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  ی) در مطالعات علوم انسانيبعد ی (سهقیروش تلف يریارگک به
  *ياهللا نور بینج

  ده  كيچ
ـ  ، پژوهشگران بهيفيكو  يمك يروش تجرب يها تيل محدوديامروزه به دل روش  يريارگك

لـزوم   روش و يبـر رو  ير مبـان يبا توجه به تـأث  ،ن مقالهينند. در اك يشنهاد ميرا پ يبيكتر
شنهاد شـده  يپ يقيروش تلف كي، ي، عقل و تجربه در مطالعات علوم انسانياستفاده از وح

ن يلزوم استفاده از ا به منظور ينياز منابع د ي. شواهددر پي دارد يتر ج جامعيه نتاكاست 
در  ؛ابـد ي يتحقق م يلك چهار مرحلةن روش در يا ،ر شده است. در مقام عملكسه منبع ذ

ـ  بررسـي  مسـئله در مورد آن  يدانشمندان علوم انسان هاي ديدگاهاول  ةمرحل در  شـود؛  يم
ـ  يآور مربوط به آن موضوع جمـع  ينقل يها دوم داده ةمرحل ـ  گـردد؛  يم ة سـوم  در مرحل

 يهـا  داده ،چهارم با استفاده از عقل ةدر مرحل شود؛ ينظر به تجربه گذارده م موضوع مورد
ـ ، يهماهنگ نداشتنشوند. در صورت  يل ميسه و تحليمقا مزبورآمده از سه منبع  دست به ا ي

ـ  و ينيا روش برداشت از متون دي به كار رفته يابزار تجرب ـ ا نظري ات دانشـمندان مـورد   ي
آمده از  دست به ييها ن دادهيب يهماهنگ ،ن روشيدر ا ييرد. داور نهايگ ينظر قرار م  ديتجد

  سه منبع است.
ـ ي، روش عقليقي، روش تلفيعلوم انسان يشناس : روشها كليد واژه ، روش ي، روش تجرب
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  مقدمه
 یدگیـ چی، پیـی گرا اثبـات  یل مبـان یـ بـه دل  ی،در علوم انسان یمکپژوهش  يها امروزه روش

از  دیلتـاي  1انـد.  مورد نقد قـرار گرفتـه   ی،عیبا علوم طب یو تفاوت علوم انسان یانسان مسائل
 ید در علوم انسـان یگو یو م کند مینقد را  یو انسان یعیز علوم طبیه عدم تماکاست  یسانک

 ،لیـ ن دلیبـه همـ   2.کـار داریـم   و سـر  نیـی ف و تبیبا توص یعیو در علوم طب ،لیبا فهم و تأو
روش نیـز   یبرخـ  3.ننـد ک یاسـتفاده مـ   یمـ کروش  يبه جا یفکی يها پژوهشگران از روش

شـمول،   ی به اهـداف جهـان  ابی دست ،ردهک یمعرف یانسان يها دهیرا مناسب پد» یکهرمنوت«
ــوم انســانیتمــا ــیاز طب یز عل ــه تمام یع ــو توجــه ب ــلکت و ی ــت انســان را از مزای ي آن ای

ی ذکـر  فـ کیرا در مـورد روش   ییهـا  چـالش  یمـ ک يهـا  اما طرفـداران روش  4اند؛ شمرده بر
در  موجـود  يارهایرا با مع یفکیمطالعات  یابی، ارزیفکی يها طرفداران روش یول 5اند؛ کرده

هـا را مطـرح    ن روشیـ متناسـب بـا ا   يدیـ جد يارهـا یداننـد و مع  ینامناسب م یمکروش 
ن دو روش به شمار یا كمشتر ۀنقط یافت کهرا  ییارهایتوان مع یم ،ن حالیسازند. در ع یم
» نانیت اطمیقابل«، »يریپذ انتقال«، »قبول بودن قابل«توان به  یارها مین معیا ۀروند. از جمل یم

    6.ردکاشاره  یفکیو  یمک يها ن روشیب مشترك يارهایمع منزلۀبه » يریپذییدتأ«و 
 یـی خاص خود را دارد و در مورد اعتبار، روا يها تیز محدودین یفکیه روش کاز آنجا 

انـد و   را مطـرح سـاخته   یبـ کیروش تر یوجود دارد، برخ یج آن انتقاداتینتا يریپذ میو تعم
بـا   یبـ کیروش تر 7.داننـد  یقابل جمع مـ  یبکیرا در روش تر یفکیو  یمکدو روش  يایمزا
سان) یک يها دهیها در پد ب روشکی(تر» يبند هیزاو«و » یروشچند«، »روش همگرا«ي ها نام

و  یبـ کیمناسب بـا روش تر  يها ارائه طرحبه منظور  يادیز يها تالش 8شود. یز خوانده مین
 يهـا  انواع طـرح  یعنی ی،شناس ر نوعی از نظبکیپژوهش تر 9مراحل آن صورت گرفته است.

ن روش از نظـر  یـ ن ایهمچنـ  10مطرح شده اسـت.  یمختلف يها و طرح برسی،ز ین یپژوهش
ن مبنا یقرار گرفته است. امورد توجه آن  یفلسف یۀپامنزلۀ به » ينویخرد م«و  ی،فلسف يمبنا

 یمـ کو  ینـ یدانش ع يربنایزمثابه و خرد ناب به  یشیاند ، ژرفیمت عالکبر استفاده از ح
  11اشاره دارد.
از پژوهشگران مسلمان روش  یاست، برخ ینید ۀاز مؤلف بدون یبکیه روش ترکاز آنجا 

د کیـ تأ یاسـالم  يارهـا یو بر هنجارها و مع ،مطرح یمک ییگرا را در برابر اثبات ییهنجارگرا 
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مطالـب از  ح یبر اصول اسـتنباط صـح   یروش مبتن یعنی ي،روش اجتهادنیز  یبرخ .اند ردهک
ق بـا  یـ روش تحق«، از به همـین منظـور  اند.  ردهک یمعرف ینید علم دیتول ۀرا الزم ینیمنابع د

و  یتـوب اسـالم  کراث میـ د بـر م کیـ ه ضمن تأکان آمده است یسخن به م» یرد اسالمیکرو
   12ن روش پرداخته است.یمختلف، به عناصر مختلف ا یمطالعات يها اشاره به حوزه

 يهـا  از روش یـک  هـر  يریارگکـ رد به کتوان استنتاج  یم مذکور، يها با توجه به تالش
ا یـ » يروش اجتهـاد «صرف بـه   ياکن اتیدارد. همچن ییها تیمحدود یبکیو تر یفکی، یمک

 يهـا  روش يایمحقق را از مزا ،)یرد اسالمیک(رو ینیل متون دیامل از روش تحلکت یحما
آن عنصـر نقـل، تجربـه و عقـل      ه درکـ  یقـ یامـا روش تلف  سازد؛ یمحروم م یو تجرب ینیع

ان یـ ش از بیگر را پوشـش دهنـد. پـ   یدیکـ  يهـا  یاستکتواند  یهمزمان نقش داشته باشند، م
  دهند. ین روش را نشان میه لزوم اکشود  یمطرح م يشواهد ،ن روشیمراحل ا

  روش يبر رو تأثير مباني. ۱
بنـا نهـاده    یو معرفت شناخت یفلسف یبر شالودة مبانها  نظریهه کهمانطور  ی،در علوم انسان

 13ی دارند؛خاص یشناس ی و معرفتفلسف یز مبانیق نیتحق يها دام از روشکشده است، هر 
ه خاستگاه آن باشد، از تـوان  ک يا طرف و مستقل از فلسفه  یبه روش ب یابیه دستک يا گونه به

ي ریـ گ . جهته دارندکیت ییگرا اثبات ۀبر فلسف یمک يها روش ،مثال يبرا 14ما خارج است.
هـا بـه    افتـه یل یش و تبدیق مشاهده و آزمایدادها از طریرو ینیب شین و پییبه تب ییگرا اثبات
قابـل اثبـات    يها و گزاره يریگ  قابل اندازه يرهایو اعداد عالقه دارد و به متغ یمک يها داده

قـرار دارد.  ران او کو همف اگوست کنت ییگرا اثبات ۀفلسف يبر مبنا یمکروش  15پردازد. یم
انـواع   16اسـت.  یمبتن ییگرا يو ماد ینیدي ضدمبنا یکدر ذات خود بر  ییگرا اثبات ۀشیاند

در » ينگـر  درون«روش  ،مثال يدارند. برا یخاص یفلسف يدام مبناکز هر ین یمک يها روش
بـود،   ياریهشـ  ۀو در صدد مطالعـ شد  میاستفاده » ییگرا تب ساختکم«ه در ک یشناس روان

ن در درون یهمچنـ  17بـود.  یمبتن» ییگرا يماد«و » ییگرا اثبات«، »سمینیماش« یفلسف یبر مبان 
ن دو یـ دام از اکـ رد به وجود آمده اسـت. هـر   یکدو رو ی،شناس در روان ییرد رفتارگرایکرو
از  یکـی دارنـد.   یخاصـ  یفلسف یه مبانکبرند  یار مکرا به  یخاص یمک يها روش ،ردیکرو
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آن را مجـاز   يگـر یو د ،نادرسـت  یقات تجربیرا در تحق یذهنم یطرح مفاه ،ردهایکن رویا
  18د دارد.کیتأ یخطیرت غیبر عل يگریو د ی،ت خطیبر عل یکی د؛دان یم

 ين مبنـا یـ د، بر ایآ یبه شمار م یشناس در روان یفکی يها ه جزو پژوهشک ینیروش بال
بـه صـورت    یعـ یبط يها دهیتوان بسان پد یرا نم یانسان ییها دهیه پدکاستوار است  یفلسف

افـراد را بـه    ی باشـد؛ دادها توسط افراد مبتنـ یرو يمعنا كد بر دریه باکبل یستا مطالعه کرد؛ا
هـا   ج مطالعات را به صورت الفـاظ و واژه یرد و نتاکمطالعه  یط واقعیق در محیصورت عم

   19 نه عدد و رقم. ،ردکان یب
 یفلسـف  يو بـر مبنـا   اسـت  یـی گرا ضـداثبات  ی عموماًدر علوم انسان یفکی يها روشمنشأ 

 كبر در ی،دارشناسیرد پدیکهستند. رو یمبتن» ییگرا عتیطب«و » يفردنگر«، »یدارشناسیپد«
شـان را   يایـ افـراد و دن  ی،دارشناسیپد ،کید دارددادها توسط افراد تحت مطالعه تأیرو يمعنا

 يهـا  روش ،گـر یان دیـ به ب 20رد.یگ یسازند، در نظر م یگر را میه همدک ییزهایبه صورت چ
یر، درك، تجربـه و  تفسـ  یهستند و به چگونگ یانه مبتنیرگرایا تفسی یدگاه تفهمیبر د یفکی
    21توجه دارد. یآمدن جهان اجتماعوجود به

ه کـ دهد  ینشان م یاسالم یگذرا به مبان ۀق، مراجعیبر روش تحق یر مبانیبا توجه به تأث
ی لـ کدر مـورد انسـان در دو سـنخ     یخارج يها تیوجود دارند. واقع یخارج يها تیواقع

از  یاما برخـ  ی هستند؛ابیق عقل و تجربه قابل دستیها از طر تیسنخ از واقع یک ؛قرار دارند
ن یـ بـه ا  یابیانسـان قـرار دارد. دسـت    يرکـ و ف یها در مورد انسان فراتر از توان عقل تیواقع
در  یعلمـ  يهـا  پـژوهش اگـر در   ،نیر است. بنابرایان پذکام یق وحیتنها از طر ،ها تیواقع

بسـنده   یو تجربـ  یتفا شود (تنها به روش عقلـ کنوع اول ا يها تیتنها به واقع یعلوم انسان
ن مبنـا، اسـتفاده از منـابع    یـ شود. بر اسـاس ا  میارائه  یانسان مسائلر ناقص از یشود)، تصو

  ضرورت است.  یک یدر مطالعات انسان یانیوح

   لوم انسانيزوم استفاده از وحي در مطالعات ع. ل۲
را یـ ز ی تفـاوت دارنـد؛  ن بـا روش اسـالم  یادیـ عنصر بن یکدر  یعلوم انسان يها  روش ۀهم
دانند و تنها بـر حـس و عقـل     یرا از منابع شناخت نم یوح ،موجود يها دام از روشک چیه

سم است، به جسم تنهـا  روح و ج يه داراکنند و انسان را ک یه مکیبه عنوان منابع شناخت ت
ابعـاد   يده و دارایـ چیپ يه انسان موجـود ک یدر حال 22دهند؛ یمورد مطالعه قرار متنزل داده، 
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یالت متعارض در او وجود دارد. از ایـن  ازها و تماین ي است وو اراد ی، عقالنی، روحیبدن
 برقرار سـازد.  روابط استوار ،ها ازها و رغبتین نین ایه بکاز دارد یق نیتوازن دق یکبه  روي
قابـل   یق وحـ یـ ارها تنها از طرین معیا ي توازن وجود داشته باشد؛برا» ییارهایمع«د یبا پس
منزلـۀ  ، بـه  »یعلمـ  يهـا  پـژوهش «و » متکح«نار کدر » یوح«د یبااین، بنابراست.  یابیدست

ی در زنـدگ  یاسیس یرد اجتماعکارک ی،وح 23شف اطالعات به شمار رود.کعنوان منبع مهم 
 یخیت تـار کـ را در تصورات انسان و حر یتواند اشتباهات علوم انسان یم یوح دارد،انسان 

ی بهبـود  اجتمـاع  يجـاد مؤسسـات و نهادهـا   یا ۀنیآن را در زم يها دهیند و اکح یتصح يو
ه علـوم  ک يارک یان کند؛را در مورد انسان ب یلکن یاز قوان يا تواند مجموعه یم یوح بخشد؛

در منـابع   یالزم اسـت وحـ   ي،رو یـن ست مواجه بوده اسـت. از ا کدر انجام آن با ش یانسان
  24گنجانده شود. یعلوم انسان یمعرفت

 یاطالعات یه وحکاست  یمبتن يرکف ين مبنایبر ا یدر مطالعات انسان یاستفاده از وح
یـل  از دال یکـی نباشـند.   یابیه با عقل و تجربه قابـل دسـت  کدهد  یار انسان قرار میرا در اخت

امبران یـ انسـان اسـت. پ   يو فرد یعقل در مصالح و مفاسد اجتماع یناتوان یا،انببعثت  عمدة
 یبشارت دهند و بترسانند تا مردم حجت ،نندک ینم كه عقل درک یآمدند تا مردم را به مطالب

داللـت   یاز آن بـه وحـ  یعقل و ن کفایتی بیبر  یات قرآن به خوبیبر خداوند نداشته باشند. آ
عقل  26کند؛ نمى کفایت اانبی دعوت بدون انسان فطرى احساسات و عملى عقل 25.کند یم

ت یـ فاکز یـ ن یعلـم انسـان   ،نینـاتوان اسـت. بنـابرا    يالت بشرکاز حل مش یز انسانیو غرا
است،   ن عرصه انجام دادهیه در اک یبزرگ يها شرفتیو پ یند. بشر با تمام تالش علمک ینم

    27قرار دارد. ینییار پایدر حد بساالهی  نیشف قوانکو  یعیطب يماورا مسائلدر 
 يهـا  نـد و جنبـه  ک یشـف مـ  کم بـر جهـان   کن حـا یقوان ةباردر يادیعقل و تجربه مطالب ز

ل از کت انسـان متشـ  یـ امـا ماه  کند؛ یشف مکانسان را  يو فرد یاجتماع یاز زندگ یمختلف
اگـر   رو، از ایـن  آنهـا را نـدارد.   كدر ییه عقل و تجربه تواناکز هست ین يماد يابعاد ماورا

ت انسان و یتر از ماه جامع كدر ،ردیقرار گ یانیوح مسائلنار کدر  يعقل بشر يها اندوخته
در پاسـخ   یشناس در علم روان ،مثال يد. برایآ یاو به دست م یزندگ ياز برایمورد ن مسائل

 یمختلفهاي  دیدگاهدهند،  یر قرار میرفتار انسان را تحت تأث ییزهایه چه چپرسش کن یبه ا
ر جامعه یتأث یشناسان اجتماع رده است، روانکد کیز تأید به نقش غرایاند؛ فرو به وجود آمده
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یاد آور ها را  نقش باورها و شناخت یشناسان شناخت اند، روان ردهکرنگ را بر رفتار انسان پر
    28اند.       تأکید کرده یانسان یعال يازهایر نیتأثنیز بر گراها  انساناند و  شده

ی اگـر  اند و حتـ  ردهکت را برجسته یاز واقع یتنها بخشهاي مزبور  از دیدگاهدام کاما هر 
 ریت انسـان تـأث  یه بر رفتار و شخصکگر یعوامل مهم د ،میریها را با هم در نظر بگمجموع آن

صـدقات   30،دعا 29ی،ت الهیهدا ،اسالم يها را بر اساس آموزهیز اند؛ یده گرفته شدهناددارند، 
و  34از جملـه پـدر و مـادر    33گـران ید يدعـا  32،ر انسـان یخ يارهاک 31،خود فردو نذورات 

گران، سوز یبد د يطان، گناهان انسان، دعایمثل وسوسه ش ین مجموعه از عوامل منفیهمچن
یر ت و رفتـار انسـان تـأث   یگر بر شخصـ یگران و عوامل دیده گرفتن حق دیدل مظلومان، ناد

ت یده گرفتـه شـده، رفتـار و شخصـ    ین عوامل نادیا ی،ه در مطالعات تجربک یدر حال دارند؛
آن  يار، دسـتک لیـ ن دلین شده است. بـه همـ  ییاز عوامل آن تب يانسان تنها بر اساس تعداد

  دار به وجود آورد. یر پاییت و رفتار انسان تغیتوانند در شخص ینم ییتنها ، بهعوامل
 يدارد. بـرا  یمانحراف بـاز انشمندان را از خطا و د ی،در مطالعات انسان یاستفاده از وح

 یستیز يها افتن مشابهتیوانات و انسان و یانواع ح يبر رو یتجرب ۀبا مطالع داروین ،مثال
ـ  یـ شـد انسـان و ح   یرد و مـدع کـ امـل را مطـرح   کت یۀنظر يولوژیزیو ف  یوان از نظـر روان

؛ بلکـه  خـاطر نـوع مشـاهدات او نبـود    دلیـل  به  داروین يخطا 35و اتصال دارند. یوستگیپ
 ،ر خـود یهنگام ارائه تفس دارویناگر ، اینبنابربود.  یتجرب ییها افتهیر نادرست یخاطر تفس به

  .کرد نمی را مطرح يا هین نظریداد، چن یرا مد نظر قرار م ینید يها آموزه
در مورد انسان به دست  ینیقوان ی،صرف بر مشاهدات تجربتکیۀ چه بسا ن، یبر ا افزون

د، یـ ار، عقاکـ ه شـامل اف کـ انسان  يها را نگرشیز یط باشد؛و شرار اوضاع یه تحت تأثکآید 
 يریادگیــرنــد. یپذ یر مــیاســت، از جامعــه تــأث يالت رفتــاریاحساســات، عواطــف و تمــا

دخالـت   ير گـذار ین تأثیدر ا یهمگ ،، متابعت و اطاعتیی، همنوايساز ی، شرطيا مشاهده
  36دارند.

  انساني. لزوم استفاده از روش عقلي در مطالعات علوم ۳
 ینسبت به روش فلسف ییگرا کش نوعی ،در اروپا یو صنعت یبا آغاز رنسانس و تحول علم

خود  يجا یو تعقل یاسیافت و روش قیگسترش  ییگرا یش تجربهگرا یافت؛رشد  یو عقل
  سـه مرحلـه دانسـت:    يدارا را بشـر  ۀشـ یخ اندیتـار  اگوسـت کنـت  داد.  یرا به روش تجرب
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معتقـد   ي. ویا اثبـات یـ  ی. مرحله علم3 ی؛و تعقل ی. مرحله فلسف2 ی؛لیو تخ یر ربانک. تف1
 یو تعقلـ  یفلسف يها استدالل يبرا ییگر جاید یو تجرب یعلم ۀدن مرحلیه با فرا رسبود ک

ل شده یتبد یبه روش غالب در علوم انسان یو اثبات یروش تجرب ،از آن پس 37وجود ندارد.
و  یعیعلوم طب يها ت از مدلیبه تبع یو تجرب یمک يها روش ،مین پارادایا بر اساساست. 

   38ل شده است.یتحم یق در علوم انسانیتحق   بر روش یاصلمنزله روش به  ،اتیاضیر
ق بـه ادوار  یـ نگـاه عم  .ننـده اسـت  ک ي جذبساز اصطالح یکتنها ارائه  ،اگوست يادعا

ه کـ انـد. پـس از رنسـانس     ستهیز ینار هم مکن در یفلسفه و د دهد یگذشته نشان م یخیتار
دو نهـاد  منزلـۀ  ز بـه  یـ ن و فلسـفه ن ینده است، هنوز دکه افیعلوم سا يبر فضا ییگرا تجربه

ندارد به تجربـه   یلیچ دلیدهند. پس ه یش ادامه میات خویقدرتمند در جوامع مختلف به ح
و کـرده،  نار تجربه استفاده کم از فلسفه در یتوان یه مکبل یم؛نار بگذارکم و فلسفه را یرو آور
امـا   کنـد؛  یمـ  كات را دریجزئ یرا روش تجربیز یم؛دهي شتریقات عمق و گسترة بیبه تحق

 یلـ ک يها و استنتاج یبه روش تعقل ؛دیدر آ یلکن یات بخواهد به صورت قوانین جزئیاگر ا
  دارد.نیاز 

 كادرا یـک بـه   یابیـ  ازمنـد دسـت  ین ،قـات ثمـربخش  یتحق يق پژوهش و اجرایفهم عم
ع و بدون یبدون دانش وس ی،است. پژوهش نوآورانه در علوم انسان مسائلروشن از  یفلسف

بـه   يست. خـرد و خردمنـد  یر نیپذ فلسفه امکانمت و کح يادهایبا بن ییو آشنا يخردمند
ي قضـاوت  شـه بـرا  یت استفاده از تجربه، احساس، دانـش و اند یفکیو  یقدانش تعم يمعنا
باشد و داشته  یمتعال یتیفکی يخردمند یاند. وقت و بد دانسته یکدرست و نادرست، ن ةباردر

بپـردازد، آن   يادیم بنیل مفاهیو تحل یاساس يباورها يو شهود يو انتقاد یعقالن یبه بررس
   39م.ینام یم» ينویخرد م«ا ی یرت قلبیر همراه با بصکا تفیم کرا ح

در  کنـد تـا   یت مـ یت عقـل، مـا را هـدا   یـ اهم ن اسـالم در مـورد ارزش و  یاد دیز کیدتأ
ه کـ را  یسـان کم. خداونـد در قـرآن   ینـ کاستفاده  یاز روش عقل حتماً یمطالعات علوم انسان

را صـاحبان   آنهـا و  ؛نند، سـتوده ک یم يرویها پین آناز بهتر ، وشنوند یسخنان گوناگون را م
مطالـب   ید در بررسـ ه اسـتفاده از خـر  کدهد  ین سخن نشان میا 40.رده استک یخرد معرف

را خداونـد  یـ ز ینش است؛ار گزیعقل خودش مع ،گریاست. به عبارت د یاساسنکته  ی،علم
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ـ  ،ل استفاده از عقل خودین افراد به دلید ایفرما یم آنهـا را  ن ین سـخنان مختلـف بهتـر   یاز ب
  نند.یگز یمبر

اگر  ،نیبنابرا 41.»شود یعقل استخراج م ۀلیمت به وسکح يژرفا«د: یفرما یم یامام عل
 مسـائل بـه عمـق    یتجربـ  يها ببرد و از داده  یپ مسائلبخواهد به عمق  یمحقق علوم انسان

و  یطرفـ  ی، بـ ینـ یب حالـت روشـن   یـک بـا   یعنـ ی ی اسـتفاده کنـد؛  د از روش عقلیبرسد، با
ل و یـ عقـل دل « :فرمایـد  مـی  امـام صـادق   .کنـد ل یـ اطالعات را تجزبه و تحل ي،نگر ژرف

ص صـواب از  یتشـخ  يار بـرا یـ عقـل را مع  ین سـخن بـه نـوع   یا 42.»مؤمن است يراهنما
ص یح تشـخ یح را از ناصـح یصـح  مسائله مؤمن اگر بخواهد کمعنا بدین داند.  یناصواب م

ه کـ نـد  ک یان نقل مـ یخقرآن از قول دوز ،لین دلیند. به همکد از عقل خود استفاده یبا ،دهد
 دوزخیـان  از دیگـر  کـردیم  مـى  تعقـل  و دیمشـنی  مـى  مـا  اگـر «نـد:  یگو یامـت مـ  یآنان در ق

یافـت و اطالعـات   قـت راه  یبـه حق  ،عقل يریارگک توان با به یم یعنی) 10: ملک(.»بودیم نمى
ضـرورت   یک ی،علوم انسان ر مطالعۀد یدست آورد. پس استفاده از روش عقل درست را به

  است. 
انـد.   ردهکد کید تأیعلوم جدز به استفاده از فلسفه در ین یاز دانشمندان علوم تجرب یبرخ

  ید:گو یم 43اسپیتزر ،مثال يبرا
ار و پانصـد سـال اسـت کـه     ش از دو هزیب توان از فلسفه جدا کرد؛ یرا نم کیپزش روان 

باره اختالل ذهن و ی درز عقالنیاند. اگر ما هر چ دهیشیرد آن اندکذهن و عمل ةبارفالسفه در
یلسوفان علـم بـه   ه فکطور  فلسفه باشد. همان تواند بدون توجه به یم، نمییرد آن بگوکعمل

 ۀخالص باشد و محاسب یتجرب يها ه در آن دادهک یاند علم ان داشتهیب يا نندهطور متقاعدک
ـ گرا ه تجربـه کرا  يزیچ یعنی یست؛ها وجود نداشته باشد، قابل تصور ن در داده ينظر ان ی
   44.یرفتتوان پذ یست، نمین یو منطق یتجرب يها ش از دادهیه علم بکند یگو یم یمنطق

  روش تجربي. لزوم استفاده از ۴
ـ  یاز آ يارید دارد، اما بسکیتأ یقرآن بر استفاده از روش عقل بـه  سـفارش  ش از یات قـرآن پ

ه کـ نینخست ا یام است؛دو پ ين سخن حاوینند. اک ید مکیبه مشاهده عالم خلقت تأ ،تعقل
 یه اطالعـات کـ  یتـا زمـان   نیـاز دارد؛ ه به ماده خام کل است یه و تحلیند تجزیک فرآیتعقل 

 یجـه اسـت؛  نت یل معنا ندارد و تعقل بیه و تحلیوجود نداشته باشد، تجز یخام ةنباشد و ماد
ـ   ینمـ  ،شـود  یل مـ یـ ه و تحلیـ ه توسط ذهـن تجز ک یه اطالعاتکنیدوم ا توجـه بـه    یتوانـد ب
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ذهن باشـد   ۀساخت ه صرفاًکانجام شود  یاطالعات يباشد. اگر تعقل بر رو ینیع يها تیواقع
علم بـه همـان سرنوشـت قـرون      چه بسا نداشته باشد، ینیع يها تیبا واقع یتیچ سنخیو ه

نار مشاهده کر در کد تفینجامد. پس بایجه بینت یب یجدل يها ل شود و به بحثیتبد ییوسطا
  و تجربه باشد.  

مطالعـه و مشـاهده عـالم خلقـت      ه انسان را بهکوجود دارد  يادیات زیم آیرکدر قرآن 
  کند؛ مانند: یدعوت م

وجـود دارد.   ییها خردمندان نشانه براى روز، و شب گردش و زمین و آسمان خلقت در«
نند و مـدام  ک یاد میخفته خدا را  و نشسته ه در حالت ایستاده،کهستند  یسانکخردمندان 

  )191-190: عمران آل. (»یشنداند ین میدر خلقت آسمان و زم
 و سـپس دعـوت   ،ن) مطـرح ی(خلقت آسمان و زمـ  یرونیب يها تیه نخست واقعین آیدر ا

، کنـد ر کـ عالم خلقـت تف  ةباری بخواهد درسکر شود. پس اگر کتف آنهاباره است که درشده 
  شد. یندیب آنها ةبارس درسپو ند کا تجربه یآن را مشاهده  يها تید واقعینخست با

عـت اسـت.   یه عالم خلقـت همـان عـالم طب   آید کدر ذهن به وجود  چه بسا این پرسش
نخست موجودات به صـورت   یعناست، یه در قرآن مطرح شده کن نوع مطالعه یا ،نیبنابرا

 یعـ یرد، در علـوم طب یر صورت گکتف آنها بارة درمطالعه شوند و سپس  یو تجرب يا مشاهده
موجودات عـام  که ایناست. پاسخ  یعلوم انسان یشناس اما بحث ما در روش بیان شده است؛

ـ    کـ م یدار یاتیآ ،بر آن افزون .شود یاست و شامل انسان هم م ۀ ه مـا را بـه مشـاهده و تجرب
  خود انسان دعوت کرده است؛ مانند:

 آنهـا نار کرده تا در کاز جنس خود شما خلق  یه همسرانکخداوند آن است  يها از نشانه
افراد  يبرا ییها ن امر نشانهیو رحمت قرار داده است. در ا ین شما دوستید و بیابیآرامش 

  )21(روم: متفکر است.
ر مطرح شده است. پس مشـاهده  کتف يبرا یموضوع انسان یک ،هین آیه در اکروشن است 

  . اختصاص ندارد یعیبه علوم طب ،موجودات یتجرب ۀو مطالع
. شـناخت  1ورد توجه است: عد ماز دو ب ،دگاه قرآنیاز د یعیعت و امور طبیشناخت طب

گراها بـه   يها. ماد دهیر پدیدر عرض سا يماد يها دهیشناخت خود پد یعنی: یو افق یعرض
هـا در ارتبـاط بـا     دهیـ : شناخت پدی. شناخت طول2 پردازند؛ یعت مین نوع شناخت از طبیا
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تعقـل در   ۀلیبه وسـ  ی،مخلوق خداوند است. شناخت طول يه تمام امور مادکنیخداوند و ا
   45د.یآ یعت به دست میعالم طب

ل یـ ان را بـه دل کرده و مشـر کـ عالم خلقت دعوت  ةرا به مشاهد ها ناانس رراًک. قرآن م2
قـرآن   خداوند در رده است.کخ یعالم خلقت توب به منظور مشاهدةاز حواس نکردن استفاده 

ننـد،  یب یه بـا آن نمـ  کدارند  یشند، چشمیاند یه با آن نمکدارند  یاهل جهنم قلب« د:یفرما یم
ه ین آیا )179: اعراف(.»ترند ه گمراهکوانات بلیشنوند. آنان مانند ح یه با آن نمکدارند  یگوش

چشـم،   ید از حواس خـود اسـتفاده کنـد و   با ،افتن راه درستی يه انسان براکدهد  ینشان م
 یـرا الزمـۀ  ز شـود؛  یز میرد. استفاده از حواس شامل تجربه نیار گکگوش و قلب خود را به 

درسـت   يهـا  ند و بـه حـرف  کرا مشاهده  یخارج يها تیه انسان واقعکن است یمشاهده ا
  ند.  کآنها تعقل  بارة درگوش دهد و سپس 

ـ  ،هـا  ردن مـرده کاز زنده  ینان قلبیاطم يبرا میحضرت ابراه اسـتفاده   یاز روش تجرب
  ه گفت:ک یرده است. زمانک

 نـدارى؟  ایمان مگر کنى؟ فرمود مى زنده را مردگان چگونه که ده به من نشان پروردگارا«
 قطعه قطعه و بگیر مرغ چهار پس: فرمود یابد، آرامش قلبم خواهم مى ولى! چرا کرد، عرض

 خـواهى  بـزن؛  صدا را آنها یک یک گاه آن ؛بگذار کوهى سر بر را آن از قسمتى هر و کن
 کـار  محکـم  و ناپـذیر  شکسـت  مقتـدرى  خـدا  که بدان و آیند مى تو نزد شتاب با که دید

  )260(بقره: .»است
ش یبه دستور خداوند به صورت آزمـا  میه حضرت ابراهکاست  یش تجربیآزما یکن یا

م یتـوان  یز مـ یـ ن یعلـوم انسـان   مسـئله شتر آن را انجام داد. در یب ینان قلبیاطم يو برا یعمل
  آزمود.  به روش تجربی شترینان بیاطم يبرا ،دیآ ین به دست میه از دکرا  یمطالب
شود نسبت بـه قابـل اجـرا     یگر سبب مید يها نار روشکدر  ی. استفاده از روش تجرب4

از  یشـناخت  ا روانیـ  ی، اجتمـاع یاسـ یس ۀبرنام یک چه بسام. ینکدا ینان پیها اطم بودن برنامه
ه آن برنامـه  ک یاما تا زمان ؛یدشه و استدالل به دست آیا توسط اندیاقتباس شود  ینیمتون د

  رد.  کنان یو مؤثر بودن آن برنامه اطم یتوان به عمل ینمعملی نشود، در جامعه 
اگـر  «: فرمایـد  مـی  ید است. حضرت علـ کیاستفاده از تجربه تأ ی بر. در منابع اسالم5
ن یـ ه در اکـ تجربـه   چه بسـا واژة  46.»جه خواهند ماندینت یور و بکها  روش ،ها نباشند تجربه

تـوان از آن   یامـا مـ   ي نباشد؛امروز يبه معنا یعلم ، ناظر به تجربۀرفته استار کت به یروا
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 یعل امامه کژه یبه و ی بشود؛و علم یشخص ی استفاده کرد که شامل تجربۀلک يمعنا یک
ی در علـوم انسـان   يتواند بـرا  ین میار برده است. اکها (مذاهب) به  تجربه را در مورد روش

بعـد آن را بـه    و مییازمـا یمختلف را ابتدا با استفاده از تجربه ب يها ه روشکبخش باشد  الهام
حفـظ   يخردمنـد «د: یـ فرما یمـ  ت خود به امام حسـن یدر وص یم. حضرت علیار برک

یش اد موجـب افـزا  یـ تجـارب ز « 48؛»است يخردمند یۀحفظ تجارب ما«و  47.»هاست تجربه
   50.»د استیها دانش جد در تجربه «49؛»عقل است

ی عبرت گرفتن و حفظ تجـارب شخصـ   يمعنا به معنا یکبه  ،بر تجربه همه تأکیدن یا
ی و علمـ  یباشد و تجارب شخصـ  یلک يتجربه به معنا ی ندارد که واژةچ مانعیاما ه است؛

ه در اسـت کـ  ان داشـته  یار رفته و بکه در مورد علم به کر یت اخیروا به ویژه را شامل شود؛
ـ    ی،نـ ینگـاه د رو، در  از ایند وجود دارد. یها دانش جد تجربه ی منـع  نـه تنهـا از روش تجرب
 ،ل داردکه مشـ کاما آنچه  کید شده است؛ن معنا بر استفاده و حفظ تجربه تأیه به اک، بلنشده

عـدة زیـادي از   نون کاند و ا ان انجام دادهیگرا ه اثباتک يارک ی است؛انحصار در روش تجرب
  .اند آنها انتقاد کرده

  . روش تلفيقي۵
کـرد  اسـتفاده   یدر مطالعات علوم انسان یقیتلفاز رونتی توان  یم مذکور، مطالببا توجه به 
» یقـ یروش تلف«توان  ین روش را میا؛ همزمان از عقل، نقل و تجربه استفاده شودکه در آن، 

ن روش مـورد  یـ د، هر سه بعد ایآ یمین برد يها آموزهاز ه کطور  د. همانینام» عديه بس«ا ی
مطـرح   یلکتوان به دو صورت  یاست. استفاده از عقل، نقل و تجربه را من ید دکید و تأییتأ
  :ردک

و هر محقق بـه تناسـب موضـوع از هـر روش     کنیم د ییه هر سه روش را تأکنینخست ا
هـا   افتـه یهـا و   ن روشیبـ  یهمـاهنگ یـن روش،  شـود. در ا  رفتـه  یاو پذ یـۀ رد، نظرکاستفاده 

مختلـف   يهـا  ه موضـوع واحـد بـا روش   کـ ل وجـود دارد  حتماًن ای. و اشود میساز  لکمش
 ییرش نهـا یها و پـذ  افتهین یب يداوراین حالت ج متفاوت برسند. در یشوند و به نتا یبررس
  شود. یل مواجه مکبا مش آنها

م و هـر  یریـ در نظـر بگ  یقـ یجا و تلفیکها را به صورت  ه مجموعه روشکنیروش دوم ا
واحد برسد. بـه   ۀجیند و به نتکها را رفع  ن روشیب ییگرا ناهمدر موضوع واحد،  پژوهشگر
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و  ینـ یع يهـا  د بر دادهکی(تأ ییگرا رد اثباتیکچهار رو یل در مطالعات علوم انسانین دلیهم
و فهـم افـراد و تـالش در     كمسـتقل از در  یرونیب يها تید بر واقعکی(تأ ينگر )، واقعیمک

آنـان) و   يهـا  زهیـ هـا و انگ  تیـ افراد از واقع كد بر درکی(تأ ییرگرای)، تفسآنهاشف کجهت 
ي خـاص خـود را دارنـد.    هـا  تیدام محـدود ک) هر یت موجود اجتماعی(نقد وضع يانتقاد
را ) مزبـور  يردهـا یکاز رو ی(اسـتفاده از بخشـ   یـی ثرگراکرد تیکـ پژوهشـگران رو ، نبنابرای

در سـه   یـی ثرگراک. تسازد یرا فراهم م مسایلبهتر  كان درکرد امیکن روی. ااند دادهشنهاد یپ
 51ر اسـت. یپـذ  انکـ اطالعات ام يگردآور يها مطالعه و روش يها ، روشیفلسف یبعد مبان

 يهـا  اسـتفاده از روش ي اطالعـات،  آور ز در مقـام جمـع  یـ ن يگـر ین پژوهشـگران د یهمچن
  52دانند. میالزم  ینین علم دیتدو يرا برا ینی، شهود و منابع دينگر ، درونی، عقلیتجرب

  ج جامعنتايارائه . ۶
 ةامـا اسـتفاد  ؛ آورد یتـر بـه بـار مـ     امـل کتـر و   ج جـامع ینتـا استفاده همزمان از هر سه منبع، 

انحصـار بـه   ي مثـال،  ند. براک یجاد میرا ا ییها تیمحدود ،ها دام از روشکاز هر  يانحصار
در حـل   ی. ناتوان1 :سازد یرا برجسته م یدر علوم انسان یالت فعلکهمان مش یروش تجرب

. بـه  4 ؛داران نیـ د يبـرا  يارآمـد ک. نا3؛ داروینه یات باطل مثل نظری. نظر2ت بشر؛ کالمش
  ي.. انحصار اهداف آن به اهداف ماد5 ؛انسان يگذاشتن ابعاد فراماد یفراموش

د ین را تشـد یـ ن علـم و د یبـ  ینـوع دوگـانگ   یـک ه کنیضمن ای، نیانحصار به روش د
افـزون  سازد.  یمحروم م یعلوم انسان ۀدر عرص ینید يها افتهین را از یمتدیرند، افراد غک یم

بـه ارمغـان    یعلـوم انسـان   ۀنـ یرا در زم يادیـ شـرفت ز یپ ینـ یتنها به منـابع د  ياکاتبر آن، 
ه انحصار دانشمندان مسلمان به روش ک گونه بوده است نیز ایآورد. چنانچه در گذشته ن ینم
  نداشته است. يریشرفت چشمگیپ ینقل

 یو عقالنـ  یرا روش اسـتدالل یزیت دارد؛ ز محدودیو استدالل ن یانحصار به روش عقل
باشـد.   مـی ز یـ ن یو جزئ یازمند امور واقعین یاما علوم انسان؛ پردازد یات امور میلکبه  صرفاً

هماهنـگ نشـود،    یانسـان  یواقع ییایه با دنک یتا زمان یعقالن یذهن يها طرحافزون بر آن، 
مؤثر به نظـر   یمطالعه علوم انسان يو جامع برا یقیتلف روشرو،  ینراهگشا نخواهد بود. از ا

  رسد.  یم
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د. یـ ج جامع بـه دسـت آ  یه نتاکشود  یسبب م یو تجرب ینی، دیاستفاده از روش عقالن 
افـراد اسـت.    یسـالمت روانـ  ی، شناسـ  علـم روان  یاساسـ هـاي   عاز موضو ي مثال، یکیبرا

انسـان را   یسـالمت روانـ   یچه عوامل هکاند  بودهپرسش ن یشناسان به دنبال پاسخ به ا روان
نشـان   یشناسـ  . مطالعات روانشود می یروان يماریمنجر به ب یبخشد و چه عوامل یبهبود م

مناسـب   يت اقتصـاد یه مناسب، ورزش، وضـع ی(تغذ یجسمان يازهاین يه ارضاکدهند  یم
احتـرام  ن، داشـتن  یر و تـوه ی، نبود تحقیت اجتماعی، امنیت اجتماعی(موقع یو...)، اجتماع
، داشتن فرد محبوب یعاطف يازهاین ي، ارضایدرون يها و تضادها (حل عقده یو...) و روان

ن یهمچنـ  53نـد. ک ین مـ یافراد را تـأم  یاز به محبت و...) سالمت روانین يو ارضا یدر زندگ
غلـط   يو باورهای، سبب سالمت روان یمنطق يها اند باورها و شناخت افتهیشناسان در روان

  شوند. می یروان يماریسبب ب یشناخت يو خطاها
 یاسالم يها اما نگاه به آموزه؛ مختلف است ياینگاه به موضوع از زوامزبور  يها هینظر
ن یـ از ا ینقش دارنـد. برخـ   یروان يماریز در سالمت و بین يگریه عوامل دکدهد  ینشان م

اهش اضـطراب و  کدعا سبب ي مثال، اند. برا استخراج شده ینیعوامل توسط پژوهشگران د
ـ   کتوشود؛  میآرامش روان  قناعـت بـا   ؛ داردبـه دنبـال   را  یل به خدا آرامـش سـالمت روان

 كفر و شـر که کدهد  ینشان م یدر منابع اسالم يمروردارد؛  سالمت و آرامش روان ارتباط
در برابر داشتن دوسـت   ییاد خدا، تنهایر و کگرداندن از خدا در برابر ذ يمان، رویدر برابر ا

در برابـر محبـت و    ینـه و دشـمن  کیو اطاعـت،   یت در برابـر بنـدگ  یهمسر، گناه و معصو 
 یکـی ا و حرص در برابر زهد، حسد در برابر نیظن در برابر حسن ظن، حب دنی، سوءدوست
و ظلـم و  ن، غضب در برابـر حسـن خلـق    یقید در برابر رضا و یو ترد ک، شیرخواهیو خ

  54روند. یبه شمار م یروان يماریالمت و باز عوامل سستم در برابر حق و عدالت، 
ج ینتـا ی، و تجربـ  ی، عقلینیآوردن به منابع دکه روشود  یمشاهده م یبه روشنین، بنابرا

  دهد.   یارائه م یانسان ةدیپد یکن ییتر نسبت به تب عید وسیتر و د جامع

  مراحل روش تلفيقي
ین چهـار مرحلـه پـس از بـه     ابد. ای یتحقق م یلک ۀن روش در چهار مرحلیادر مقام عمل، 

چـه بسـا بـا    شـود.   یدر نظر گرفتـه نمـ   یتیمحدود مسئلهجاد یاست. در اوجودآمدن مسئله 
متـون   یل دارد بررسـ حتماًابراي پژوهشگر مطرح شود؛  يا مسئله یمطالعه منابع علوم انسان
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بـه   مسئلهفرد  يبرا یزندگ يها تید واقعیپژوهش مطرح سازد و شا يرا برا يا مسئله ینید
توانـد   یر میچهار مرحله زکرد، خود را مشخص  که پژوهشگر مسئلۀوجود آورد. پس از آن

  ج بهتر رهنمون سازد: یاو را به نتا

  هاي دانشمندان بررسي ديدگاه مرحله اول:
ن یـ شـود. ا  یمـ مسـئله بیـان   در مـورد آن   یدانشمندان علوم انسانهاي  نظریهدر مرحله اول 

 یدر منـابع علـوم انسـان   چـه بسـا   است.  یدر منابع علوم انسان ينظر ۀمرحله مستلزم مطالع
ان دارد کـ ام؛ پاسـخ داده باشـد  پرسش ن یبه هم ماًیه مستقکوجود داشته باشد  ییها پژوهش
  مطرح شده باشد.  یدر منابع علوم انسان یلهاي ک دیدگاه

را یـ ز ؛زنـد  یونـد مـ  یدانش موجـود پ  ةریکحاضر را به پ مراجعه به منابع موجود، مسئله
را تـا   مسـئله ن یا» الف«ه محقق کابد ی یدر م ،ندک یگر مراجعه میه به منابع دک یمحقق زمان

رده اسـت و محقـق   کـ شف کرا تا چه حد  مسئلهپاسخ » ب«محقق ، رده استک یجا بررسک
جـا برسـم.   کنم و به کت کجا حرکد از ینون من باکش رفته است و ایپ يا تا چه مرحله» ج«

ه کـ دهـد   یپاسخ م مسئلهن یبه اۀ مورد نظر، نیدر زم یقات علوم انسانیتحق یمحقق با بررس
حاصـل  ینـه،  را دانـش موجـود در هـر زم   یـ دارد؟ ز یپژوهش او با دانش موجود چه ارتباط

انـد و   فراوان انجـام داده  ن راه مطالعاتیه در اکاز محققان است  يشمار یب يها تالش نسل
را نادیـده  ن مجموعـه بـزرگ   یـ توانـد ا  ینمـ گـر،   منزلۀ یک شخص جستجوبه  یمحقق فعل

  55.بگیرد
 یلک يها يبوده است. اما تئور یروش تجرب یروش غالب در علوم انسانین، بر اافزون 

ه کن امر یدارند. پژوهشگران نسبت به ا یاسیو ق یاستدالل يمبنا یبزرگ همگهاي  نظریهو 
توافق نظـر دارنـد.   ي است، تئوره و توسعه یت در تهکمشار یف پژوهش تجربیاز وظا یکی
هـا از   دهیپد ینیب شین و پییه به منظور تبکم است یوسته از مفاهیبه هم پ يا مجموعهي، تئور
علـوم   ینونکقات یدر تحق اصوالً 56دهد. یارائه م یلکه ی، قضآنهان یص روابط بیق تشخیطر

در آغاز شود: نخست  یدر دو مرحله از استدالل استفاده می، ت روش تجربیبا محور یانسان
موجود را  يها افتهیو ها  نظریهن مرحله پژوهشگر یدر ا؛ »یهن فرضیتدو ۀمرحل«پژوهش در 

ن یچنـد  یعنـ ؛ یدهـد  یاستنباط انجام م یک یاس منطقیند. سپس با استفاده از قک یمطالعه م
سپس رد و یگ ینار هم در نظر مکاس در یق یکمقدمات منزلۀ ه موجود را به یپژوهش و نظر
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ه هنـوز  ین قضـ یـ ا یه در زبان روش تجربکند. از آنجا ک ید از آنها استنتاج میجد ةگزار یک
  57شود. یده میه نامیدر نظر گرفته شده و فرض یلحتماًنشده است، ا ید تجربییتأ

ه پـژوهش  کپس از آني مثال، برا نتایج تجربی است. مرحلۀ دوم قیاس در مرحلۀ تفسیر
شـود. پژوهشـگر    یمـ » د« ةدیموجب پد» ج«و » ب«، »الف« يدادهایه روکنشان داد  یتجرب

؛ ده شـد یـ ن پدیش ایدایدادها سبب پیه چرا آن روکپرسد  یج از خود میر نتایدر مرحله تفس
ـ   ک یاسـتدالل مـ   موجود در علمهاي  نظریهبا توجه به  یعنی خـود   ینـد و از پـژوهش تجرب

  کند. ید استخراج میجد یلک يایقضا
پـردازد و منـابع    یم يا تابخانهکو  ينظر ۀاول پژوهشگر تنها به مطالع ۀرحلدر مین، بنابرا

ی، اسـ یند و با استفاده از تعمق و استدالل قک ینظر را به دقت مطالعه مۀ موردنیموجود در زم
شـف نشـده و   ک مسـئلۀ  قـاً یزنـد و دق  یوند میموجود پ یعلم يها خود را با اندوخته مسئلۀ

  سازد.  یم چارچوب موضوع خود را مشخص
را بـه   مسـئله ه هاي دانشمندان مسلمان گذشـته، کـ   دیدگاهد یپژوهشگر باین مرحله، در ا
آنهـا بـا   ردن کـ  دهد و به منظـور هماهنـگ  ز مدنظر قرار یاند، ن ردهک یبررس یتجربیرروش غ

  کند.تالش اند،  ی سود جستهه از روش تجربک یدانشمندان فعلهاي  نظریه

  يني: بررسي منابع ددوم ةمرحل
نـار  کن مرحلـه در  یند. قرار دادن اک یم یبررس ینیرا در منابع د مسئلهدوم همان  ۀدر مرحل

؛ گـذارد  یار محقـق مـ  یـ را در اخت يتـر  عیو ابعاد وسکند  میتر  را روشن ی، مسئلهقبل ۀمرحل
ده بـه  یـ پد یـک  يچند علت خاص را برا یقات علوم تجربیل دارد تحقحتماًه اکمعنا بدین 

 ینـ ین صورت منابع دیدر ا؛ مانده باشد ید علم مخفیاز د يفراماد يها اما علت؛ دست دهد
از  يشـتر یب ییایـ زوای، مه به علل قبلیه با ضمکدهد  یار پژوهشگر قرار میآن ابعاد را در اخت

  شود. میار کتر آش دیجد يرهاین متغیشود و روابط ب یروشن م مسئله
  شوند: یرو م هبرو ين مرحله پژوهشگران با چند چالش جدیدر ا

در قالـب عبـارات و   قصد بررسی آن را دارد، ه پژوهشگر کرا  ین است موضوعک. مم1
را » یافسـردگ «خواهـد   یشناس م روان ي مثال، یکباشد. برا یم موجود در علوم انسانیمفاه
 يبـه معنـا   قـاً یه دقکـ  ینـد مفهـوم  یب ینـد، مـ  ک یمراجعه م ینیدر منابع د یوقت؛ ندک یبررس

 آنهـا و مانند » غم«، »حزن«لمات کشود از  یمجبور مرو،  از اینجود ندارد. باشد، و یافسردگ
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ه پژوهشـگر  کـ ان شـده باشـد   یب» حزن« يبرا ییها علت ینیدر منابع دچه بسا ند. کاستفاده 
ة دیـ بـا حـزن دو پد   یاما در واقع افسردگ؛ ندکان یب» یافسردگ« ةدیپد يها را برا همان علت

شـده  » میتشـابه مفـاه  « يپژوهشـگر دچـار خطـا   ین صورت، باشند. در ااما متفاوت مشابه، 
  است. 
ق مشخص یم را به طور دقیمفاه يها یژگیوباید  پژوهشگرین خطا، از ا يریجلوگ يبرا

 یافسـردگ  يهـا  یژگـ یو؛ سـت یچ یق افسردگیف دقیمشخص سازد تعرنمونه،  يسازد. برا
رد. یـ را در نظـر بگ  یو جسمان يرکت فیت، سطح خلق، وضعیر فعالییرخواب، تغییتغمانند 

ات یـ در رواوجو  جست ند و باکف یق تعریبه طور دق ینیرا در منابع د» حزن«سپس مفهوم 
رسد  یجه مین نتیبه ایت، است. در نها ییها یژگیچه و يه فرد محزون داراکبه دست آورد 

توان در مـورد   ینمن دو مفهوم معادل نباشند، ی. اگر ااست یا نه یا حزن معادل افسردگیه آک
و  ینـ یم دیق مفـاه یف دقید به تعاریدوم با ۀدر مرحلکرد. پس م کسان حشکل یکهر دو به 

ب چند مفهـوم  کید تریرا روشن سازد. شا آنها يها ا تفاوتی ی، همپوشیم علوم انسانیمفاه
و » يآور تـاب «، »يخودمهارگر«ي مثال، ن شود. برایمفهوم در د یکمعادل  یدر علوم انسان

؛ شوند» صبر« یعنی ینیمفهوم د یکهستند، معادل  یشناس ه سه مفهوم روانک» ییرو سخت«
  شود.  یمفهوم علم یکمعادل با هم  ینیچند مفهوم دکس، ا برعی

 یم علمـ یبـا مفـاه   ینـ یدهـاي   نظریهق یتلفیرد، ق صورت نگیدق یل مفهومین تحلیاگر ا
 ياریه امروزه در بسـ ک يا دهیپد؛ متفاوت نخواهد بود یءدو ش يگزار ي جز درکنارهما جهینت

ه یشود و تنها چند آ یمطرح م یمطالب از منابع علوم انسان یعنشود؛ ی یده میها د از پژوهش
م و یق مفاهیه ارتباط دقکنیبدون اشود،  ینار آنها نهاده مکدر » كمن و تبریت«براي ت یا روای

ر کـ هـا، ذ  واژه يلغـو  یان معـان یـ شد. پـس بـا ب  مشخص شده با آنهاو تفاوت  كنقاط اشترا
ن یتوان ب یمك و تفاوت، و طرح نقاط اشترا آنها يها یژگیان ویم، بیمفاه یف اصطالحیتعر

  رد.  کجاد یتر ا قیوند دقیپ یعلم يها و گزاره ینید يها آموزه
کـه در  طـور   ها توجه شود. همان د به داللت گزارهیبا ینیج از منابع دی. در استخراج نتا2

ا یـ (نـص) دارد  » صراحت«ا یمطلب  یکبر  ینید يها داللت گزارهآمده است، » اصول فقه«
در  يگـر یل دحتمـا چ ایه هـ کـ ح دارد یمعنا تصـر  یکلمه در کا یگزاره  یک یزمان». ظهور«

ي آن وجـود داشـته باشـد،    در معنـا  يگرید يل معناحتماه اک یآن داده نشود و زمان يمعنا
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همان معنـا   ۀارائ يه الفاظ و جمالت براکاست  ین دو مورد زمانیا 58.شود یگفته م »ظهور«
ان شـده  یـ گـر ب یت دیـ واقع یـک ان یب يه گزاره براکافتد  یار اتفاق میاما بس؛ ان شده باشدیب

یـن مـوارد،   ننـد. در ا ک یرا از آن استخراج م يگریمطلب د یاما محققان به طور ضمن ؛است
 یـک ه کدهد  یرخ م یزمان، یتداع يشوند. خطا» یتداع يخطا«پژوهشگران دچار چه بسا 

ات و یا جمالت مشابه در آیلمات کاما ، سنده وجود داردیدر ذهن نو یمطلب از علوم انسان
ه یـ ه آکند ک یر مکند و سپس فک یم یرا در ذهن او تداع یمعهود ذهن يهمان معناات، یروا

  یت اشاره دارد.ن واقعیت به ایا روای
دارد. در فقه  یبا علوم فقه يتفاوت ماهو یک یمطالعات علوم انسان. نوع استنباط در 3

عمل خاص را از نظر جـواز و عـدم جـواز انجـام آن بـه       یکه کن است یمجتهد به دنبال ا
 یلـ ی) خی(نهـ  ي) و بـازدار ي(امـر  يجمالت دسـتور ین نوع مطالعات، ا يدست آورد. برا

ده یـ ن دو پدیبـ  یهمبسـتگ  ۀه دنبال رابطـ محقق بی، اما در مطالعات علوم انسان؛ اربرد داردک
ده، یـ پد یـک  يها ، نشانهیعلت و معلول ۀ، احساس، شناخت و...)، رابطیند روانی(عمل، فرا

یـن نـوع   ا ياز بـرا یـ نـوع جمـالت مـورد ن   رو،  از ایـن آن است.  ییربنایامدها و عوامل زیپ
  ار رفته در فقه است. کمتفاوت از جمالت به ها،  استنباط

ئـت  یل و هکاصول استنباط با ش یک ینیاز متون د یمطالعات علوم انسان يبراین، بنابرا
اط، یـ مثـل اصـل احت   یاصـول فقـه فعلـ    يهـا  از بحث ياریچون بس؛ از استید مورد نیجد

داللت فعـل امـر   و  ه بر وجوبیخبر ۀر، فعل امر داللت بر وجوب، داللت جملییبرائت، تخ
ـ اما ا؛ اربرد داردکم کار یا بسیرد ندارد اربکا ی یبر وجوب در مطالعات علوم انسان ن بحـث  ی

آن دو  یهمبستگ ۀند، رابطک یت داللت میه به صورت مبتدا و خبر بر علیخبر ۀجمل یکه ک
از بـه بحـث دارد و   یـ هـا ن ینامد آن اشاره دارد. ایدهد، به پ یده را نشان میت پدیا ماهیر یمتغ

ق به نام یب از اصول فقه و روش تحقکمر يا رشته نید بیجد ۀشاخ یکه کاست آن ازمند ین
  شود.س یتأس» ینیاز منابع د یعلم مسائلاصول استنباط «

آشنا باشد و بتواند مطالب  ين اصول تا حدودید محقق با این مرحله از پژوهش بایدر ا
نجا دو یا، »الصبر شجاعه«ي مثال، ند. براکاستخراج  ینیق از منابع دیل درست و دقکرا به ش

ش از مراجعـه  ینجا پـ یدر ا». شجاعت« يگریو د» صبر« یکیوجود دارد  یشناخت روانر یمتغ
 ۀت رابطـ یـ ن روایـ ا ایـ ه آکـ ت روشـن شـود   یـ ن روایـ ف مـتن ا یلکد تیگر بایات دیبه روا
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را ا هـر دو  یداند  یم يگریاز آنها را علت د یکیا یدهد  یر را نشان مین دو متغیب یهمبستگ
 مسـائل د در اصول استنباط با توجه به یگونه جمالت با نیاف یلکرد. تیگ یدر نظر م يمساو

  مشخص شود.  یو اصول یادب
بـا علـم    ییث، آشـنا یفهـم حـد   يها از انواع و روش یآگاهیح، استنباط صح يالبته برا

  ز الزم است. یه و رجال نیدار

  مطالعة مسئله به صورت تجربيمرحله سوم: 
مفهـوم   یعنـ ؛ یدست شـود  یکموضوع  يو نظر یمفهومجنبۀ د از یاول و دوم با ۀدر مرحل

ده یـ م آن پدئـ عال یعنـ ؛ یدر آن لحاظ شده باشـد  یو علم ینید يایه زواکواحد ارائه شود 
و شـود،  بیان هر دو دسته در مطرح عوامل اگر علم، ن و یم مطرح در دئعالشود؛  یمطرح م

ـ با ،شود یه بحث میابعاد قضو ؛ در نظر گرفته شودآن دو موجود  يامدهایپ د هـر دو نـوع   ی
  یرد.ابعاد مد نظر قرار گ

م. مراجعه یرینگ یه نسبت به تجربه موضع منفکن مرحله آن است ین مطلب در اینخست
را حضـرت  یـ ز؛ مـؤثرتر اسـت   یه تجربـه عملـ  کـ دهـد   یبه ما نشان مـ  ینید ییها به آموزه

رد. کـ دا یـ نـان پ یانجام داد تا قلبش اطم یعمل ۀردن مردگان تجربکزنده  مسئلهدر  یمابراه
مسـائل را بـه او    یرا در مسافرت با خود برد تا به صورت عملـ  یموس حضرت خضر

ی اما به صورت عمل؛ ح دهدیاو توض يبرا یتوانست به صورت مفهوم یگرنه مونشان دهد، 
  نشان داد تا مؤثرتر واقع شود.

؛ شـود  یآزموده نمتجربه  است و با يماد يماورا ینید مسائلد گفت ین قسمت نبایدر ا
 مسـئله  يبـرا بارهـا  امـا خداونـد در قـرآن    یسـت؛  ن يزیوجود خداوند چتر از  ییرا ماورایز

آثـار   یعت و بررسیطب ةعت ارجاع داده است. پس اگر با مشاهدیطب ةد ما را به مشاهدیتوح
ز یـ گر را نید مسائل مطمئناًکرد، د را مطالعه یار مهم مثل توحیبس يمعنو مسئله یکتوان  یم
ا یـ  ا بـه احسـاس  ی ا به عمل اشاره داردی ینید مسائلرا یز؛ ردکق مطالعه ین طریتوان از ا یم

تـوان در   ینها را میدام از اکو هر ی، اسی، سی، اجتماعيبزرگ اقتصاد يها ا طرحو یشناخت 
  رد.  کو اثر آنها را مطالعه اجرا، جامعه 
م و یناجرا ک ییها م تا طرحیاز داریت نیار و خالقکز به ابتیش از هر چیبین قسمت، در ا

مـان  یاي مثـال،  رد. بـرا کرا مطالعه  يمعنو مسائله به صورت روشن بتوان کم یبساز يابزار
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مـان مطـرح   یا يربنـا یزمنزلـۀ  ن عامل را بـه  یتوان چند یم یبه راحتي است، معنواي  مسئله
د. یآنهـا را سـنج   مـان یزان ایـ مبعـد از آن  ن عوامل را در افراد آمـوزش داد و  یسپس اکرد، 
م و یابیـ  یمان را مینخست افراد با ا، داردآثاري مان چه یه اکم یم بدانیخواه ین اگر میهمچن

 یو عملـ  یالمـ کش یق، مصاحبه، مشاهده، آزماین افراد از طریامدها را در ایبعد وجود آن پ
  یم.ریگ یاندازه م

  شود؛ مانند: طرح يار متنوع و متعددیبس یتجرب يها د طرحیدوم با ۀدر مرحل
 يشده از مباحث نظر ی اقتباستیبرنامه ترب ین روش، یک: بر اساس اروش مشاهده اثر

 نامـه  و پرسـش  ق مصـاحبه، مشـاهده  یآن از طرآثار شود و  یماجرا در جامعه  یو علم ینید
آن اجرا، و آثـار  ن و علم در جامعه یآمده از د دست به ياقتصاد ۀبرنام ؛ یکشود یده میسنج

ن و علـم در  یـ آمـده از د  دسـت  به یشناخت روانویژگی  ؛ یکشود یتجربه آزموده م قیاز طر
  شود. میآن مشاهده آثار و  ییافراد شناسا

، آزمـون  نامـه  پرسشدر قالب  يابزار ینید يها م و آموزهیدام مفاهک براي هر سازي:ابزار
زان یـ ه مکـ ته شـود  ساخ يا نامه ي مثال، پرسشگر ساخته شود. براید يریگ اندازه يو ابزارها

مـان فـرد را بسـنجد.    یزان عمـق ا یه مکساخته شود  ین آزمونیصبر افراد را بسنجد و همچن
بـه دسـت    يهـا  داده يل آمـار یو تحلي از افراد، تعداد ين دو ابزار بر رویا يسپس با اجرا

تواند  ین ابزارها میشود. ا یمشخص م یمان فرد به صورت تجربیصبر با عمق ا ۀآمده، رابط
  ساخته شود.م یمفاه یدر مورد تمام

   ها فتهیا : تحليل عقالنيچهارم ةمرحل
ه در کـ  یآمده از تجربه با اطالعات دست به يها دادهین مرحله با استفاده از تعقل و تعمق، در ا

سوم از تجربـه   ۀو در مرحل ینیدوم از منابع د ۀو در مرحل یاول از منابع علوم انسان ۀمرحل
شـوند. هـر چنـد در     یسـه مـ  یق و مقایبا هم تلف یبا استفاده از خرد متعال اند، به دست آمده

نـون مطـرح   که اک يا مرحله، ها وجود دارد ر دادهیمرحله به نام تفس یکز ین ینونکمطالعات 
 یه هماهنگکبل؛ است ینونک یاز مراحل روش تجرب مثابه یکیبه  يریفراتر از تفسشود،  یم
  دهد.  یقرار مافته را مد نظر یامل سه نوع ک

ح یبه راه صـح  ینیرا با استفاده از منابع د یتجرب يها تواند داده ین مرحله محقق میدر ا
 ینـون ک یعلوم انسان يها يپرداز هیدر نظر ه معموالًکاشتباه  يرهایاز تفسیت، و همچنین هدا

  کند. يریگیرد، جلوگ یصورت م
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از  ؛ یکیشود یل مکیمقدمه تش ه از سهکاست  یاسیاستدالل ق ین مرحله نوعیادر واقع 
ن به دست آمده یسوم از د ۀو مقدم یات علوم انسانیدوم از نظر ۀ، مقدمیمقدمات آن تجرب

ن یبـ  یاما اگر ناهماهنگ؛ دیآ یبه دست م یاملکد و یجه جدین مقدمات نتیب اکیاست. از تر
از مراحل  کییمجدد  ين مرحله با تعمق و بازنگریدر اباشد، ش وجود داشته یپ ۀسه مرحل
  شود. میاصالح 

؛ آمده از مراحل مختلف است به دست يها افتهین یب یهماهنگین روش، در ا ییداور نها
هماهنـگ   یانیـ وح يه با مبناکشود  یرفته میپذ یزمان یافته در مورد علوم انسانی یک یعنی

 یتجربـ  يهـا  اسالم همگرا باشد و داده یفلسف یم تضاد نداشته باشد، با مبانک ا دستیباشد 
ا یـ شود  ینظر میدتجد ینیا استنباط فرد از منابع دین صورت، یر ایند. در غکد ییز آن را تأین

ار رفته از نظر ابـزار و  کبه  یا روش تجربو یشود  یباره مشاهده می او دوفلسف يها استدالل
  شود.  یم ياجرا بازنگر ةنحو

 یدر علـوم انسـان   ییو روبنا یجزئ مسائلن روش در مورد یاه کد توجه داشت یالبته با
ـ ابنابراین، رد. کن روش مطالعه یتوان با ا یرا نم يادیو بن ییربنایز مسائلاما ؛ اربرد داردک ن ی

  دارد.   یمحدوده خاص يریروش از نظر شمول و فراگ

  گيري  جهنتي
مـا را   یعلوم انسـان  ةدر حوز یدانشمندان مسلمان و پژوهشگران تجرب فیلسوفان،مطالعات 

تنها به  ياکرا اتیز؛ استفاده شود یقیروش تلف یکن علوم از یه در اکرساند  یجه مین نتیبه ا
سـازد. انحصـار بـه     یمحروم م ینیع يها تیات موجود در واقعیما را از جزئ ین فلسفیبراه

افتـه اسـت. رو   یهـا ادامـه    ه در طول قـرن کشود  یم ینقل يها ز منجر به بحثین ینیمتون د
 یعقالنـ  يها استداللاز انسان غافل و  يفراماد يها ز ما را از جنبهیصرف ن ۀآوردن به تجرب

ه در آن از عقـل، نقـل و تجربـه در    کار گرفت کرا به  ید روشیبارو،  از اینسازد.  یگانه میب
دام بـه  کـ  چیرونـد، هـ   یار مـ کـ بـه  ن منابع در عرض هم یه اکنار هم استفاده شود. از آنجا ک

 یابیـ منبع ارز یکگر را بر اساس یمنابع د يها افتهیتوان  یو نمتواند داور باشد،  ینم ییتنها
ي منـابع  هـا  افتهین یب یهماهنگین روش، ها در ا افتهیرش یپذ كو مال ییرد. پس داور نهاک

  مختلف است.
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