مشکل اساسی از آنجا آغاز میشود که شک و تردید در مسائل مهم و سؤالهای اساسی در قبال انسان
و هستی ،و نداشتن پاسخهای یقینی و قانعکننده در این خصوص ،موجب اضطراب ،تزلزل و تغییرات پی
درپی در نظریهها شده است؛ درحالیکه اگر پرسشهای فلسفی ،به پاسخهای یقینی برسند ،ظنها و
گمانهای علوم تجربی نیز در بستر جریان علمی بادوام برطرف میشوند و این دسته از علوم در همه ابعاد
ظنی و یقینی خود معنادار و جهتدار میگردند .در غیر این صورت ،علوم تجربی و طبیعی ،در همه حال
فاقد معنایند و هیچ راهی فراسوی خروج از حیرت و سرگردانی نمییابند (همان.)127 :
بههرحال در این دوره نسبتا طوالنی ،بر اساس حاکمیت روش حسی و تجربی ،مطالعه امور انسانی
و اجتماعی ،به مطالعه امور جزئی و طبیعی محدود شده است و چون در این صورت علم انسانی
ظرفیت و توان جهانشمولی خود را از دست داده ،نظریهها دائما دستخوش تغییر شدهاند؛ زیرا به جای
اینکه در این عرصه ،از علومی نظیر دین و فلسفه استفاده شود که صالحیت ورود به شناخت همه ابعاد
هستی را دارند ،این علوم غیرعلمی به حساب آمدهاند؛ درحالیکه اگر معرفت علمی از تأمل درباره
مسائل مهم زندگی انسان ،مانند مبدأ و منتهای هستی ناتوان باشد و نتواند از معارف عقلی و دینی
استفاده کند ،عالوه بر ناتوانی در پاسخگویی به برخی مسائل مهم انسان درباره عالم هستی ،از معرفت
یقینی و پاسخگویی در عرصههای یادشده بیبهره میشود و سرانجام نیز بهصورت علمی ابزاری و بی
پشتوانه در ورطه تزلزل و تغییر دائمی سیر میکند.
نسبیگرايی در نظريه
نسبیگرایی در علوم انسانی به معنای فقدان استحکام و انضباط علمی در نظریه است .بارزترین ویژگی
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نسبیت ،در تفاوت برداشتهای مختلف و بدون مبنای نظری ثابت از مسائل کالن علمی بروز میکند
که در اغلب موارد موجب ابهام و اختالف نظر در نتیجهگیری از دستاوردهای علمی میشود .چنین
وضعیتی در هستیشناسی و برداشتهای علمی ،از آنجا ناشی میشود که رهیافتهای علمی ،متأثر از
شرایط و موقعیتهای ناپایداری است که بر هیچ اصول و پارادایمهای هستیشناسی و معرفتشناسی
ثابتی استوار نیست .پستمدرنها در چند دهه اخیر این وضعیت را تشدید کردهاند .اگر تا قبل از این،
صاحبنظران ،بیثباتی در نظریههای انسانی و روشهای تحقیق را مبنای اندیشه خود نمیدانستند،
اکنون گفته میشود که «پسامدرنیسم به ترویج و تعمیق شیوههای نگارش متنوع و مختلفی همت می
گمارد که زیر پا گذاشتن قراردادهای آ کادمیک استاندارد و در هم ریختن مرز میان رشتههای
دانشگاهی ،یکی از نتایج آن است .به بیان دیگر ،پسامدرنیسم پروژه بیثبات کردن تمام پیشدادهها،
واحدهای خودبسنده ،ساختارها ،نمادها یا گفتمانهای علمی را در دستور کار خود قرار میدهد و
تمامی فرانظریهها و فراروشهای علمی ،تمامی آموزههای علمی مبناگرا 1و ذاتباور ،2تمامی پیشفرض
فرضهای عام علمی در مورد انسان خردگرا ،تمامی بنیانهای متافیزیکی پنهان در الیههای زیرین علم
مدرن ،و نیز تعهد فرانظری آن به مقوالت دوگانه معنا و فهم ،استراتژیهای سخنمدار آن در مورد
هویت و سلسله مراتب ،قضایای نظری آن در مورد سرشت بشر ،ایمان جزماندیشانه آن به روش ،فلسفه
های آن در باب نیت و آگاهی و گرایش آن به نظریه کالن و پیامدهای تحمیل آن را آماج هجمههای
شالودهشکن خود قرار میدهد» (تاجیک.)147 :1390 ،
عامل اصلی این بی ثباتی در نظریه و روش که در دوران مدرنیسم در عمل دیده میشد و پستمدرن
ها رسما آن را پذیرفتهاند ،دور افتادن از رهیافتهای عقل ناب و آموزههای وحیانی است .آیتالله
جوادی آملی با اشاره به مشکالت نسبیگرایی در علوم انسانی غربی ،این وضعیت را ناشی از دور
ماندن از تعالیم الهی میداند« :اختالفهای زیاد در میان دانشمندان ،بر مشکالت میافزاید؛ بهگونهای
که در عرصه دانشهای بشری ،بهویژه در علوم انسانی ،نظریه واحدی وجود ندارد .آنقدر این اختالف
ها چشمگیر و عمیق است که امروزه" ،اصل نسبینگری" از تفکرات پرطرفدار و شاید مسلم غرب
تلقی میشود .با این وصف ،چگونه انسان با تکیه بر چنین علمی ،میخواهد از تعالیم الهی احساس
بینیازی کند و زندگی خود را تنها به مدد علم به پیش ببرد» (جوادی آملی.)41 :1390 ،
1. foundational.
2 .Essential.
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بنابراین وجود این اختالف نظرها و گرایشهای افراط و تفریطگونه در نظریه و روش ،الزمه فهم
بشر از علوم انسانی نیست و آنچه موجب این تزلزل و بیثباتی شده ،تکیه بر ادراک انسانی و احساس
بینیازی از علوم عقلی و وحیانی است .در نتیجه میتوان به شرایطی از نظریهپردازی و اجرای روش
های علمی اندیشید که این تزلزل و بیثباتی را در اندیشه و عمل از میان بردارد ،تا بتوان بر مبنای آن،
پارادایمهای ثابت در علوم انسانی را سازماندهی کرد .با توجه به اهمیت موضوع ،برای درک بهتر
نسبیت در نظریه ،به معانی مختلف نسبیت و معانی مورد نظر آن در این بحث اشاره میشود:
اول ،به معنای محدودیت در شناخت ،در برابر شناخت نامحدود و مطلق است که به خداوند
سبحان اختصاص دارد؛ به این معنا که شناخت مطلق فقط یک مصداق دارد که فاقد هرگونه کرانه یا
فرض دوم است؛
دوم ،شناخت نسبی که دربردارنده شناخت اضافی است؛ چنانکه مقوالت اضافی و نسبی ،دارای
اضافه به غیر هستند و شناخت آنها بدون توجه به غیر ،ممکن نیست؛ از قبیل برادری ،پدری ،باالیی،
پایینی و مانند اینها؛
سوم ،معنایی از نسبیت که در حکمت متعالیه مطرح شده است و بر اساس آن ،همه موجودات عین
ربط ،اضافه و تعلق به خداوند سبحان هستند؛ بهنحوی که هیچشناختی بدون نظر و توجه به مبدأ متعال
ممکن و صادق نیست؛
چهارم ،به معنای نسبیت فهم است که میتواند ناشی از مادی دانستن فهم یا دخالت و تصوری
باشد که ذهن انسان به هنگام شناخت واقعیت خارجی ،انجام میدهد؛ چنانکه کانت ذهن انسان را
دارای قالبهای پیشینی میدانست که همانند حجابی ،مانع از وصول انسان به شناخت واقعیت می
شوند .نوکانتیها نیز همین عقیده را داشتند؛ با این تفاوت که معتقد بودند قالبهای ذهنی در جوامع و
فرهنگهای گوناگون ،یکسان نیستند؛
پنجم ،نسبیت حقیقت است که طبق این معنا« ،خطا و صواب» و «صدق و کذب» معانی نسبی
هستند.
از این معانی پنجگانه نسبیت ،آنچه مستلزم نسبیت در نظریه میشود و هماکنون نسبیگرایی اندیشه
غربی در علوم انسانی مبتالی به آن است ،قسم چهارم و پنجم است (پارسانیا.)107-99 :1392 ،
هستیشناسی سکوالر و روش
سکوالریزم از پیامدها و محصول جریان اندیشه مدرن در غرب ،از اوایل قرن هجدهم تا امروز است.
این اصطالح ،به هنگام ترجمه ،به علت دشواری در معادلیابی ،معانی مختلفی پیدا کرده است.
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بخشی از سبب دشواری در ترجمه ،ناشی از اختالف معنا در زبان اصلی است .سکوالریزم 1از
اصطالحاتی است که در فرهنگ غرب نیز معانی مختلفی از آن افاده شده است؛ مانند« :جداانگاری
دين و دنيا»« ،غيرمقدس و غيرروحانی»« ،عقالنيت»« ،علمگرايی» و «نوگرايی و مدرنيسم» (قدردان
قراملکی.)13 :13۸0 ،
از سویی نیز آثار عمیق و گسترده سکوالریزم بر ابعاد مختلف فکری و عملی جامعه بشری در قرون
اخیر ،موجب شده است که تعریفی واحد از این جریان فکری ،دشوار و حتی ابهامآور باشد .دشواری
از آن جهت که ممکن است معنای وسیع آن را محدود کند؛ بهگونهای که به جای برداشتی جامع از
سکوالریزم ،معنایی ناقص و ناکافی از آن برداشت شود .بااینحال میتوان گفت که معنای محوری
سکوالریزم ،مقابله با نقش دین در زندگی غیرفردی انسان است .به دیگر سخن« ،سکوالریزم به معنای
حذف یا بیاعتنایی و یا به حاشیه بردن نقش دین در ساحتهای مختلف حیات انسانی ،از قبیل:
سیاست ،حکومت ،امور فراطبیعی ،عقالنیت ،اخالق و غیره است» (همان.)1۸ :
صاحبنظران گفتهاند که سکوالریزم از نگاهی دوگانه به ماده و روح در دستگاه فکری دکارت آغاز
شد؛ بهگونهای که «سخن گفتن از علم غربی و مدرن ،و قضاوت در باب جهتداری آن ،بدون شناخت
صحیح فلسفههای مغربزمین ،خصوصا فلسفههایی که بعد از دکارت آغاز شد و بهشدت علوم را
تحت تأثیر و پوشش قرار داد ،ممکن نیست» (میرباقری .)27 :13۸9 ،بااینحال گفته شده که شک
دکارت ،شکی مقطعی است که در آغاز فلسفه او برای یافتن براهین ضروری و یقینی تصویر میشود و
در پایان نیز زایل میگردد؛ اما شک کانت است که شکی مستمر و فراگیر است و به نظر او در پایان
فلسفه اثبات میشود و راهی برای گریز از آن باقی نمیماند . ...از دیدگاه کانت علوم غیرفلسفی
برخالف فلسفه به مطالعه جهان خارج می پردازند ،اما این مطالعه و تحقیق با همان عینک و حجابی
واقعی میشود که فلسفه عهده دار شناخت آن است و چون علوم طبیعی را از مفاهیم و قالبهای ذهنی
گریزی نیست ،به همین دلیل فاصله شناخت فی ذاتنا و فی ذاته –فنؤمن و نؤمن -در این دسته از علوم
همیشه باقی است (پارسانیا.)45 :1392 ،
جدا کردن قلمرو خصوصی و عمومی دین و تخصیص زدن آن به قلمرو خصوصی ،که الزمه آن
دور کردن دین از حوزههای عمومی آموزش ،تربیت ،سیاست ،اقتصاد و مانند اینهاست ،از پیامدهای
این دستگاه فکری است .شاید در بدو امر بهویژه برای کسانی که از تاریخ علوم انسانی در جهان اطالع
1. Secularism.
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کمی دارند ،عجیب به نظر برسد که یک تحول فکری در مقطعی از زمان ،اینهمه آثار گسترده و عمیق
در بر داشته باشد؛ درحالیکه امروزه بهروشنی مشاهده میشود که دامنه این جریان فکری به ابعاد
مختلف زندگی انسانها کشیده شده و یکی از پیامدهای آن ،کنار گذاشتن دین از عرصههای مهم
حیات ،و محدود کردن آن به عرصهای کمتأثیر ،یعنی زندگی خصوصی بوده است؛ به این ترتیب که
«در اواخر قرن نوزدهم کمکم غرب در اثر چند قرن تأثیر از فلسفههای انسانمدار ،جریان صنعتی شدن
و رویکرد به علم ،فرهنگش عمیقا غیرمذهبی شد و باور عموم بر آن شد که مذهب باید به قلمرو مسائل
شخصی برود» (برقعی.)17 :13۸1 ،
جالب اینکه اندیشمندان معاصر غربی بعد اجتماعی دین و ضرورت و اهمیت آن را ،بهویژه در
معنادار کردن زندگی و نظم بخشیدن به اجتماع پذیرفتهاند .بااینحال در اندیشههایی که ریشه در تفکر
مادی و مبارزه با دین کلیسایی دارند ،وجود دین در زندگی اجتماعی و نقش آن در این عرصه ،ناممکن
تلقی شده است .همیلتون در کتاب جامعهشناسی دین نوشته است« :رهیافتهای جامعهشناختی دین،
معموال بر نقش دین در نگهداشت نظم اجتماعی تأکید میورزند .در این امر هیچ تردیدی نیست که
بیشتر نظامهای دینی ،با نظم اجتماعی گستردهتر گره خوردهاند .تبیین جهان به شیوهای که آن را معنیدار
کند ،بهناگزیر مستلزم تبیین نظم اجتماعی به شیوهای معنیدار و مشروعیتبخش است .پس دین هم
بعد فردی دارد و هم بعد اجتماعی .از سوی دیگر ،با توجه به موقعیت دین در بسیاری از جوامع صنعتی
کنونی ،می توان در مورد اساسی بودن این جنبه از دین شک کرد .ترنر ( )1991نظر داده است که در
جامعه نوین ،دیگر پیوند دادن نظامهای اعتقادی که به زندگی شخص معنا میبخشند ،با نهادهای
تنظیم و مشروعیت بخش زندگی عمومی ،ضرورتی ندارد .بدینسان ،دین ماهیت خصوصی پیدا کرده و
به نوعی «طيف گزينشهای سليقهای» تقلیل یافته است» (همیلتون.)369 :13۸9 ،
اهمیت و پیچیدگی اندیشه سکوالر در دستگاه فکری غرب به قدری است که برخی تأکید کردهاند
استقرای تام علل و عوامل خرد و کالن پیدایش این جریان مهم و تعیینکننده ،کار آسانی نیست .یکی از
صاحبنظران غربی دراینباره گفته است« :تالش برای توضیح کامل بافت پیچیده علل و عوامل به
وجودآورنده جریان جداانگاری دین و دنیا به منزله آن است که بخواهیم کل کالف درهمتنیده تاریخ
اجتماعی غرب را باز و بازسازی کنیم» (قدردان قراملکی ،32 :13۸0 ،به نقل از :ویلسون.)1374 ،
به این ترتیب ،مبانی فلسفی مادی و غیرالهی بهمرور ،این احساس را در عالمان علوم انسانی پدید
آورد که الزمه پیشرفت علمی ،مقابله با معنویت و فاصله گرفتن از هرگونه آموزه و مظاهر دینی است.
اندیشمندان غربی درباره تقابل علم با دین کلیسایی مطالبی نوشتهاند که نهایت افتراق و تعارض بین
علوم جدید و مفاهیم دینی را نشان میدهد؛ درست برخالف آنچه در خصوص رابطه علم و دین در
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مکتب اسالم مطرح شده که وجود این دو را در کنار هم الزمه رشد ،تعالی و پیشرفت زندگی فردی و
اجتماعی انسان معرفی میکند .ویلیام هوردن با توجه به ناسازگاری علم و دین در قرن هجدهم ،درباره
دانشمندان در برابر دین کلیسایی گفته است« :علم را مانند قهرمانی تصویر میکردند که اسلحه خود را
در دست دارد و همیشه به دنبال کشف حقیقت است؛ اما دین مانند اژدهای احمقی است که میخواهد
حقیقت را ببلعد» (قدردان قراملکی ۸4 :13۸0 ،به نقل از :ویلیام هوردن.)30 :136۸ ،
چنین تلقی از تحوالت علمی ،بستر مناسبی برای ضدیت با علوم و معارف دینی فراهم کرد؛ به
نحوی که محتوای منابع دینی ،غیر علمی محسوب شد و موجب مسدود شدن راه به سوی مطالعه علوم
انسانی از طریق معارف الهی شد .در نتیجه روشهای مطالعه علم و تحقیق نیز به سمت روشهای
متناسب و هماهنگ با اندیشه سکوالری پیش رفت .در چنین وضعیتی ،اعتقادات و انگارههای دینی به
مثابه مجموعههایی از خرافات و متعلق به دورههای باستان و مرحله جهالت و کوتاهفکری بشر به
حساب آمد و روشهای تحقیق متناسب و متناظر با مطالعات دینی ،از اعتبار ساقط شدند .با شکل
گیری اندیشه سکوالر ،راههای دسترسی به واقعیت که هدف اصلی کوشش علمی و فعالیتهای
پژوهشی ،بهویژه در حوزه علوم انسانی بود ،تحت تأثیر تحوالت مبتنی بر این جهتگیری قرار گرفت.
در نتیجه به مقتضای معرفت علمی مادیگرایانه و سکوالر ،روشهای تحقیق در علوم انسانی در حس
گرایی و استفاده از روشهای تجربی ،تمرکز یافتند و روشهای تحقیقی که به مطالعه مسائل خارج از
امور مادی عالم و زمینههای دینی و وحیانی میپرداختند ،بیمصرف و بیاعتبار شناخته شدند.
به این ترتیب از اوایل قرن هجدهم ،الگوی فهم حقایق انسانی ،به الگوی فهم مسائل علوم
تجربی ،همانند شد و نه فقط مطالعات دیگر بیاعتبار و بی مصرف به حساب آمد ،که علم «اثبات
گرا» جایگزین مذهب و مباحث ماوراءالطبیعه شد .اگوست کنت ،فیلسوف فرانسوی ( 179۸ـ
 ،)1۸57دراینمیان نظریاتی مطرح کرد که آثار فراوانی بر مطالعات انسانی و اجتماعی باقی
گذاشت .قبل از او «تبيينهای دينی» درباره تفاوت ها و تغییرات در جوامع ،معمول بود ،اما وی
عینیت علمی را جانشین ادراک مذهبی کرد .او در فلسفه اثباتی خود سه مرحله تاریخی برای جهان
قائل شد :اول« ،مرحله ربانی» که تا حدود قرن سیزدهم میالدی بر جهان حاکم بوده است؛ دوم،
«مرحله فلسفی» که تا چند قرن بعد از آن رواج داشته است؛ و سوم «مرحله علمگرايی» که طی آن،
علم جای مذهب و امور ماوراءالطبیعه را گرفته است.
سایر فیلسوفان و نظریهپردازان غربی دستهبندیهای مشابهی از مراحل تکامل فکری بشر مطرح
کردند که در اغلب آنها همین سیر ،یعنی روند اضمحالل دینگرایی و رسیدن به ایستگاه علمگرایی در
چارچوب توسعه صنعتی و دوران مدرنیزم دیده میشود .این صاحبنظران ،با نگاهی معرفتشناسانه
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درباره روش مطالعه ،شناخت را بر اساس مشاهدات حاصل از طریق حواس پنجگانه ،ممکن می
دانستند و برای اعتقادات ،ارزشی قائل نبودند (ببی.)100 :13۸5 ،
به این ترتیب ،هنگامی که علم جدید ،حیات خود را در تقابل با آموزههای وحیانی دید ،همه ارکان
و مظاهر آن در این مسیر تعریف شدند .در نتیجه ،روش تحقیق که نحوه ورود به حوزه علم و خروج از
آن را نمایان میکند ،به تجربهگرایی منحصر شد و منطقه علوم وحیانی که تجربهپذیر نبود ،از مرحله
علم و حتی خردگرایی دوران مدرن ،خارج گردید؛ چراکه «دین و مقدسات و آموزههای فراتجربی،
مانند وجود متعالی ،وحی ،غیب و جهان آخرت ،در ترازوی تجربهگرایان نمیگنجد و در مقابل آموزه
های «اينجهانی» قرار دارد؛ پس باید از اندیشه انسانی تبعید ،و دین نهتنها از عرصه سیاست و اجتماع،
بلکه از حوزه اندیشه و عقالنیت نیز حذف شود» (قدردان قراملکی.)17 :13۸0 ،
بنابراین عینیتگرایی و رد هرگونه تبیین غیرمادی از واقعیتهای جهان هستی ،عامل پیدایش شیوه
ها و ابزارهایی در روش تحقیق شد که تأ کید میکرد تنها راه عینیت بخشیدن و اعتبار علوم و ازجمله
علوم انسانی ،تبعیت و بهرهگیری از روش تجربی است (علیپور و حسنی .)40 :13۸9 ،تکیه بر علم
تجربی تا آنجا پیش رفت که از دیدگاه حس گرایانه ،معنای مقبول عقالنیت نیز چیزی جز عقالنیت
تجربی و ابزاری نیست ،که هویتی آزمون پذیر دارد( .پارسانیا .)246 :1391 ،به این ترتیب علم اثبات
گرا و روش تحقیق متناسب با آن ،یعنی روش تجربی ،مسیر خود را از میان هجوم همهجانبه به مذهب و
گرایشهای معنوی پیمودند ،تا جایی که هیچ گونه مطالعه دینی ،علمی به حساب نمیآمد؛ زیرا هر
مطالعه علمی بهناگزیر میبایست عینی و تکرارپذیر میبود .در سایه سیطره چنین تفکری بود که
«معرفت عقلی» و «معرفت شهودی و وحيانی» که خارج از دانش حسی و آزمونهای تجربی قرار
داشتند ،انکار شدند و این حیطه از معرفت ،مرجعیت علمیخود را از دست داد.
نکتهای که باید به آن توجه داشت ،این است که دیدگاه خوشبینانه «اثباتگرايی» امروزه با چالش
هایی مواجه شده است ،اما بههرحال این مبنا و رویکردهای دنبالهرو آن ،چند قرن بر مجامع فکری
حاکم بوده و آثار زیادی از خود بر جا گذاشته است .به همین دلیل ،جریانهای اعتراضی و انتقادی به
رویکرد اثباتگرا نیز همان مبنا و مسیر معارضه با دین را طی میکنند .در چارچوب همین مبنا و این
بستر اندیشه است که وقتی رویکردهای انتقادی پستمدرن و روشهای تفسیری هرمنوتیکی در مقابله
با رویکرد اثباتگرا و روشهای تحقیق کمی در علوم انسانی ،واقع میشوند ،باز هم روش تفسیری
مورد نظر ،به چیزی فراتر از انسان و محیطش ،اختصاص نمییابد .از این منظر «حقيقت» ،یک تعبیر
یا ساخت کال زبانشناسانه یا گفتمانی است و «علم» فقط نامی است که به یک گفتمان یا بازی زبانی
اطالق میشود (تاجیک.)11 :1390 ،
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به این ترتیب گرایش به روشهای کیفی دوران پستمدرن ،اگرچه مخالف روشهای کمی و تجربه
گرای پیش از خود است ،ریلگذاری اولیهای که مبنای معرفتشناسی و هستیشناسی هر دو رویکرد
است ،همان تفکر سکوالری است و قهرا روشها و الگوهای تحقیق نیز حرکت در آن مسیر را دنبال می
کنند .اینچنین است که از منظر پستمدرنها ،حقیقت و واقعیت را با روشهای علمی نمیتوان جست
وجو کرد؛ بلکه واقعیت ،اساسی ندارد و دستاوردهای علمی در حوزه علوم انسانی ،سیری انضباطناپذیر را
طی میکند و همچنان تفاوت در برداشتها موجب تفاوت در دستاوردهای علمی میشود.
ابزارهای شناخت و راههای کسب معرفت
1

بررسی ابزارهای شناخت انسان و ظرفیتهای ادراکی هریک از آنها بحث مهمی در معرفتشناسی
است .در زبان فارسی ،تا حدود دو دهه پیش به جای معرفتشناسی ،از دو اصطالح شناختشناسی و
مسئله شناخت استفاده میشده است ،ولی در سالهای اخیر معرفتشناسی رواج یافته است .در زبان
عربی نیز معموال اگر از واژه معرب «ابيستمولوجيا» استفاده نشود ،با واژه «نظر ية المعرفه» به آن اشاره
میشود (شمس .)2۸،13۸7،اهمیت معرفتشناسی تا آنجاست که میتوان گفت هرگاه پای معرفت
آدمی و ادراکات و باورهایش در میان باشد ،در آنجا معرفتشناسی نقشی تعیینکننده دارد؛ زیرا در
جایی که سخن از گزارههای نهچندان ساده و پیچیده به میان میآید ،بدون ارزیابی دقیق صادق بودن آن
گزارهها ،نمی توان به باور صادقی در آن خصوص دست یافت .انجام این ارزیابی در دستور کار معرفت
شناسی است .به همین دلیل میتوان گفت معرفتشناسی ،بحثی فلسفی است که امکان ارزیابی ادراک
ها و باورها را با هدف تشخیص امور واقعی معرفت از امور غیرواقعی آن ،فراهم میآورد (همان.)1۸،
دراینمیان اینکه معرفت از چه منابعی به دست میآید و ابزارهای کسب آن چیست ،بحث مهمی در
معرفتشناسی است .از دیدگاه معرفتشناسی ،این موضوعی مهم و حیاتی است که منابع ادراک دانش
بشری معلوم شود و اینکه هریک از آنها تا چه حد قادرند به نیازهای ادراکی انسان پاسخ دهند.
استفاده درست از منابع و ابزارهای تحقیق در علوم انسانی ،پیچیده و دارای دشواریهای خاص
خود است .اقدام به پژوهش با احاطه بر تمامی عوامل تأثیرگذار در عرصه پژوهش و کنترل آنها و خالی
ساختن ذهن محقق از هرگونه پیشداوری درباره تفسیر و تحلیل یافتهها و نتایج تحقیق ،بخشی از این
دشواری و پیچیدگی است .در مطالعات تجربی ،پژوهشگر در برابر موجودات بیجان و بیشعوری قرار
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دارد که بهسهولت میتوان آنها را در محیط آزمایش ،کنترل کرد؛ درحالیکه در مطالعات علوم انسانی،
پژوهشگر در برابر انسانهای باشعور و باارادهای قرار دارد که کنترل آنها در عرصه مطالعه ،و درک
اعماق وجود آنها بهآسانی مقدور نیست .دراینباره گفته شده است که «برخالف علوم طبیعی که شکل
تکگفتاری آگاهی هستند (شعور شیء را مشاهده کرده ،آن را بیان میکند) و در آنها فقط یک فاعل
شناسا ،شناسنده (بیننده) ،گوینده (بیانکننده) ،و در مقابل شیء صامت قرار دارد ،علوم انسانی با واژه
ها و شناخت آنها مرتبط است .رابطه تجزیه و تحلیل (شناخت و درک) در یک متن معین ،تاریخیت،
خصوصیتگرایی ،مسئله حدود متن و زمینه متن است .هر کلمهای (هر نشانهای) در متن از حدود
خود خارج میشود .هر ادراکی در رابطه متن معینی با متنهای دیگر قرار دارد» (تاجیک،76 :1390،
به نقل از :میخائیل باختین).
مبانی و پایههای معرفتشناسی ،محدوده و عمق دانش و گستره آن را در علوم انسانی ،معین میکند.
به این ترتیب ،اگر هریک از چهار روش یا ابزار مهم شناخت ،یعنی حس ،عقل ،شهود و وحی را در دانش
بشر نادیده بگیریم یا اهمیت الزم را به آن ندهیم ،به همان نسبت ،دانش بشری دچار محدودیت و نقصان
خواهد شد .در اینجا درباره این ابزار و ظرفیتهای هریک از آنها توضیحی کوتاه داده میشود.
حسگرايی
حسگرایان که شناخت و علم را مختص به حس و تجربه میدانند ،جهانی را دارای قابلیت مطالعه می
دانند که محدود به محسوسات و ماده است .در این صورت ،روش علمی آنان روش آزمونپذیر و
تجربی است که برای همه عرصههای علمی ،ازجمله علوم انسانی تجویز میشود.
از اوایل قرن هجدهم میالدی ،غلبه مبانی معرفتشناسی حسگرا و رویکرد پوزیتویستی بر جامعه
علمی موجب شد که سایر روشها در علوم انسانی نادیده انگاشته شود .در نتیجه ،بسیاری از دیگر
عرصههای علم که عرصهها و فضاهای متفاوتی را به روی انسان میگشاید و قدرت نقادی و داوری
ارزشی دارد ،از میدان تحقیقات علوم انسانی خارج شد و بشر دوران مدرنیته ،چند قرن از ورود به این
عرصهها فاصله گرفت .بااینحال «حسگرایان نخستین ،نگاهی خام و ساده به شناخت آدمی داشتند.
بیکن بر این گمان بود که شناخت علمی صحیح ،با رعایت جدول استقرا به انجام میرسد و انسان با
این شیوه ،همه مرزهای ناشناخته جهان را بهتدریج میگشاید .اما حسگرایان بعدی بهتدریج آگاهی
بیشتری به مشکالت شناخت حسی پیدا کرده و خوشبینی ابتدایی خود را نسبت به دادههای حسی از
دست دادند» (پارسانیا.)51:1392 ،
از جنبه معرفتشناسی ،اگر قضایا یا گزارههای حسی به هیچ گزاره غیرحسی متکی نباشند ،ارزش
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معرفتی جهانشناسی ندارند و در آن صورت ،تمامی گزارههای حسی ،فاقد اعتبار میشوند؛ برای مثال
معرفتشناسی مبتنی بر ادراکات حسی هیچ گاه شامل اصول و قواعدی مانند اصل استحاله اجتماع
نقیضین نمیشود؛ درحالیکه اگر به این اصل معتقد نباشیم ،در همان زمانی که یک گزاره حسی را بیان
میکنیم که ناشی از علم تجربی است ،باید به نقیض آن نیز معتقد شویم ،و این به تعبیر بوعلیسینا به
معنای در هم ریختن همه نظام معرفتی بشر است .بنابراین شناخت حسی بدون اعتماد به برخی
معرفتهای غیرحسی ،اعتبار علمی نمییابد .در واقع حسگرایان که معرفت علمی را منحصر به
آگاهیهای حسی و تجربی میدانند ،آن دسته از گزارههای غیرتجربی را که دانش حسی و تجربی
ناگزیر از اعتماد به آنها هستند ،غیرعلمی می خوانند و بدین ترتیب علم حسی و تجربی از توجیه
معرفتی خود عاجز میماند (همان.)109 :
عقلگرايی
عقل به عنوان یک ابزار و منبع معرفتی ،محدودیتها و تنگناهایی را که رویکرد پوزیتیویستی علم با آن
روبهروست ،از بین میبرد؛ زیرا با اعتبار و استقالل عقل ،شرط آزمونپذیری از مفاهیم و گزارهها حذف
میشود و علم میتواند با اتکا به این منبع معرفتی ،به مفاهیم و گزارههای بالضروره راست دست یابد...
 .اگر عقل به عنوا ن یک منبع معرفتی مستقل به رسمیت شناخته نشود یا ارزش و اعتبار جهانشناختی
آن مغفول بماند و صدق و کذب گزارههای عقلی یا حکایت آنها از خارج ،محل تردید واقع شود ،ارزش
جهانشناختی و معرفتی دانشهای حسی و تجربی نیز در معرض تردید قرار میگیرد؛ چراکه این دسته
از آگاهیها به دلیل مبانی نظری خود ،به حوزهای از معرفت ارجاع مییابند که حس و خیال ،راهی
برای ارزیابی آنها ندارند (همو.)153 :1390 ،
البته عقل نیز بهتنهایی منبع خودکفایی برای شناخت و معرفت مورد نیاز انسان در همه زمینهها نیست.
در نتیجه ،کسانی هم که فقط به شناخت عقلی اعتماد میکنند و با رویکرد عقلگرایانه و راسیونالیستی،
معرفت عقلی را تنها راه شناخت معرفی میکنند ،دسترسی به عرصههایی را که خارج از کلیت فهم عقل
است و عقل انسانی قادر به پرداختن به آن عرصهها نیست ،از دست میدهند .در این صورت ،عقلگرایان
نیز به نحو دیگری ،علوم انسانی را در تنگنای فهم ابعاد و اجزای نیازهای انسانی قرار میدهند.
شهودگرايی
نزد اندیشمندان بشری از گذشته تاکنون ،معرفت شهودی جایگاه خود را داشته است و هرچند در برخی
زمینهها جای آن را نمیتوان با سایر روشهای معرفت پر کرد ،معرفت علمی مغربزمین درچند سده
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اخیر تقریبا آن را نادیده گرفته است« .سقراط معتقد بود که دانش حقیقی نسبت به حقیقت هستی،
همان دانشی است که بیواسطه مفهوم و تصور و تصدیق ،با حضور مستقیم حقیقت وجود آشکار می
شود ،که این همان دانش شهودی و حضوری است .افالطون نیز وجود این نوع از معرفت را نسبت به
حقایق قبول داشت .حکمای مسلمان و خصوصا حکمای اشراق و بیش از همه صاحبان حکمت
متعالیه ،یعنی صدرالمتألهین و پیروان او ،این شیوه از معرفت و شرافت و برتری آن را برای شناخت
حقیقت وجود و موجود ،اثبات کردند» (همو.)25 :1392 ،
اگر نظام فلسفی بر پایه عقل و استدالل در نظریهسازی استوار است ،نظام عرفانی به قلب در جایگاه
محور کشف و شهود بدون استدالل اعتماد میکند .ازاینرو برای عرفان ،قلب ،ابزار معرفت است که در
برابر استدالل و تفکر منطقی فلسفی قرار میگیرد؛ هرچند این تقسیم دوگانه بیشتر تقسیمی روشمند است
و هستند متفکرانی که به شیوه تفکر دوگانه که بر جنبه ابزاری عقل و قلب یا استدالل قیاسی و کشف
شهودی استوار است ،استناد میکنند؛ چنانکه صدرالمتألهین به جمع میان این دو امر ،چه در بستر ابزار و
چه در بستر نگرش معرفتی ،روی آورده و میان عقل و کشف استوار بر روابط سببی و عرفانی ،الفت و
همسازی ایجاد کرده و این شیوه را حد وسطی برای جمع میان ظاهر و باطن قرار داده است.
علت اصلی آمیختگی و تداخل میان فلسفه و عرفان که فیلسوف را عارف ،و عارف را فیلسوف می
کند ،اساسا به وحدت اصل فعال برمیگردد که گاه بهصورت حفظ رابطه میان علت و معلول و گاه به
صورت درگذشتن و رهیدن از این آمیختگی و دوگانگی به کار میرود (محمد.)326-324 :13۸۸ ،
وحی
وحی مسیر متفاوتی از دیگر راههای شناخت انسان است« .در اصطالح دانشمندان اسالمی ،وحی به
معنای القای مطلبی از سوی خداوند متعال به پیامبران است؛ خواه باواسطه و خواه بیواسطه؛ و اعم از
آنکه دیگران بشنوند یا نشنوند؛ و خواه از طریق مکتوبی باشد که پیامبران ببینند یا مطلبی باشد که به
قلبشان الهام شود؛ و چه در خواب صورت گیرد یا در بیداری» (مصباح یزدی.)49 :13۸9 ،
وحی کاملترین علم حضوری است که به واسطه آن ،انسان با مقوم هستی که خدا و کالم اوست،
آشنا میشود .وحی بااینکه از سنخ تجربه دینی نیست تا نیاز به تکرار داشته باشد ،مصون از خطاست.
خطا در جایی اتفاق می افتد که باطل در آنجا راه دارد یا شک در آن متصور میشود؛ درحالیکه در
موطن وحی ،خطا و شک راه ندارد .خطا و اشتباه در سه مقطع ممکن است رخ دهد :مرحله دریافت،
مرحله حفظ ،و مرحله ابالغ .ذات اقدس الهی در قرآن کریم بر مصونیت هر سه محور وحی نبوی از
خطا و اشتباه ،تأکید کرده است .بنابراین وحی ،آگاهی است که از راه شهود حقیقت برای پیامبران
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حاصل میشود و از سهو ،نسیان و عصیان به دور است (جوادی آملی.)242 :13۸7 ،
بخش مهمی از سؤالها و نیازهای بشر ،فقط از طریق وحی امکان پاسخ یافتن دارد .مطالعات و
اندیشههای بشری در حوزه علوم انسانی نشان میدهد که بدون استفاده از منبع وحی ،عالوه بر اینکه
سؤالهای مهمی درباره انسان و عالم هستی ،برای انسان بیجواب میماند ،مبانی نظری درباره عالم
هستی و انسان ،متزلزل و بیثبات میشود.
نکته مهم این است که با تکیه بر روش وحیانی در علوم انسانی ،سایر روشها نادیده گرفته نمی
شود؛ در واقع «معارف وحیانی اوال ،چشم بر معرفت حسی و تجربی نمیبندد؛ ثانیا ،عقلستیز نیست؛
درعینحال آمپریسم (حسگرایی) و راسیونالیسم (عقلگرایی) را به لحاظ اینکه معرفت فراتر از خود را
انکار میکنند و افق یافتههای خود را تقلیل میدهند ،ناقص و ناتوان میداند» (پارسانیا.)35 :1390 ،
هستیشناسی و روش در رويکردهای جديد غربی
برخی صاحبنظران قرن بیستم ،مانند گادامر و ریکور که هر دو از پیروان هایدگر و صاحبنظران
هرمنوتیک فلسفی 1هستند ،نه بر مبنای دغدغه هستیشناسانه ،بلکه با هدف بحث از خود «فهم» ،از
تجربهگرایی روی برگردانده و به هرمنوتیک روی آوردند .بااینحال ،هرمنوتیک هایدگر از دغدغه
شناخت هستی آغاز شده و پدیدارشناسی 2را راه شناخت حقیقی هستی میداند .به اعتقاد هایدگر روش
ها و شیوههای معمول در سنت فلسفی غرب ،ممکن است تا حدودی به شناخت موجودات و ماهیات
آنها کمک کند ،اما این روشها در شناخت هستی ناکارآمدند .هایدگر مانند سایر اگز یستانسیالیستها
با مالحظه اینکه تکنیکهای عقلی و منطقی را برای پاسخگو یی به امور متعالی و ماورای مسائل نظری
(رازها) 3و ازجمله معنای هستی کافی نمیداند ،گمشده خود را در پدیدارشناسی استاد خود ،هوسرل
مییابد .به این ترتیب هایدگر که کارش را از موضوع هستیشناسی آغاز کرده است ،برای رسیدن به
نتیجه ،بهناچار به سمت پدیدارشناسی و سپس هرمنوتیک حرکت میکند .همچنین نقد «روش» و
ارزیابی کاستیهای «روشمند ساختن جر يان فهم» از مهمترین نکات هرمنوتیک فلسفی گادامر به
حساب میآید .ازاینرو گادامر نام حقیقت و روش را برای مهمترین اثر فلسفی خود برگز یده است که

1 . Philosophical hermeneutics.
2. Phenomenology.
3. Mysteries
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در واقع با این کار به شیوهای طعنآمیز به تقابل این دو مقوله اشاره دارد (جهانگیر.)51 :13۸6 ،
ناگفته نماند که در طرف مقابل نیز برخی صاحبنظران ،از موضع عینیگرایی به نقد هرمنوتیک
مدرن ،بهو یژه آرای گادامر میپردازند و این روش را بهویژه به دلیل بیتوجهی به معیار ارزیابی نتایج
تحقیق ،مورد انتقاد قرار میدهند (همان.)179 :
ضرورت روشمندی و وجود معیار ارزیابی تحقیق ،به بحث گادامر و کاستی روش هرمنوتیک
فلسفی وی اختصاص ندارد؛ چراکه اگر روش تحقیق واجد این ویژگی نباشد ،هیچ گونه قضاوتی درباره
واقعنمایی و اعتبار نتایج آن نمیتوان کرد .در فضای رویکرد تفسیری نیز تأکید بر متغیر بودن ادراک و
فهم انسانی از پدیدههای اجتماعی و متون ،دلیلی بر بینیازی از وجود معیار در تحقیقات علمی
نیست .ازهمینروست که نادیده گرفتن ضابطهمندی تحقیق و معیار ارزیابی آن در روشهای تفسیر
متن ،به حذف نیت مؤلف در فهم متن منتهی شده است« .آنچه در مجموع به عنوان برداشت ثابت و
متغیر از متن ،و معانی و ارتباط بین مقولههای فهم ،1تفسیر ،2تطبیق یا کاربرد ،3داوری 4و نقد 5در
هرمنوتیک مطرح شده که بحث اساسی در هرمنوتیک است ،به روش تبیین و برداشت از متن بازگشت
میکند .برخی از روشهای فهم متون تا حد نادیده گرفتن نظر و نیت مؤلف متن پیش رفتهاند و حتی
گفته شده که برای درک یک متن میتوان ورای قصد و منظور مؤلف حرکت کرد و محدود شدن به فهم
آنچه مقصود مؤلف است ،ضرورتی ندارد؛ چنانکه گادامر در مقاله «شالودههای فلسفی قرن بیستم»
تأ کید میکند که اگرچه فهم سخن مؤلف مهم است ،اما این باعث نمیشود که محدود به آنچه او قصد
کرده است بمانیم ،بلکه میتوان به ورای عمل ذهنی مؤلف در قصد و معنا کردن متن رفت و حتی باالتر
از آن به ورای مقصود و نیت او سفر کرد» (همان.)2۸3 :
در اینجا نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود ،این است که حتی اگر بپذیریم برخی متون مانند
یک معنای معلق در فضای فهم مفسران ،برای تفسیر و تحلیل در اختیار آنهاست ،این را نمیتوان به
همه متون سرایت داد و باید پذیرفت که فهم و تفسیر و تحلیل برخی متون مانند متون دینی ،فقط با فهم
دقیق مقصود مؤلف ممکن است .عالوه بر این ،حتی درباره متون عادی نیز اگر چنین باشد که نظر
1. Understanding
2. Interpretation
3. Applicant
4. judgment
5. Criticism
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مؤلف در فهم متن به کلی نادیده گرفته شود ،در این صورت هیچ مؤلفی نباید به خلق اثر مورد نظر خود
تمایل پیدا کند؛ زیرا اگر قرار است دیگران با فهم و ادراک خود هرچه را خواستند برداشت کنند ،تفاوتی
بین یک متن هدفمند و مبتنی بر اراده مؤلف ،با سایر متون باقی نمیماند.
اگر رویکرد اثباتگرا و روش تحقیق کمی در علوم انسانی ،طی سالها بر حسگرایی و ضابطه
مندی تحقیق تأکید داشت ،اکنون برخی رویکردهای هرمنوتیکی در نقطه مقابل ایستادهاند و به هیچ
درک ثابت و ضابطهای قائل نیستند .از این نظر است که گفته شده انسان زمانه ما در بطن و متن نوعی
«آنارشيسم نظری» زیست میکند؛ چنانکه «فایرابند ،مقاله خود تحت عنوان "ضد روش؛ کلیات
نظریه آنارشیستی دانش" را اینگونه آغاز میکند :میتوان موارد زیر را به مثابه کلیات نظریه آنارشیستی
برشمرد" :علم اصوال کوششی آنارشیستی است .آنارشیسم نظری ،انسانگرایانهتر است و بیشتر ممکن
است سبب پیشرفت دانش شود تا جایگزینهایی نظیر قانون و نظم" .در این ساحت نظری ،با نوعی از
فلسفه علم آشنا می شویم که هرگونه استناد به صدق یا حقیقت ،منطق ،دلیل یا خرد ،انسجام ،گواه
تجربی و ...را مردود میشمارد» (تاجیک.)11 :1390 ،
طرح آنارشیسم علمی و سخن گفتن از فرانظریه در رویکردهای اخیر ،تحت هر عنوانی که باشد،
نشان میدهد که مباحث نظریه و روش در علوم انسانی غربی تا چه حد دچار افراط و تفریط و اختالف
نظر شده است .رویکرد مخالفت با نظم و انسجام در علم و انکار هرگونه کاربرد منطق و حقیقتیابی،
برخالف رویکرد پوزیتویستی ،تا آنجا پیش رفته است که ادعا میشود «تنها در پرتو سرمشق یا پارادایم
پسامدرن میتوان درکی از علم حاصل کرد؛ سرمشقی که بر پیشبینیناپذیری ،عدم قطعیت ،فاجعه،
بینظمی ،غلطاندیشی یا معناشکنی ،تأ کید میورزد .از این منظر« ،حقيقت» یک تعبیر یا ساخت کال
زبانشناسانه یا گفتمانی است ،و «علم» فقط نامی است که به یک گفتمان یا بازی زبانی اطالق می
شود»(همان.)13 :
هستیشناسی و روش در رويکرد اسالمی
بحث از نظری ه و روش در علوم انسانی ،از مسائل مهمی است که اندیشمندان اسالمی به اندازه
کافی به آن نپرداختهاند؛ درحالیکه وقتی روش های تحقیق از یک سو از هستیشناسی تأثیر می
پذیرند و از سوی دیگر بر نحوه نگاه و برداشت ما از عالم هستی اثر میگذارند ،بهآسانی نمیتوان
از این بحث عبور کرد.
برخی نویسندگان در مقام تبیین روش تحقیق در علوم اسالمی نوشتهاند« :روشهای پژوهش یا راه
های گردآوری اطالعات و پردازش آنها در علوم اسالمی ،ویژگی خاصی ندارد و همسان سایر علوم
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است؛ جز اینکه دادههای علمی در علوم اسالمی به موضوع اسالم و اجزا و متعلقات آن اختصاص
دارد» (نکونام.)6 :1390 ،
چنین سخنی درباره روششناسی اسالمی به این معناست که روشهای تحقیق در علوم اسالمی و
غیراسالمی به مثابه ابزارهایی با ماهیت و کارکرد یکسان در نظر گرفته شوند؛ درحالیکه معلوم است
نوع شناخت و باورهای ما درباره ابعاد و اجزای هستی و منابع معرفتی ما ،بر روشهای مطالعه و
تحقیق ،اثرگذار است .روشهای مطالعه مسائل طبیعی و پدیدههای صرفا مادی با روشهای مطالعه
مسائل انسانی و امور متافیزیکی ،یکسان نیست .حتی دانشهایی که مقاصد و اهداف عملی را دنبال
میکنند ،روشهای مطالعهای غیر از روشهای مطالعهای دارند که درصدد وصول به حقیقت و یقین در
مبانی نظری هستند .بنابراین روششناس با لحاظ مبانی فلسفی و هستیشناسی و معرفتشناسی خود و
به تناسب نظریاتی که در دامنه یک علم پذیرفته است ،روش خاصی را شناسایی یا توصیه میکند .در
نتیجه «روشهای مختلف توصیفی ،تاریخی ،تحلیلی ،تجربی ،ژرفایی و ...در علوم اجتماعی و یا
طبیعی ،اموری نیستند که محقق ،آنها را بدون پیشینه و زمینه معرفتی خود ،گزینش و انتخاب کرده
باشد .روش شناس برای داوری معرفتی خود ،ضمن آنکه به موضوع ،هدف و سطح تحقیقی که روش
برای آن به کار گرفته میشود ،نظر میدوزد ،از مبانی فلسفی و نظریات علمی خود نیز استفاده میکند.
مبانی فلسفی همانگونه که در تکوین نظریههای علوم اجتماعی و انسانی دخیل هستند ،بر روشهایی
که به تولید نظریه منجر میشوند و یا در کاربرد نظریه دنبال میگردند نیز مؤثر هستند و به همین دلیل،
نظریهها و روشهای مناسب با آنها ،در حاشیه نگرشهای فلسفی و مبانی معرفتشناختی قرار می
گیرند»(پارسانیا.)142 :13۸9 ،
آیتالله جوادی آملی از دو جنبه هستیشناسی و معرفتشناسی به بحث نظریه و روش در علوم
انسانی پرداخته و مینویسد:
«اگر بپذیریم که "هرموجودی مادی است" ،عکس نقیض آن قضیه "هرچیزی که مادی
نیست ،موجود نیست" میشود ،که در این صورت قضایای فراطبیعی ،بیمعنا خواهد شد .اما
در صورت اعتقاد به وجودهای غیرماد ی ،ناگزیر باید معیار ارزیابی در اثبات یا ابطالپذیری را
فراتر از حس و تجربه قرار دهیم .در این صورت است که روش تحقیق و ابزار مطالعه باید
متناسب با وجودهای فرامادی شکل بگیرد . ...معیار ارزیابی حس و تجربه در اثباتپذیری،
توسط وحی و عقل باطل شده است»(جوادی آملی.)110 :13۸7 ،

وی آنگاه برای استدالل به این امر ،ادلهای از قرآن کریم و کالمی از ابوعلیسینا را مطرح میکند و
در ادامه نیز چنین توضیح میدهد :روش تجربی ظرفیت محدودی دارد؛ زیرا تجربه فقط قادر به اثبات
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قلمرو مورد مطالعه خود است و نفی خارج از آن قلمرو ،از توان تجربه خارج است؛ برخالف ریاضیات
که در آن ،امر دایر بین نفی و اثبات است؛ یعنی اگر یک طرف اثبات شد ،طرف دیگر که نقیض آن
است ،نفی میشود .نتیجه اینکه نفی امور خارج از قلمرو حس و ماده ،اساسا از عهده تجربه و روش
های پوزیستی خارج است .ایشان سپس با اشاره به محدودیت شناخت روش تجربی که ناشی از
مشکل هستیشناسی تفکر پوزیتویستی است ،راههای مطالعه امور غیرمحسوس را وحی ،کشف و
شهود معصومانه وحی ،برهان عقلی و شهود قلبی دانسته و نتیجه میگیرد که قضایا و مسائل هر علمی
را باید با روش و معیار مناسب آن مطالعه کرد.
کمتوجهی به مبانی هستیشناسانه و بنیانهای اساسی اندیشه اسالمی در نظریه و روش ،باعث شده
دستهای از نواندیشان دینی معاصر ،به انگیزه توجیه و جبران برخی عقبماندگیهای مسلمانان در چند
صد سال اخیر ،با تأثیرپذیری از رویکردهای جدید نظری و روشی غربی ،تالش کنند موضوع «فهم
دينی» را از «حقيقت دين» تفکیک کنند .این افراد قلمرو ثابت یا اصل و حقیقت دین را از آنچه
غیرثابت و متغیر است و با فهم بشری حاصل میشود ،جدا میکنند .آنان بر این باورند که در این
صورت ،اصل دین از اتهام ناتوانی در پاسخگویی به مسائل عصری مبرا میماند و آنچه متهم اصلی در
عقبماندگیها معرفی میشود ،فهم بشری از دین است؛ در این صورت میتوان با استفاده از روش
های جدید ،عقبماندگیها را جبران کرد .پیامد مخرب چنین اندیشهای ،پذیرش این نگره نادرست و
اعتراف به این است که در برخی عرصههای جدید نمیتوان از حقیقت دین بهره گرفت و باید از آن
دست برداشت و به فهم و برداشتهای عصری اکتفا کرد .یکی از این افراد 1گفته است« :حقیقت
دینی ،امری الهی ،مقدس و کامل است؛ اما معرفت دینی ،امری بشری ،نامقدس و ناقص است.
بنابراین حقیقت دینی امری ثابت است ،اما معرفت دینی امری متحول و همواره در قبض و بسط
است»...؛ وی آنگاه به این نتیجه رسیده است که « ...چنین فهمی از دین ،همیشه رنگ و بوی تاریخی،
عصری و نسبی بودن دارد» (جهانگیر .)2۸7 :13۸6 ،یکی از نواندیشان مصری معاصر 2نیز برای متون
دینی هو یت تاریخی و فرهنگی قائل شده و روح اصلی پیام وحی را آن چیزی میداند که در لوح
محفوظ ثابت است .وی معتقد است آنچه در متون دینی موجود است ،دارای معنایی در محدوده
شرایط خاص فرهنگی و تاریخی و مطابق با شرایط زمان خود است (همان.)2۸۸ :
 .1عبدالکریم سروش
 .2حامد ابوشید
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این دیدگاهها تا حدود زیادی متأثر از نظریهها و روشهای تحقیق تفسیری دوران معاصر غربی
است .بر اساس این رویکردها ،انسان به عنوان مفسر ،در حصارها و پیشداوریهای مختلف ناشی از
زمان و مکان ،محصور شده و فهم متون دینی مانند هر متن دیگری ،برای انسان در چارچوب ادراکی
عصری ،خارج از قصد و منظور خالق آن متن ،تفسیر و تبیینپذیر است .ازهمینروست که این
نواندیشان دینی اذعان میکنند «اساسا بحث قرائتهای مختلف تا پیش از پیدایش هرمنوتیک فلسفی،
معنا نداشته است» (همان.)301 :
به این ترتیب این افراد ،عالوه بر اینکه به پیامدهای نپذیرفتنی برای معرفت دینی ملتزم گردیدهاند،
در عمل نیز به مشکل دیگری دچار شدهاند؛ «آنان بهنحوی آگاهانه و یا ناخودآگاه ،گرفتار اقتضائات
عقالنیت انتقادی و نظریه تفسیر حقیقت شده و بنابراین در تعیین معیاری برای کشف حقیقت و فهم
متون مقدس ،گرفتار مشکل گردیدهاند .برخی از آنان 1در برابر این سؤال که برای اینکه بدانیم یک متن
واقعا فهمیده شده است ،چه نشانه قابل اعتماد و نهایی وجود دارد ،بهصراحت اعالم میکنند :این
پرسش را میتوان چنین پاسخ داد که در مواردیکه تفسیر یک متن موجب درگیر شدن جدی مفسر و
مخاطبانش با متن مورد تفسیر میگردد ،این درگیر شدن میتواند نشانه این واقعیت باشد که متن در افق
تجربههای پدیدآورنده آن متن ،به سخن گفتن درآمده و فهمی حاصل شده است؛ اما این نشانه ،همیشه
دلیل درستی فهم نیست و ممکن است یک معنای تحریفشده به وسیله مفسر نیز چنین درگیری را
موجب شود» (همان.)296 :
به این ترتیب کسانی که چنین رویکردی را در روششناسی متن در پیش گرفتهاند ،در واقع معتقدند
راهی به سوی فهم درست یا غلط از یک متن دینی وجود ندارد؛ درحالیکه بیتوجهی به مبانی هستی
شناسانه و نظری اندیشه اسالمی است که اینگونه افراد را در استفاده از روشهای مطالعه متون دینی،
به پیروی از پستمدرنهایی واداشته است که از نظریه تا روش ،همه چیز را متزلزل ،بيثبات و دور از
منطق میدانند.
شرقشناسان و اسالمشناسان غربی نیز به طرح این مباحث در خصوص منابع و متون اسالمی
پرداختهاند .وجود برداشتهای ناصحیح در دیدگاههای این افراد با توجه به نداشتن آشنایی عمیق آنها با
هستیشناسی و روششناسی اسالمی ،بدیهی است؛ چراکه در اغلب موارد ،اسالمشناسان غربی بهطور
دقیق با هستیشناسی اسالمی آشنا نیستند .یکی از اندیشمندان معاصر در مقدمه در خور توجهی بر
 .1محمد مجتهد شبستری.
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ترجمه کتاب مفاهيم اخالقی دينی در قرآن مجيد ،نوشته محقق ژاپنی ،توشیهیکو ایزوتسو ،در تبیین و نقد
آثار شرقشناسان و اسالمشناسان غیرمسلمان ،نوشته است:
«یکی از اشکاالت کار آنان این است که تصور میکنند با یک روش واحد علمی میتوان در
هر زمینه و موضوعی مطالعه کرد .محققان غربی در ظاهر با تکیه بر ابژکتیو یته علمی که اقتضا
میکند آنان بدون هیچ گونه گزینش و پیشداوری به مطالعه خود درباره اسالم بپردازند ،کار
خود را آغاز میکنند؛ درحالیکه در عمل بهشدت به یک سوبژکتیو یسم حاد و پنهانی مانند
اعتقاد به تکامل خطی تاریخ ،مبتال هستند» ( ایزوتسو :13۸۸ ،بیست).

بنابراین «تا هنگامی که متفکرین مسلمان ،بر اساس علم مدرن و از زاویه نگاه این دانش ،به فرهنگ
و دین خود مینگرند ،به جای بازخوانی و رجوع به مبانی فرهنگی و دینی خود ،ناگزیر به بازسازی و
تغییرات ساختارشکنانه دین و فرهنگ خود روی میآورند و نتیجه آن ،شکلگیری فرهنگی سکوالر و
دنیوی ،و ارائه تفسیر جدیدی از دیانت است که در ذیل این فرهنگ ،دین ابعاد متعالی ،قدسی و
آسمانی خود را از دست داده و حاصل آن دینی سکوالر خواهد شد .دین سکوالر به جای آنکه نیازهای
عصر و محیط خود را با روش اجتهادی ،از طریق بنیانها و اصول خود پاسخ دهد و در جهت دینی
کردن مسائل عصر خود گام بردارد ،ذخیرههای فرهنگی امت اسالمی را در خدمت عرف دنیوی بشر
امروز قرار میدهد» (پارسانیا.)35 :1390 ،
در هستیشناسی مبتنی بر وحی ،همه چیز مخلوق خدای یگانه است و جهان هستی هدفمند است
و از طریق هدایت پیامبران الهی و عقل و فطرت ،هدف از خلقت انسان که به کمال رسیدن است،
محقق میشود .در این فرض میتوان گفت که نه روشهای تحقیقی که منابع تحقیق را به ادراک
محسوسات منحصر میکنند و نه آنان که روشها را تفسیری و نسبی میدانند ،با هستیشناسی و
معرفتشناسی دینی هماهنگ نیستند؛ بلکه به اقتضای هستیشناسی اسالمی ،روشهایی پذیرفته است
که بتواند به نیازهای تحقیقی این منظومه هدفمند پاسخ دهد .بر این اساس ،روش معیارمند اجتهاد که
مبتنی بر عقل و وحی است ،در صورتی که باجامعیت الزم عمل کند ،برای فهم متون دینی
پاسخگوست« .از منظر پارادایم اجتهادی ،فهم موضوعات به طور عام ،و فهم کتاب و سنت به طور
خاص ،به معنای آن است که به فهمی دست یابیم که موضوعات و متن بدان داللت میکنند؛ چراکه
اگر فهم ،مستند به موضوعات و متن نباشد ،نمیتوان آن را فهم یک موضوع خارجی خاص از متن
دانست ،بلکه فهم چیز دیگری خواهد بود .در پارادایم اجتهادی ،امکان فهم بهطور عینی وجود دارد و
معنای متن ،امری آبجکتیو ،عینی و وابسته به ذهنیت فاعل شناساست و امری سابجکتیو نیست؛ یعنی
در واقع ،مفاد و محتوای آمده در متون ،همه حکایت از حقایق نفساالمری ،اعم از مصالح و مفاسد
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واقعی موجود در مبادی یا غایات امور دارند» (علیپور و حسنی.)110 :13۸9 ،
بر همین اساس در کتاب نظر يه تفسير متن ،مبانی اعتقادی و بهویژه خداشناسی ،در چگونگی فهم
تفسیر قرآن ،مؤثر دانسته شده است:
«چنان که مبانی خداشناسی و اعتقادی که نسبت به مبدأ و صاحب متن وحیانی وجود دارد،
نتایج و الزامات تفسیری خاصی را به دنبال میآورد ،نگرشها و مبانیای که متوجه خود متن
قرآنی است ،اقتضائات تفسیری خاصی را به دنبال خواهد داشت .در اینجا برای نمونه به
برخی از این مبانی و نگرشهای قرآنشناختی اشاره میکنیم و نشان میدهیم که چگونه
تفاوت نگرشها به متن وحیانی ،موجب تفاوت در توصیهها و راهبردهای تفسیری میشود و
در نتیجه ،این نکته را آشکار میسازیم که نظریه متن و دیدگاه خاصی که راجع به یک متن
وجود دارد ،در نحوه خواندن آن و الزامات و توصیهها و راهبردهای تفسیری مربوط به آن متن
مؤثر است» (واعظی.)3۸4 :1390،

پیش از این اشاره شد که برخی نو یسندگان معاصر ،فهم متون دینی و قرآن را متأثر از تأثیرات
عصری و درک مفسران دانستهاند که در این صورت ،منظور و نیت مؤلف در حاشیه برداشت مفسر قرار
میگیرد و به حاشیه رانده میشود .برداشت دیگری که بهرغم وجود ظاهر جذابش ،از این چارچوب
بیرون نیست ،این است که گفته شده متون دینی و قرآن ،در اثر تحول تئوریهای علمی ،تحول معنایی
پیدا میکنند .نو یسندهای که قبال نیز از نظریات وی یاد کردیم 1،در تبیین این مطلب نوشته است« :چون
معناها مسبوق و مصبوغ به تئوریها هستند ،به تبعیت از دگرگونی تئوریها ،معانی الفاظ ،یعنی همان
معناهایی که الفاظ از اول برای آنها وضع شدهاند نیز دگرگون میشوند» (مسعودی.)302 :13۸6 ،
برخالف چنین برداشتی ،مفسران قرآن ،کتابهای معانی لغتی را که به زمان نزول آیات قرآن
نزدیکترند ،در تفسیر معانی قرآن ،معتبرتر از کتابهای لغت بعد از آن میدانند .به عالوه چگونه می
توان چنین نظری را پذیرفت ،درحالیکه پذیرش این نظر ،به معنای پذیرفتن وجود معانی و مقاصد
متفاوت و گاه متعارض در متن قرآن کریم است ،که چنین تصوری به دالیل متعدد ،و ازجمله بر اساس
معنای صریح خود آیات قرآن ،نادرست است.
با این وصف ،نمیتوان فهم پیام الهی را که برای هدایت بشر در همه اعصار نازل شده است ،با
چنین رویکردها و روشهای متزلزل و ناپایداری پیوند زد؛ درحالیکه «هر گو یندهای واژههایی را که در
 .1عبدالکریم سروش.
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سخنش از آنها بهره میگیرد ،در معانی حقیقی یا مجازی زمان خود به کار میبرد .بر این اساس،
معناهایی که پس از ایراد سخن برای الفاظ پدید میآید ،نمیتواند مورد نظر گو ینده باشد و در نتیجه
مخاطبان آن سخن نیز نمیتوانند مفاد کالم را طبق معانی جدید واژهها استنباط کنند و به صاحب
سخن نسبت دهند ،بلکه باید ذهن را از معناهایی که پس از ایراد سخن برای الفاظ به وجود آمده،
منصرف سازند و بر مبنای معانی الفاظ در زمان ایراد سخن ،مقصود گو ینده را دریابند .بنابراین بر فرض
اینکه دانشهای جدید و تئوریهای نو ین ،معانی الفاظ را تغییر دهند ،در فهم مفاد یک سخن ،باید آن
معانی جدی د را از نظر دور داشت و کالم را با توجه به معانی الفاظ ،قبل از تغییر و تحول معانی و
پیدایش معانی جدید ،فهمید» (همان.)101 :
درعینحال این فرض پذیرفته است که خداوند در قرآن ،مفاهیم و محتواهایی قرار داده است که با
وجود معانی ثابت و همیشگی ،با پیشرفت علوم و معرفت بشر ،عمق آنها بیشتر آشکار میشود و قادر
است به نیازهای هر عصر پاسخ دهد؛ اما این موضوع ،هیچگاه به معنای عوض شدن معانی اصیل قرآن
به واسطه تغییرات عصری یا تغییر تئوریهای علمی نیست ،بلکه ناشی از فهمی تازه یا عمیقتر ،از
محتوای قرآن است.
نتيجهگيری
در عصر کنونی ،با تضعیف تفکر مادیگرا و نقد روشهای اثباتی و تجربی در علوم انسانی ،اندیشه
دینی فرصتی یافته است تا ضمن جبران عقبماندگیهای گذشته ،به نیازهای نظری و عملی در عرصه
علوم انسانی پاسخ دهد و معارف اسالمی را در حوزه علوم انسانی ،بهنحو شایسته به جهان عرضه کند.
مقام معظم رهبری ،با اشاره به این مطلب تأکید کردهاند« :ما به فهم مباحث اسالمی به شکل کارساز
برای مسائل دنیای این قرن نیاز داریم .امت اسالمی در طول قرنها ،یعنی در دوران انزوای اسالم،
کمتر با مسائل واقعی مواجه شد؛ اما امروز ما با مسائل بسیاری که وضع زمان و پیشرفتهای علمی بر
ما تحمیل میکند ،مواجهیم؛ ما باید برای اینها از متن اسالم جواب پیدا کنیم .اسالم مطمئنا برای همه
نیازهای بشر پاسخ دارد؛ این ما هستیم که بایستی با ابتکار و استعداد ،این جوابها را پیدا کنیم و در
مقابل بشر سؤالکننده بگذاریم .این کار علما و متفکران اسالمی است» (منشور فرهنگی انقالب
اسالمی( ،)1ص .)33پاسخگو یی به مسائل علمی از متن اسالم ،اشاره به علوم انسانی دارد؛ زیرا آنچه
از متن اسالم جستوجو میشود ،بیشتر مباحث مربوط به این حوزه است؛ اگرچه نوع جهتدهی،
هدایت راهبردی و نحوه کاربری سایر علوم را نیز از متن اسالم میتوان بهرهبرداری کرد.
باید اذعان کرد که در شرایط کنونی ،مطالعه و طرح اندیشه اسالمی در مسائل انسانی کار دشواری
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است و نیازمند آگاهی از مباحث روز ،و دقت و هوشمندی و خالقیت در عرضه محتوای مناسب و
فراخور نیازهای جهان امروز ،بر اساس منابع متقن است .یکی از علل این دشواری ،وجود پیامدهای
جریان اثباتگرایی و علم پوزیتویستی در قرن نوزدهم و بیستم میالدی و جدا شدن شاخههای مهم
علوم انسانی از دایره اندیشه دینی و در نتیجه ،ناکارآمد دانستن دین از پاسخگویی به مسائل این حوزه
بوده است؛ به این بیان که علوم وحیانی ،به دلیل اینکه با حس و علم تجربی ارزیابی نمیشدند،
معرفت علمی به حساب نمیآمدند و مطالعه آنها غیرعلمی تلقی میشد .وجود چنین رویکردی
سرانجام به پیدایش افکار غیردینی ،التقاطی و دین سکوالر منجر شد و «به این ترتیب نظام معرفت
دینی که قبل از ورود تجربهگرایی محض ،عهدهدار تبیین امور عالم بود ،از اعتبار ساقط [گردید] ،و
معرفت جدیدی که از بنیانهای فکری ،فرهنگی و تمدنی غرب ناشی شده بود ،جایگزین آن شد .تا
جایی که تالشهای مسلمانان برای حل اصطکاک علم مدرن با هویت فرهنگ دینی خود ،که حاال بر
مراکز آموزشی و علمی حاکم شد ه بود ،اغلب به تغییر باور و نگرش اعتقادی آنان و بازخوانی و قرائت
جدید از دین منجر شد؛ بازخوانی و قرائتی که به موجب آن ،ابعاد متعالی ،قدسی و آسمانی معرفت
دینی زائل شده و آنچه به جای ماند ،دینی سکوالر بود» (پارسانیا.)35 :1390،
طراحی نظریه و روش علمی ،پس از آشنایی با تاریخ علم در مغربزمین و آسیبشناسی دقیق آن،
در درجه اول نیازمند بازگشت به منابع متقن و اصیل دینی و واکاوی الیههای عمیق آنها با مالحظه این
اصل مهم است که طراحی نظریهها و روشهای تحقیق ،سرانجام برای پاسخگویی به نیازهای انسان در
همه عصرها و عرصهها ،از جنبه مادی تا معنوی و در گستره غیب و شهود و دنیا و آخرت است .در این
معرفت علمی جامع ،جهان هستی و دستاوردهای علم حقیقی ،واقعیتی منسجم ،هدفمند و باثبات
است .به این ترتیب به جای نظریههای با عمر کوتاه و نسبیگرایانه ،میتوان به نظریـههای ثابت و پایدار
دست یافت .از قرآن کریم نیز که در رأس منابع وحیانی و اسالمی است ،چنین استنباط میشود که
نظریهها و مبانی اساسی درباره انسان و عالم هستی ،بر محورهایی ثابت استوار است و این ثبات
نظری ،منافاتی با پاسخگویی به نیازهای متغیر عصری ندارد (ر.ک :پویا.)21 :13۸9 ،
سخن پایانی اینکه سازماندهی نظریهها و روشهای پژوهش در علوم انسانی ،طی چند قرن ،با
سیطره هستیشناسی و معرفتشناسی مادی و غیردینی در غرب ،موجب بروز اشکالها ،ابهامات و
تردیدهایی درباره معرفت دینی در علوم انسانی شده و اندیشمندان اسالمی را به انفعال و گاه احساس
ناتوانی در این زمینه کشانده است .در نتیجه بخش زیادی از تالش اندیشمندان اسالمی ،اکنون صرف
پاسخگویی به این شبهات میشود؛ درحالیکه بخش زیادی از این شبهات ،معلول فاصله گرفتن از
مبانی و اصول اسالمی و تالش علمی مسلمانان در بستر علوم انسانی سکوالر است .در چنین شرایطی
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ضرورت دارد اندیشمندان اسالمی ابتکار عمل را در تبیین نظریه و روش در علوم انسانی و عرضه
دستاوردها به مراکز دانشگاهی و پژوهشی در دست گیرند و بیش از اندازه ضروری ،وقت را صرف
شبهات نکنند .به این ترتیب با تبیین مبانی اندیشه متقن اسالمی در قبال مباحث مختلف علوم انسانی
متناسب با نیازهای روز ،بخش زیادی از شبهات نیز بهطور طبیعی پاسخ داده شده ،شرایط برای
سازماندهی نظریه و روش بر مبنای آموزههای وحیانی فراهم میشود.
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