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 ۱۴۰۰)، پاییز و زمستان ۱۲۴های اجتماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 )۱۳۰-۱۰۱ترویجی ( -نوع مقاله: علمی 

 : شهودی از نظرروش 
  یشناس روش - یشناس معرفت - یشناس یهست

   و نظرات مالصدرا ءبرگرفته از آرا
 ١ احسان نامدار جویمی  

 چکیده
داران عقلـی و نقلـی و  فلسفه و عرفان و اختالفاتی که بین طرف ۀا توجه به پیشینب

ــیشــهود و نظــرات  ءهــا در آرااتصــال و تکامــل آن ۀنقطــ، وجــود دارد ی و تجرب
نظریـات مالصـدرا  رو ایـن پـژوهش بـا اقتبـاس از ایـن از. شـود یدیده م مالصدرا

و  ی روش شـهودیاسـشن و روش یشناسـ و معرفت یشناسـ یشناخت هست دنبال به
  ها پرداختهاست که در این پژوهش به آن و تجربه نقل، کاربرد شهود در کنار عقل

عنـوان روشـی  ال ارکان پارادایمی روش شـهودی بـهاین پژوهش به دنب. است شده
شناسی اسـت کـه در ایـن  شناسی و روش معرفت، شناسی پژوهشی از حیث هستی

مالصدرا قائل بـه تشـکیک در . جسته استو نظرات مالصدرا بهره  ءراآمسیر از 
وی را قائـل بـه تشـکیک در طریـق  تـوان یم، عنوان حقیقتی واحد است وجود به

شـهود و ، طریقی واحد کـه در سـه مرتبـۀ عقـل؛ وصول بدان حقیقت نیز دانست

                                                 
 . ۲۳/۰۳/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:  - ۱۶/۰۷/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
  .)e.namdarjoyami@pgs.usb.ac.ir( پژوهشگر پسادکترای گروه مدیریت دانشگاه تهران. ١
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وجـودی کـه  ۀجهـان هسـتی از سـه مرتبـ، نظر مالصدرا به. وحی رخ نموده است
، عالم ماده: اند از است که عبارت شده لیتشک، وردهوجودی را پدید آ یها جهان

مراتبی در نفس وجود دارند ، به ازای هر یک از این عوالم. عالم مثال و عالم عقل
. وجود نفسانی و وجـود عقالنـی اسـت، وجود طبیعی یا جسمانی ۀکه شامل مرتب
ل و مالصدرا پیوند عق. حقائق هستی است ۀنفس انسانی جامع هم، به اعتقاد وی

نقل و شهود را در کنار هم ممکن ساخته است و امکان کاربرد روش شهودی بـا 
مبتنـی  یشناس یروش شهودی دارای هست. استدالل عقلی و نقلی را پذیرفته است

و تجربه و  شهودی توأمان با استدالل و نقل یشناس بر علم ظهور خداوند و معرفت
 یشناسـ ری و حصـولی و روشو بر اساس علـم حضـو  اتحاد علم و عالم و معلوم
 . برای رسیدن به حقیقت است و تجربه کاربرد شهود و عقل و نقل

، روش شـهودی، یشناسـ روش، یشناسـ معرفت، یشناسـ یهسـت :کلیدی واژگان
 . حکمت متعالیه

 مقدمه
آن بود  یوجو  توان در جستاما می، یافتنین  ذات یکتای الله است و دست ،حقیقت

 یوجو  در جسـت. گر فیضی بود بـه آن ملحـق و در آن فنـا شـدو به آن نزدیک شد و ا
یافتن متناسـب بـا ظرفیـت خودمـان بـه  حقیقت بودن تحقیق برای محقق شدن و دست

و بخشی  همه درگیر محدودیت است دیآ یدست م به اما آنچه از حقیقت؛ حقیقت است
گوینـد و در  و لـذا آن را واقعیـت ،همچون فیل در اتاق تاریک از موالنـا، از کل است

حـق و کامـل و  همیشـه ،حقیقـت. شـودواقعیت بودن پژوهش نامیده می یوجو  جست
. تواند درست و یا نادرسـت باشـد و قابـل اصـالح اسـتولی واقعیت می، درست است

و فهـم  با. واقعیت و حقیقت است دنبال علوم انسانی و اجتماعی همواره بهی ها پژوهش
ی نقلـی ها روشبرای فهم حقیقت در کنار سایر ی شهودی شناس روشکاربردی ساختن 
 . گامی مهم برداشت توان یم) های کیفیهای کمی و روشروش( و عقلی و تجربی

حقیقت بوده و در این راستا آنچه  افتنی یآدمی در طول حیات خویش همواره در پ
از دو  کدام یـک«این مسئله بوده است که ، در وهلۀ اول اندیشمندان را به فکر واداشته

اسـت و او را  تـر یدر مسیر شناخت حقیقت کاربرد) شهود( و قلب) برهان( طریق عقل
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تجربه و  ال بررسی این مهم و ارتباطبدن به در این پژوهش، »رساند؟به هدف می تر عیسر 
دست  رای بهب ی کمی وکیفیهاعقل و شهود و کاربرد و کاربست آن در پژوهشنقل و 

روش ( روشبــرای اثبــات و کــاربرد هــر . حقیقــت هســتیم آوردن واقعیـت و در نهایــت
ی و شناس معرفت، یشناس یهستی آن یعنی میپارادای ها بخشزیر  نیازمند فهم ،)شهودی
 . ی هستیمشناس روش

 وفان و اندیشمندان اخـالقاز سوی برخی از فیلس، شهود ۀدر قرون متمادی در مسئل
در ایـن بـاب بـه چشـم ، و مسـتقلتوجـه  چند که آثـاری قابل هر. مطرح گردیده است

، است شده انیزمینه ب در این یمسائل، اما در آثار اندیشمندان غربی و اسالمی، خورد نمی
در کتـاب  ٢فرانکنـا، )۱۷۸۵( »بعدالطبیعـه اخـالقبنیاد ما«در کتاب  ١کانت: از جمله

در کتــاب ، ٤راس، )۱۹۹۱( »مســائل اخالقــی«در ، ٣پــالمر؛ )۱۳۸۰( »اخــالق ۀفلســف«
در کتاب ، ٥همچنین هر، )۱۳۹۰( »درست و خوب«و کتاب ) ۱۹۳۹( »مبانی اخالق«
 ٦لمون. و ادوارد جی) ۱۹۷۸( »های اخالقیتزاحم« ۀو در مقال) ۱۹۵۲( »زبان اخالق«

» مبانی فلسـفه«در کتاب  ٧هولمز. و رابرت ال) ۱۹۶۲( »های اخالقیمعضل« ۀدر مقال
در  ٩اتکینسـون. و رونالـد اف) ۲۰۰۵( »کلیفهای تتزاحم« ۀدر مقال ٨و لوک رابینسون

هـای معضـل« ۀدر مقالـ ١٠من. و ویلیام ای) ۱۹۶۹( »اخالق ۀدرآمدی به فلسف«کتاب 
هـای تـزاحم ۀهـای دیگـر در زمینـمقاله و سخنرانی، و تعدادی کتاب) ۱۹۹۱( »اخالقی

. های اخالقی توسط اندیشمندان معاصر غربی به چاپ رسیده استاخالقی و یا معضل
 . ها هستندترین آناین موارد بخشی از موارد و مهم

، )۱۳۷۵( »هــاتیاشــارات و تنب«در کتــاب  نایسـ در میـان اندیشــمندان اســالمی ابن
                                                 

1. Immanuel Kant. 

2. Wiliam Frankena. 

3. Michael Paliner. 

4. Ross. 

5. Heer. 

6. Edward J. Lemon. 

7. Robert L. Holms. 

8. Luke Robinson. 

9. Ronals F. Atkinson. 

10. William E. Man. 
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مالهادی ، »معراج السعاده«مال احمد نراقی در ، )۱۳۵۱( »نیاحیاء علوم الد«غزالی در 
د یـتجر شـرح  ،کشـف المـراد«عالمـه حلـی در ، »سـماءشرح األ «اب سبزواری در کت

، )۱۳۸۰( »انتظـار بشـر از دیــن«جـوادی آملــی در کتـاب  اللـه تیآ، )۱۳۵۱( »اإلعتقـاد
االسالم محسن  حجت، )۱۳۷۸( »رابطه دین و اخالق«جعفر سبحانی در مقالۀ  الله تیآ

مسعود امیـد در مقالـۀ ، )۱۳۸۰( »اخالقی یها نسبیت و اطالق گزاره«غرویان در مقالۀ 
) ۱۳۶۷( »اخالق ۀدروس فلسف«مصباح در کتاب  الله تیآ، )۱۳۸۰( »اطالق و نسبیت«
جعفـری  یمحمدتق الله تیآ، )۱۳۶۶( »آموزش فلسفه«و ) ۱۳۷۸( »اخالق در قرآن«و 

ــاب  ــذهب«در کت ــه و تفســیر نهج«و ) ۱۳۵۴( »اخــالق و م ــه ترجم ، )۱۳۸۶( »البالغ
سیرۀ «، )۱۳۷۳( »تعلیم و تربیت«، )۱۳۶۶( »خاتمیت« یها مطهری در کتاب الله تیآ

ــوی ــر مارکسیســم«و ) ۱۳۶۷( »اخــالق ۀفلســف«، )۱۳۸۹( »نب ــدی ب در ، )۱۳۶۷( »نق
مباحثی نظیر اطالق و نسبیت و حسن و قبح و جاودانگی دین با اشاراتی بـه ایـن مسـئله 

 . اند پرداخته
کـه همـواره عقـل طریقـی بـرای  دهـد یبررسی تاریخ فکر و اندیشۀ بشری نشان م 

شهود روش اهل عرفان در مسیر حصول یقین و ، وده و در مقابلشناخت حق در فلسفه ب
ن مسـلمان بـا دقـت نظـر و اما برخی محققا؛ شده است معرفت نسبت به حقایق شناخته

دست یافتند که گرچه هر یک از به این مهم  یشناس دو روش در باب معرفت بررسی این
هـا در ر نظـر بـه یکـی از آنردارند ولی حصاز مزایای خاصی برخو  ییتنها  دو روش به این

-گشا نبوده و توانایی حـل بسـیاری از معضـالت فکـری چندان راه، یابی قتیمسیر حق
ابـزار مهـم برهـان و  چهـاربرای رسیدن به حقیقت نیازمنـد  یآدم. معرفتی بشر را ندارد

 چهـار ابـزاراست و باید ایـن  ،)علوم تجربی( تجربهو  در کنار نقل) عقل و قلب( شهود
مالصـدرا در قالـب . م مورد استفاده قرار گیرند تا بتوان به حقیقت نزدیـک شـدکنار ه

از جمـع ، یک نقشـه و الگـوی پژوهشـی ابـداعی کـه عبـارت از اجمـاع روشـی اسـت
؛ کند یدر ساختار فلسفی خویش استفاده م و تجربی برهانی و نقلی، های شهودی روش

هـای  ن روش شـهودی در پـژوهشعنـوا عنـوان روشـی جدیـد بـه توانـد بـه این ابزارها می
نـام حکمـت  نظـامی نـوین بـه، تا بتواند بر اساس ایـن الگـو. پژوهشگران استفاده گردد

پایـان  و علمـا فقها ،عرفا، میان فالسفه یها و جدال ها یگرمتعالیه ارائه نماید و به افراط
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و  و شـهودچنانچه بتوان عقل و نقل . باره توضیح داده خواهد شددر ادامه در این. دهد
هـای علـوم عنوان روشی پژوهشی در پژوهش  را در کنار هم جمع بست و از آن به تجربه

و دینـی و بـه هـم  تواند موجب برداشتن علوم علمـیمی، انسانی و اسالمی استفاده کرد
و  اسـتداللی محـض یهـا زیرا دانشگاه مبتنـی بـر روش؛ پیوستن حوزه و دانشگاه شود

و  تـر اسـتداللیدی و حوزه مبتنـی بـر نقـل و شـهود و کـمو کمتر نقلی و شهو  تجربی
کننده دیگری نیست و لذا برداشتن این مرز و استفاده  است که صرف یکی قانع تجربی

توانـد حـوزه را دانشـگاهی و دانشـگاه را  مـیو تجربـه زمان از شهود و عقل و نقـل  هم
لذا بررسـی ایـن . مای دانشگاهی داشته باشیحوزوی کند و دانشگاهی اسالمی و حوزه

فهـم عنـوان روشـی جـامع بـرای  روش شـهودی بـه. مهم گامی مهم در این زمینه اسـت
 . های کمی و کیفی قابل استفاده خواهد بود واقعیت و حقیقت در کنار سایر روش

که مسئله را از زاویـۀ  کند یلسوف فراهم میگفت شهود این امکان را برای ف توان یم
بدان مسئله بنگرد و در انتخاب حـد  یتر کند و با نگاه جامع دیگری غیر از برهان رصد

یعنـی سـبب تقویـت برهـان آوری فیلسـوف ؛ وسط و مقدمات برهـان بهتـر عمـل کنـد
از طریـق شـهود ، فلسفی و عقلـی بـه نحـو دقیـق و فنـی یها لیتحل، همچنین. شود یم

 یها بیحراف و آسآیات و روایات با ان، شهود در کنار برهان، عالوهب. است ریپذ امکان
شهود حضور توأمان شهود و نقل و  یشناس لذا در روش. شود یاحتمالی کمتری مواجه م

از طرفـی دیگـر شـهود در مراتـب و سـطوح . استدالل و یا شهود و استدالل الزم اسـت
 . شود یممختلفی انجام 

 .)۲۹۲-۲۰: ۱۳۶۷، ابـن ابـی الحدیـد( »من عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه«مطابق حدیث 
ن امـر اتفـاق دارنـد کـه تعلـم یـبـر ا ین باور است که برهان و قرآن همگیصدرا بر امال

و کنار گذاشتن آن منشـأ  است یابد یفوز به بقا، یو معرفت نفس انسان یحکمت اله
در  توانـد یمـچگونـه ، ش اسـتیکه جاهل به نفـس خـو  یکس. است یخسران سرمد
. دیـش آفر یانسان را بر مثال خـو  یعالت حقل آنکه یدل به؛ موفق باشد ءایر اشیشناخت سا
گاه نباشدیکه از علم نفس خو  یپس کس مالصـدرا . دانـد ینمـز یـعلم ربش را ن، ش آ
ان یب، ت آن آمده استیو اهم یخودشناس ۀق دربار یکه در حکمت عت یبه مطالبنسبت 

کـه از ذات  شـود یمـ یعـالم ربـان یعنی؛ گردد یممتأله ، هرکه ذاتش را بشناسد دارد یم
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و بالجملـه در  گـردد یمـگشته و در شهود جمال اول و جاللش مسـتغرق  یش فانیو خ
و از منـزل پسـت اشـباح بـه شـرف ارواح و  شـده حاصلوصول به معبود ، معرفت نفس

 یو بـه شـهود سـرمد ابدی یمارتقا  ینه جمال احدین و معاین به اوج عالیض سافلیحض
عرفانی بـر دو قطـب اصـلی خـدا و  شیوۀ رسیدن به معرفت در سنت اول. گردد یمفائز 

کسب معرفت مبتنی بر رابطۀ شخصی و انفرادی  گرید  ی عبارت  به؛ انسان بنیان شده است
موالنـا نیـز مطـابق . د عرفانی و مکاشفات اوسـتیعارف با خداوند و میزان و نوع مواج

خودشناسـی مقدمـۀ الزم خداشناسـی اسـت و در پـی ، سنت عرفانی خود معتقد اسـت
 . شود یمعرفت الرب حاصل م، النفسمعرفت 
از ؛ دیگـر اسـت سـویۀ یـک دو قطـب معرفتـی خـدا و انسـان در ارتبـاط دو نیبنابرا

 یا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکیکنت کنزا مخف«مطابق حدیث قدسی  سو  کی
علت آفرینش جهان حب و عشق خـدا بـرای شـناخته شـدن . )۴۱: ۱۴۲۲، برسی( »اعرف

 /حجـر( اش یدیگر جنبۀ باطنی انسان یعنی جـان و قلـب و روح الهـاز سوی . خود است
. کشاند تا کمال و معرفت بیشتری از منبع الیتناهی کسب کندحق می یسو  او را به ،)۲۹

ای راهبــر و تــا انــدازه و تجربــی روش نقلــی و عقلــی، چــه گفتــه شــدحــال مطــابق آن
گاهی از عوالم ملکوتی و معرفت حق از مح گره دودۀ عقل انسـان و تمـام گشاست و آ

خـارج اسـت و سـالک بایـد از طریـق کشـف و شـهود و و تجربی علوم عقلی و نقلی 
طریق کشف و شهود بر دریافت و جـذب . ادراکات قلبی خویش به شناخت حق رسد

کیفیت این جذب مبتنی بر میـزان پیونـد . نفحات حق و الهامات ربانی بنیان شده است
ای اسـت کـه مراد از قوۀ نظـری آن تفکـر و اندیشـه« استآن با دو قوۀ نظری و عملی 

دهـد و قـوۀ عملـی نیـز آن نیرویـی اسـت کـه از معرفت حق سوق می یسو   عارف را به
، میربـاقری فـرد( »گیرد و با قوۀ نظری پیوندی اسـتوار داردمعامالت عرفانی سرچشمه می

۱۳۹۱ :۷۰(  . 
مـا را ، رورتی راهبردی مطرح اسـتمثابه ض  این واقعیت که تحول در علوم انسانی به

مختلـف  یهـا بـومی در حوزه یها هیـکه نسبت بـه تولیـد نظر  سازد یبه آنجا رهنمون م
و اختالفاتی کـه بـین طرفـداران عقلـی و  شده انیبا توجه به مطالب ب. علمی اقدام کنیم

ن یهألو نظـرات صـدرالمت ءها در آرانقطه اتصال و تکامل آن. وجود دارد ینقلی و شهود
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نظریات مالصـدرا بـرای شـناخت ماهیـت و چیسـتی و کـاربرد  رو نیو ازا شود یدیده م
هـا پرداختـه ه در این پـژوهش بـه آنموارد است ک نیتر  شهود در کنار عقل و نقل از مهم

ه روش شـهودی بـ یشناسـ و روش یشناسـ و معرفت یشناس یلذا برای هست. خواهد شد
 نیتر  شـهودی تـا کامـلتجربی و ی و نقلی و دنبال نظریات و سیر تکاملی نظریات عقل

به عبـارتی . هستیم ،)و تجربی شهودی، نقلی، عقلی پیوند نظریات( نظر یعنی مالصدرا
روش شهودی از ، یشناس و روش یشناس و معرفت یشناس یدر این پژوهش به دنبال هست

 رو نیـا از. اسـت و تجربـه پیوند شـهود و عقـل و نقـل ۀدیدگاه مالصدرا هستیم که نقط
ین در باب هـر هلأو نظر صدرالمت یشناس و روش یشناس و معرفت یشناس یشناخت هست

ضروری است و راه شـناخت  ،)یشناس روش – یشناس معرفت – یشناس یهست( سه حوزه
، شود یممشترک پژوهش استفاده  یها روشاز ، در علوم. روش شهودی است یها انیبن

. بـرای انجـام دادن پـژوهش ضـرورت دارد ویـژه یهـا روش، ولی در بسـیاری از علـوم
راهـه  مانند حرکت سالک به سمت مقصد از بی، بدون روش سنجیده تحقیقپژوهش و 

، روشبـدون  پـژوهش و تحقیـقپس ، بلکه خود مسیر است، نماست مسیر روش. است
 . سیر در غیر مسیر است

 ه از علوم نوخاص هر علم ک یها فلسفهمعنای عام کلمه و نیز  به، علم جدید ۀفلسف
. انـد یشناسـ روشو  یشناس معرفت، یشناس یهستمحل تالقی ، شوند یمپدید محسوب 

١متفـاوتی چـون اسـتقرا گرایـی یها مکتب
کـه مـدافعانی چـون بـیکن و راسـل دارد و  

٢ییگرا ابطال
کیـد بـر روش تجربـی در علـوم بـهپوپر که در عـی  ، معنـای جدیـد آن ن تأ

و  شمارد یبرم ها هینظر بلکه در حد ابطال ، ها هینظر بات کارکرد این روش را نه در حد اث
٣قراردادگرایی

ریاضیدان و فیزیکدان فرانسـوی کـه تحـت تـأثیر ، کسانی چون پوانکاره 
را نیـز در معـرض  ،)=ریاضـیات( دانش بشری نیتر  ینیقی، نااقلیدسی یها هندسهظهور 

٤ییگرا کلدگرگونی قرار داد و 
، اند یشناس معرفتدیدگاه همگی در عین اینکه ، کوآین 

از ابزارهـا ، یشناس معرفتدر دانش . دارند یممتفاوت را در تحقیقات عرضه  ییها روش
                                                 

1  . Inductivism. 

2  . Falsi ficationism. 

3. Conventionalism. 

4. Holism. 
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بـر اسـاس موضـعی ، در نتیجه. شود یمسخن گفته  هاآنو منابع شناخت آدمی و ارزش 
 یبنـد ردهو  شـود یمـپژوهشـی نیـز دگرگـون  یهـا روش، که در این دانش اتخـاذ شـود

 . وم عرضه خواهد شدمتفاوتی از عل
 : اند دستهبشری چهار  یها معرفت، یشناس روشبر اساس 

 ،)تجربه( در علوم انسانی و طبیعی که بر اساس روش آزمایش و خطا، معرفت تجربی. أ
و  یشناسـ روان، شـیمی، علـومی مثـل فیزیـک، بنیاد نهاده شده است و حاصـل آن

 . است یشناس جامعه

 ۀهمچون ریاضـیات و فلسـفه و منطـق کـه بـر شـیو ، یدر علوم عقل ،معرفت عقلی. ب
 . عقلی استوار است یها استدالل

، و وقایع استوار است و علومی مثِل تاریخ ءآرا، که بر روش نقل اقوال ،معرفت نقلی. ج
 . حدیث و ادبیات را شکل داده است

که بر روش مکاشفه و شهود باطنی استوار است و علومی همچـون  ،معرفت شهودی. د
 . دهد یمعرفان را شکل 

یعنی هر معرفت بشری ؛ سویه است دو، یشناس روشو  یشناس معرفت ۀرابط، بنابراین
، روشی خاص استوار است و هر روشی که بـرای شـناخت جهـان انتخـاب شـود ۀبر پای

 . معرفتی خاص به دنبال دارد

ا چشم و اگر ب شود یممعرفت تجربی حاصل ، اگر شما با چشم سر به جهان بنگرید
خطـا در ، گفتنی است که خطـا در روش. شود یممعرفت شهودی حاصل ، دل بنگرید

 ۀنقطی شهودی مالصدرا مبتنی بر حکمت متعالیه شناس روشلذا . معرفت را در پی دارد
 . استو تجربی  شهودی نقلی و، تمامی نظریات عقلی تکامل ۀو نقط پیوند

توصــیفی و از نظــر روش  ،و از نظــر ماهیــت یکــاربرد، از جهــت هــدف پــژوهش
صورت انتزاعی و برخواسته از ذهـن پژوهشـگر صـورت   به و صورت مروری و تحلیلی  به

. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیـل انتزاعـی و محتـوا اسـت، گرفته است
 اسـنادی -ای مطالعـات کتابخانـه صـورت بهآوری اطالعات در این پژوهش  روش جمع

برخواسـته از ذهـن ( یانتزاعـصـورت  و بـهکیفی  از نوع محتوا تحلیل از رویکرد است و
 . است استفاده شده ،)پژوهشگر
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ی شـهودی شناسـ روشهدف از انجام این پژوهش گامی به سمت کاربردی کـردن  
های پژوهشی تجربی و نقلی ی است تا بتوان در کنار سایر روششناس روشیک  عنوان به

. شود استفاده قابلکاربردی و  ...پدیدارشناسی و ،قوم نگاری، و عقلی از جمله گراندد
 ...و کـاربرد آن در عمـل و آنی شهودی و شـناخت انـواع شناس روشکاربردی کردن 
ی شناس معرفت -یشناس یهست( ی شهودی از حیث پارادایمیشناس روشنیازمند شناخت 

از جملـه  برای کاربرد آن در کنار سایر معارف نقلی و عقلی و تجربـی ،)یشناس روش –
با توجه . در علوم انسانی و اجتماعی است ،)کمی –کیفی( ختهیآمی کیفی و ها پژوهش

 : زیر مطرح است سؤالبه هدف پژوهش سه 
روشـی پژوهشـی  عنـوان بـهی شـهودی شناسـ روشی در شناسـ یهستمفهوم -۱ سؤال

 چگونه است؟
هشـی روشـی پژو  عنـوان بـهی شـهودی شناس روشی در شناس معرفتمفهوم -۲ سؤال

 چگونه است؟
روشـی پژوهشـی  عنـوان بـهی شـهودی شناسـ روشی در شناسـ روشمفهوم -۳ سؤال

 چگونه است؟

 و ادبیات پژوهش یپرداز مفهوم -۱
 تحقیقات کمی و کیفیمفهوم و چیستی  -۱-۱

آنسلم استراس و جولیت . توافق همه نیست تحقیقات کیفی آسان و مورد یبند دسته
یـا  ینگـار مردم، ی را شـامل نظریـه برخاسـته از زمینـهتحقیـق کیفـ یها وهیش ١کوربین

ــار قوم ــناختی، ٢ینگ ــدگ، ٣پدیدارش ــق زن ــا تحقی ــدگی ی ــایع زن ــه یوق ــتحل، ٤یا نام   لی
ـــا گفتمـــان ـــا هرمنوتی، ٥مکالمـــات ی ـــل شناســـی ی ــــتأوی ــــکردارشناس، ٦کــ ، ٧یـ

                                                 
1. Anselm Strauss and Juliet Corbyn. 

2. Ethnography. 

3. Phenomenological. 

4. Biographical research. 

5. Conversation or discourse analysis. 

6. Interpretation or hermeneutics. 

7. Behaviorlogy. 
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 اصـطالح کیفـی در. )Corbin,1990: 32( داننـد یمـ ٢جیـــسن جامعـه، ١یــشناس نشانه
اگرچه . شود یبرده م کار  خاص از تحقیق به یا مقابل اصطالح کمی برای توضیح گونه

 یها امـا بارقـه، شود یهفتاد میالدی مربوط م ۀتحقیق کیفی به ده یها اوج گرفتن روش
 . )Charmaz, 2006( گردد یاواخر قرن نوزدهم بازمبه آغازین آن 
ز جملــه کســانی بودنــد کــه بــه ا) ۲۰۰۶( و دنــزین) ۱۹۸۵( لیــنکلن، )۱۹۷۰( گوبــا
، )۱۹۹۰( کوربن تحقیقات کمی اشاره کردند و افرادی همچون استراوس و یها ضعف
 . تازه پرداختند یها و دیگران به ترسیم راه و رسمی تازه برای پژوهش) ۱۹۹۶( ماکسول
، کمی یها برخالف روش، هم دارند که با ییها کیفی گذشته از تفاوت یها قیتحق
معـانی ذهنـی آنهـا   فتارهای محسوس آدمی و پی بـردن بـهقب زدن به پشت ر به دنبال ن

خن شـدن بـا سـ عنوان کسی که توان هم به -ها همین دلیل نقش محقق در آن هستند و به
 .),Dey 1999( بسـیار کلیـدی اسـت -دنیـای درونشـان را دارد  کننده و سفر به مشارکت

: گوید تحقیق کیفی می ۀدربار  ،ژولیت کوربین از نویسندگان کتاب مبانی تحقیق کیفی
اما یک فرایند مشخص که قابـل فرمولـه ، شود یخیلی چیزها را شامل م، تحقیق کیفی«

اینها موردنیـاز اسـت توانـایی شـهود چیـزی  ۀچیزی که باالتر از هم. کردن باشد نیست
زمان  توانایی هم؛ تماد داشتن به خود و فرایند تحقیقاع؛ ها جاری استاست که در داده

دالیـل متعـددی بـرای انتخـاب  ...هـا ماندن در قبال داده ریپذ صادق و انعطاف، خالق
ها  ترین آنها فراروی کردن از دانستهاما احتماًال مهم، یک روش تحقیق کیفی وجود دارد

در ایـن امـر . نگاه آنهـا اسـت کنندگان و دیدن جهان از نقطه و ورود به دنیای مشارکت
یـک محقـق . کنـدمکاشفاتی پدیدار خواهد شد که به بسط دانش تجربی کمـک مـی

به شم غریزی و شـهود خـود اعتمـاد  حال  نیع کیفی باید کنجکاو و خالق باشد و در
بـه اهمیـت و ضـرورت  شده  انیببا توجه به موارد . )Corbin and Strauss, 2008( »کند

ی شناسـ روش پـردازان  هینظر روشی که . است شده  اشارهی شهودی سشنا روششناخت 
کـه بـه شـهود برسـند امـا از خـود  انـد کردهیی را ابـداع هـا روشبه دنبـال آن هسـتند و 

                                                 
1. Semiotics. 

2. Sociometrics. 
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ین کنکـاش هلصـدرالمتأ آثـارمـا ایـن روش را در . انـد ماندهی شـهود غافـل شناس روش
 . میا گرفتهی برای آن در نظر شناس روش و مبنای میا کرده

عنوان  پژوهش کیفی را به ،گالجویس بورگ و والتر، گالمردیت نویسندگانی چون 
حقیقـت ، آن ایـن مفروضـه اسـت کـه افـراد ۀزمینـ«کنند کـه نوعی بررسی تعریف می

هـا هـم تـابع شـرایط و سـازند و ایـن سـاختهصورت معانی و تفسیرها مـی  هاجتماعی را ب
لط آن کشف معـانی و تفسـیرهای فشـرده شناسی مسروش. موقعیت و هم انتقالی است

تحلیل  ءهای حاصل از استقرااست که موضوع آن داده یا گونه هایی طبیعی بهدر محیط
فهم چیستی پدیـده از دیـدگاه افـرادی  دنبالی کیفی به ها روشدر . )۱۴: ۱۳۸۵، هومن( »باشد

در  .)Barbour, 2007( هسـتیم، و در آن زمینـه متخصـص هسـتند انـد کردهکه آن را تجربـه 
مشارکت  هو پژوهشگران در این تفسیر و فهم از پدید پژوهشگری شهود خود شناس روش

و در کنار نظرات دیگران بـه فهـم  کنند یمو خودشان مفهوم و پدیده را تجربه  کنند یم
 . بهتر این مفهوم و پدیده مشارکت خواهند کرد

 هـاییوعـه فعالیـتپـژوهش کیفـی عبـارت اسـت از مجم: علی دالور معتقد اسـت
کـه هـر کـدام  ،)های پژوهشـیشرکت گسترده در فعالیت، مصاحبه، همچون مشاهده(
موضـوع مـورد تحقیـق یـاری  ۀاول دربـار   نحوی محّقق را در کسب اطالعات دسـت به
ادراکـی و ، تحلیلـی یها فیتوصـ، شده یآور از اطالعات جمع، بدین ترتیب. دهند می
بحث دسترسی به اطالعات یعنی زندگی  ر روش موردد. شودحاصل می شده یبند طبقه

عقیـدتی و ، از جمله مبانی ارزشـی -کردن با مردم مورد پژوهش یادگیری فرهنگ آنها 
محّقـق ، آنهـا یهـا جانیو ه هـا زشیانگ، زبان و تالش بـرای درک احساسـی -رفتاری 
دیگـران قـرار  یجا کند کـه خـود را بـهرفتار اجتماعی را به این دلیل ادراک می، کیفی
 . )۲۵۵: ۱۳۷۴، دالور( دهدمی

صورت دقیق در مقیاسی کوچک اطالعاتی را یافته و سـپس بتـوان  پژوهش کیفی به
، در مکان و زمان دیگری همان روش را تکـرار کـرد و در صـورت یـافتن پاسـخ مشـابه

 بدین ترتیب انتقاد تعمیم ناپذیری روش کیفی حل. شودنتایج میسر می» تعمیم«امکان 
اسـتنباطی کـاری اسـت  یهـا لیاطالعـات و تحل یآور فنون جمع«البته چون . شودمی

اطالعات کافی ، ها نیاز به شناخت علمی شدنی ولی استعداد اندیشیدن پیرامون این داده
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پژوهشـگر ، بنـابراین. )۳۶: ۱۳۷۰، کیـوی و وان کـامپنهود( »کنـد یپیرامون موضوع را طلب م
اول شناخت نسـبتًا خـوبی نسـبت بـه موضـوع داشـته و  ۀدر وهل یستیبا یروش کیفی م

، واقـع در. موجـود پیرامـون آن موضـوع داشـته باشـد یها هیـسپس تسلط خوبی بر نظر 
به دنبـال چـه چیـزی  داند یو م کند یپژوهشگر در روش کیفی از زمین پژوهش آغاز م

 دانـد یاست؟ ولی نمـ گونه نیبداند وضعیت چگونه است؟ چرا ا خواهد یزیرا م؛ هست
ی شناسـ روشدر . ابـدی یخـود م یها برای پرسـش ییها و چه جواب ییها دقیقًا چه داده

درک و تفسـیر کـرده را مشـاهده  کننده مشارکت آنچهشهود  ۀپژوهشگر به طریق، شهود
و پژوهشــگر و  کنــد یمــواقعیــت را مشــاهده ، شــونده  مصــاحبهو از درگــاه  کنــد یمــ

 . کی واحد از پدیده خواهند رسیدبه مفهومی واحد و در  کننده مشارکت
 یهـا روشدر کنـار سـایر  تواند یشهودی یک روش کیفی است که م یشناس روش

شهودی روشی است کـه اسـتدالل و  یشناس به عبارتی روش. کیفی و کمی انجام شود
 . با شهود ادغام شود تواند یم و تجربه آمار و کمیت و نقل

 یشناس و روش یشناس تمعرف، یشناس یهستمفهوم و چیستی  -۱-۲
متفاوتی  یها وهیبه ش یشناس روش، یشناس معرفت، یشناس یدر ادبیات پژوهشی هست

 . شوند یتعریف م
قابل ، با وجود داشتن ارتباط تنگاتنگ، یشناس و روش یشناس معرفت، یشناس یهست

معنـا کـه  بـه ایـن. هـا مسـتقیم اسـتآن ۀدیگـر نیسـتند و رابطـ تحویل یـا تقلیـل بـه یـک
. تقــدم دارد یشناســ هــم منطقــًا بــر روش و آن یشناســ منطقــًا بــر معرفت یشناســ یهســت
مربوط  یشناس معرفت، به ماهیت دنیای اجتماعی و سیاسی شود یمربوط م یشناس یهست
به  شود یمربوط م یشناس نظر بدانیم و روش دنیای مورد ۀدربار  میتوان یبه آنچه م شود یم
البتـه ایـن ادعـا کـه . )Wight, 2000( را کسب کنیمآن شناخت  میتوان یچگونه م کهنیا

، انـد ها مقدمشناسانه و بر آن ه مالحظات معرفتمالحظات هستی شناختی تقلیل ناپذیر ب
مــا  یشناســ یبلکــه هســت، دیگــر ندارنــد هــا ارتبــاطی بــا یــکمعنــا نیســت کــه آن بــه ایــن
 . )۱۰۹-۱۱۱: ۱۳۸۵، کالین( دهد یما را شکل م یشناس معرفت
 یشناسـ معرفت، هاسـت دهیدرگیر دانستن واقعیت پد یشناس یهست، گرید   تعبار   به
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را بررسـی  هـا تیروش دانسـتن آن واقع یشناسـ هاسـت و روش درگیر ماهیت این دانسته
 . )Krauss, 2005: 45( دینما یم

مبــانی در ســه مقولــۀ ، بــا توجــه بــه مفــاهیم مســتخرج از تفســیر آیــات قــرآن کــریم
در بیـان جایگـاه . دنشـو  یمـ یبند دسـته یشناسـ و انسان یسـشنا یهست، یشناس معرفت
، تزکیـه، دانـد یتفکر را ابـزار شـناخت مـ ۀکه حواس و قّو چنان قرآن هم، یشناس معرفت

طبیعی است که الزمـۀ . داند یبرای شناخت م یا لهیتقوا و پاکی را نیز وس، تصفیۀ نفس
کـه در واقـع ابـزار معرفـت  استفاده از ابزار مناسب شناخت است و دل، فرایند شناخت
نیز در شرایطی از جملـه ، )۵۳ /فّصـلت؛ ۴۶ /اسراء؛ ۸ /حج؛ ۱۷۹ /اعراف؛ ۳۷ /ق( شهودی است

یکی از مباحث مطرح در . است شده ی معتبر شناخت از منظر قرآن کریم معرف یابزارها
 بحث ارتباط بین عقل و حـس بـا شـهود اسـت، شهودی و تحلیلی یریگ میحوزۀ تصم

، روش در ایـن. روش تلفیقـی اسـت، روش قـرآن. )۲۴ /محمـد؛ ۳۷ /ق؛ ۴۶ /حـج؛ ۷۸ /نحل(
یعنـی ؛ هـم مطـرح اسـت صورت تلفیقی با  ههمزمان و ب، عقلی و شهود، شناخت حسی

سـخن بـه میـان ، جا که از سمع و بصر که بیشتر مربوط به شـناخت حسـی اسـت  همان
بـرده   نـام، خت شـهودی اسـتاز فؤاد هم که مربوط به شناخت عقلـی یـا شـنا، دیآ یم
 .  )۳۶ /اسراء؛ ۲۳ /جاثیه؛ ۷۸ /مؤمنون؛ ۵۳ /فّصلت( شود یم

توجـه بـه عـالم ، )۱۷ /رحمـن؛ ۶۴ /غـافر( باور به ربوبیت خـدا، یشناس یدر حوزۀ هست
 دیگـر دو ساحت حیات با یـک نار حیات مادی و رابطۀ اینغیب و حیات اخروی در ک

انسان و حتی همۀ عوامل طبیعی ذیـل ارادۀ  یها یزیر  هو باور به اینکه برنام ،)۷۷ /قصص(
انسـان و  یزیر  همگی در چگـونگی برنامـه ...و ،)۲۲ /ونسیـ؛ ۵۴ /اعراف( الهی قرار دارند

ل و نگـرش نسـبت یاو مؤثر است و منجر به توسعۀ افق تحل یها یریگ راهبردها و جهت
توجـه بـه ، الهـی ینیب هـانج یها یکی از مؤلفه. شود یبر مبنای شهود م یریگ میبه تصم
هـا بـه ایـن قواعـد ثابـت کـه از آن. )۷۷ /اسراء؛ ۶۲ /احزاب؛ ۴۳ /فاطر( الهی است یها سّنت
طـور عـام و   قـوانین الهـی حـاکم بـر جوامـع انسـانی بـه، شـود یالهی تعبیر م یها سّنت

ــه ســازمان ــ ها ب ــن قواعــد و لحــاظ کــردن آن. باشــند یطور خــاص م ــا در شــناخت ای ه
یابی به نتایج  ازجمله شرایط دست، هاو تصمیمات و عمل در چارچوب آن ها یزیر  برنامه

 وجـود امـداد الهـی اسـت، الهـی یها جملـه سـّنت از. دنیوی و اخروی سازمان اسـت
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آیات متعددی از قرآن به این نکتـه اشـاره دارنـد کـه فرشـتگان در . )۱۲۴و  ۱۳ /عمران آل(
صورت  که این امدادها گاهی به رسانند یمبه افراد مؤمن کمک ، یریگ میاندیشه و تصم

ویژۀ خدا را یـک  یها حتمی بودن کمک، گروهی از آیات قرآن. الهام و هدایت است
الهـی مهـر تأییـد  یها بلکه بر حتمیـت وقـوع وعـده، تنها بر امکان  اند و نه سّنت دانسته

یکـی از واژگـانی بحث امدادهای الهی ، نیبنابرا؛ )۱۰۳ /ونسیـ؛ ۵۱ /غافر؛ ۴۰/حج( زنند یم
نفخۀ الهی را طرح  ۀمسئل، قرآن در مورد سرشت انسان. بررسی شد، بود که در این مقاله

 نسـبت بـه سـایر مخلوقـات متمـایز اسـت، و بر همین اسـاس ،)۲۹ /حجـر؛ ۷۲ /ص( کرده
واسطۀ استعدادهای بالقوۀ خود و در سایۀ  انسان به، از سوی دیگر. )۲۹ /بقـره؛ ۱۴ /مؤمنون(

، زمینـه با توجه به این. مراحل تکامل و تعالی را بپیماید تواند یی و اختیار خود مروح اله
صراحت بر مسـّخر بـودن هسـتی بـرای   در آیات متعدد قرآن کریم و در موارد متعدد به

کید م کـافی  نهـایو غیـر ا هـانیا. )۵۳ /طه؛ ۱۰ /زخرف؛ ۱۳ /جائیه؛ ۳۲ /میابراه( کند یانسان تأ
ه آنچ. معنویتی عظیم و گسترده در مورد روابط انسان و خدا بشود بخش  است که الهام

اسـالمی اسـت و  یشناسـ انسان، شـده  نا در نظر گرفتهبعنوان اصل و م در این تحقیق به
 . شده است همۀ ابعاد وجودی انسان جّدی گرفته

 بـر اسـاس رویکـرد یشناسـ روش ی وشناس معرفت، یشناس یهست -۱-۳
 )  کمی رویکرد( ١ییگرا اثبات

کوششی برای آشنا کـردن  ۱۹۶۰ تا ۱۹۵۰ ۀانقالب رفتاری در علوم اجتماعی در ده
اجتمـاعی » علم«عقیده بر این بود که و  و کمی بود ییگرا جامعه با روش اثبات ۀمطالع

از نظریه گرفته  ها هیفرض؛ است که ما از روش علمی پیروی کنیم ریپذ در صورتی امکان
عینـی  یریگ مـا بـه انـدازه. هـا آزمـایش شـوندی ابطـال آنود و سپس در کوششی براش
نرم  یها داده یجا بدین ترتیب باید به؛ اجتماعی و متغیرهایمان نیازمند بودیم یها دهیپد

کـه -سخت  یها بر داده، شد یکنندگان حاصل م ها و مشاهده مشارکت که از مصاحبه
، بلیکی( میکرد  یتمرکز م -آمد یدست م و نتایج انتخابات و مانند آن به از آمارهای دولت

۱۳۸۴ :۱۳۸(  . 
                                                 

1. Positivism. 
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ها و فرضـیات  اسـتخراج سـؤال -قیاس  یها یشناس این نوع تحقیقات که بر اساس روش
پژوهش بـا ، ردیگ یصورت م -ها در برابر شواهد تجربیحقیق از الگوهای نظری و آزمون آنت

آمـاری  یهـا اسـتفاده از داده در واقع در این تحقیقات با. شود یها آغاز مو آزمون آن ها هینظر 
را که مطرح کرده بودنـد در بوتـه آزمـایش قـرار  ییها هیفرض، خود ۀمطالع کمی جامعه مورد

و در آخر به رد یا پذیرش فرضـیه  کنند یداده و با الگوهای نظری مورداستفاده شده مقایسه م
 .  )Carter et al. , 2007( پردازند یم، شده خود مطرح
ــر  جهــت نیازا ــاترویک ــنت اثب ــی در س ــدگاه  ییگرا د کم ــق دی ــه طب ــرار دارد ک ق
بسیار دقیق و عینی و تحلیل دقیـق و درسـت  یریگ مشاهده و اندازه، هاآن یشناس یهست
 . برای نیل به اکتشافات علمی ضرورت دارد، ها داده

حاوی مفروضات هستی شناختی دربارۀ جهـان منظمـی اسـت کـه از ، ییگرا اثبات
این دیدگاه مدعی اسـت کـه ایـن . شده است مشاهده ساخته و قابل رویدادهای پراکنده
  چیـزی کـه قابـل فقـط آن. صـورت قضـایای عـام نشـان داد بـه توان ینظم و ترتیب را م
و  شـود یعنوان امری واقعی پذیرفته مـ  به، دیآ ییعنی به تجربۀ حسی در م، مشاهده است

از روابط  یا دهیچیکب از بافت پواقعیت اجتماعی مر . بنابراین درخور توجه علمی است
از روابـط بـین  یا این روابط معموًال همچون شـبکه. شود یعّلی میان رویدادها دانسته م

مثابه عـواملی بیـرون از فـرد محسـوب  علل رفتار بشری به. شوند یمفاهیم نمایش داده م
جهان را  توان یمعتقدند که م» انیگرا اثبات«عالوه بر این . )۱۳۷: ۱۳۸۴، بلیکـی( شوند یم

یـک گـزاره را از طریـق و درک حقیقـت یـا عـدم حقیقـت  ۀاز طریق تجربه و مشـاهد
 . تجربی سیستماتیک تعیین کرد ۀمشاهد

معرفـت از طریـق کـاربرد حـواس بشـری و ، شـان یشـناخت طبق مفروضـات معرفت
لیـد ها را تو  ا دادهی» مشاهدات«، حواس. شود یتولید م یا سهیآزمایشی یا مقا یها لیتحل
از مشـاهدات  یا فشـرده یها خالصه، هادربارۀ روابط آن ییها میمفاهیم و تعم. کنند یم

 یها داده دنتوان یکار آزموده م یها فرض بر این است که انسان. شوند یخاص دانسته م
هـای آمـاری روش، هـای کمـیدر پـژوهش. )۱۳۷: ۱۳۸۴، بلیکـی( تولید کنند، »١عینی«

                                                 
1. Objective. 
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 . )۲۶۵: ۱۳۸۷، منوچهری( خاصی دارند توصیفی و استنباطی جایگاه
تنهـا علـم بـه : را دارا هسـت هـا فرض شیصـورت خالصـه رویکـرد کمـی ایـن پ به
؛ )١پدیده گرایی( شودهایی که از طریق حواس قابل تأییدند به منزلۀ دانش پذیرفته می پدیده
ارزیـابی  انـد و امکـانشود کـه قابـل آزمـونبرای تولید فرضیاتی استفاده می ها هیاز نظر 

دانش از طریق گردآوری حقایق که بنیان قـوانین ؛ )٢یایقیاس گر ( کنندقوانین را فراهم می
توانـد بـه فعالیت علمی باید و مـی؛ )٣یایاستقراگر ( قابل حصول است، دهندرا تشکیل می

که تمـایز آشـکاری میـان نیو در پایان ا؛ شکل فارغ از ارزش و درنتیجه عینی انجام شود
 . )۸۶: ۱۳۷۸، فلیک( ی علمی و هنجاری وجود داردهاگزاره

 قیاسی یها یشناس طور که قبًال اشاره شد این نوع تحقیقات که بر اساس روشهمان
ها و فرضیات تحقیق از الگوهای نظری و آزمون آنهـا در برابـر شـواهد  سؤال، استخراج(

در واقـع در . شـودو آزمون آنها آغاز مـی ها هیپژوهش با نظر ، گیردصورت می ،)تجربی
 ییها هیفرضـ، مطالعه خود مورد ۀهای آماری کمی جامعاین تحقیقات با استفاده از داده

اسـتفاده  را که مطرح کرده بودند در بوته آزمایش قرار داده و با الگوهـای نظـری مـورد
 . پردازند یم، شده خود مطرح ۀو در آخر به رد یا پذیرش فرضی کنند یشده مقایسه م

 بـر اسـاس رویکـرد یشناسـ روش، یشناسـ معرفت، یشناس یسته -۱-۴
 )  کیفی رویکرد( یتفسیرگرای
تنوع زیسـت  جهینت وجود آمدن رویکرد کیفی تغییرات سریع اجتماعی و در به ۀزمین

اجتمـاعی و  یها نـهیجهان ما است که به شکل روزافزونی محققـان اجتمـاعی را بـه زم
بــرای آنــان نوظهورنــد کــه  یقــدر  ئل بــهایــن مســا. جدیــدی مواجــه کــرد یها دگاهیــد 

حقیـق از الگوهـای ها و فرضـیات ت استخراج سـؤال- شان یقیاسی سنت یها یشناس روش
دیگـر ، گونـاگونی موضـوعات ۀواسـط  بـه -ها در برابر شـواهد تجربـینظری و آزمون آن

 . گو نیست پاسخ
که  )۱۱۳: ۱۳۹۱، حقیقـت( رویکرد کیفی است ۀعنوان پشتوان مکتب فلسفی تفسیرگرا به

                                                 
1. Phenomenalism. 

2. Deductivism. 

3. Inductivism. 
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در این سـنت فلسـفی هـدف از تحقیـق اجتمـاعی بازسـازی معنـا و محتـوای اعمـال و 
در قلمـرو حیـات انسـانی  یا دهینظر آنها هر پد همچنین از. اجتماعی است یها دهیپد

» تجربۀ زنـدگی«، تجلی جان است که از طریق معناکاوی قابل شناخت است در تفهم
، وجه درونـی همانـا احساسـات. درونی و بیرونی، دمقولۀ محوری است که دو وجه دار 

آثار ، نهادها، فردی و جمعی یها افکار و امیال آدمی و وجه بیرونی همانا کنش، رؤیاها
معنـای آزمـودن  تجربـه بـه، در علـوم طبیعـی. هاسـت قراردادها و جنگ، ادبی -هنری 

کنترل محقـق  این آزمون تحت. چیزی است که همچون شیء در برابر تحقق قرار دارد
عنوان وسـیلۀ آزمـایش انجـام  یعنی در آزمایشگاه و با استفاده از وسایل معینی بـه، است

 . ردیپذ یم
مبّین آشنایی » تجربۀ زندگی«. است» تجربۀ زندگی«مقولۀ محوری ، در هرمنوتیک

منظـور . است واسطه یتجربۀ ب، زندگی است که برخالف تجربۀ آزمایشگاهی مستقیم با
، در ایـن تجربـه. تجربۀ زنـدگی بـرای آدمـی اسـت» نحوۀ ظهور«همانا  یطگواس یاز ب

جهان انسانی  یها تیبنابراین روابط بین واقع؛ وجود هر چیز از چیستی آن الینفک است
 . )۵۳: ۱۳۸۷، منوچهری( فرق دارند، کنند یکه فرایند فیزیکی را مرتبط م ییها یبا همسان

سنت تفسیرگرایی پژوهش گـران عقیـده بـه در  یشناس یبر این اساس در بحث هست
آنـان ادعـا ، ایـن یجـا  بـه. کننـد یر مـا وجـود دارد را رد مـیجهان مستقل از تفس کهنیا
معنای آن اسـت  هاین ب. طور اجتماعی و گفتمانی برساخته شده است جهان به، کنند یم

سـتقل اجتمـاعی م یها دهیپد، کنند یکه برای پژوهشگرانی که در سنت تفسیری کار م
مـدها یااجتماعی است که بر پ یها دهیفهم پد، این یجا به؛ ندیز  یها نماز تفسیر ما از آن

که  اند یتنها معان؛ اجتماعی اهمیت دارند یها دهیمعانی پد، بیترت  نیا  به. گذارد یاثر م
ما باید  جهینت در. دریافت و فهمیده شوند، در چارچوب یک گفتمان یا سنت توانند یم

 یها دهیـهـا بـه پدکز یابیم و تفاسیر و معـانی کـه آنها تمر  ها و سنت ایی گفتمانبر شناس
کـه حقیقـت عینـی وجـود  کنـد یاین موضع استدالل مـ. را دریابیم دهند یاجتماعی م

 یها مطالعه برسـاخت، و نقش دانشمندان اجتماعی ،اجتماعی یا جهان برساخته، ندارد
 . )۴۳: ۱۳۸۷، مارش و فورالنگ( اجتماعی است

را  یجتمـاعاإل  معرفـت علم، استراتژی پژوهش استفهامی یشناخت مفروضات معرفت
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. کنند یبرساخته اجتماعی قلمداد م ۀمأخوذ از معانی و مفاهیم روزمره و معرفت دوجانب
تا این معانی برساخته اجتماعی  شود یپژوهشگر اجتماعی وارد دنیای اجتماعی روزمره م

دان اجتمــاعی از دنیــای یرهــایی کــه توســط دانشــمنتعب، در یــک ســطح. را درک کنــد
کنشگران اجتماعی بـه  هستند از تعبیر روزمرۀ ییها فیباز توص دیآ یعمل م اجتماعی به
سـت این شرایطی را نیز لحاظ کنند که ممکن ا، در سطحی دیگر. یجتماعاإل  زبان علم

 . )۱۵۵: ۱۳۸۴، بلیکی( ها نداشته باشندکنشگران اجتماعی اطالعی از آن
ممکـن ، کمی برای رویکرد تفسیری با توجه بـا مبـاحثی کـه مطـرح شـد یها روش

بـه ، بـرعکس. فـراهم آورنـد یا کننـده گمراه یهـا است ابزارهای کندی باشـند و داده
 -و ماننـد آن ها ادداشـتیمباحثـه و  یهـا گروه، ها مصاحبه -کیفی  یها از روش یریگ بهره

مـارش و ( فهمنـد یخـود را چگونـه مـ، مـردم جهـان نیاز داریم تا یاری کنند که دریـابیم
کیفی مستلزم آمیختگی طـوالنی و عمیقـی بـا  یها استفاده از روش. )۴۴: ۱۳۸۷، فورالنگ

مشاهدۀ مشـارکتی اسـت ، شکل این آمیختگی نیتر  یافراط. یک دنیای اجتماعی است
رود و  فـرو، طور کامل در دنیـای کنشـگران اجتمـاعی به تواند یکه طی آن پژوهشگر م

ایـن . کنـد یالبته با سطوح گوناگونی از آمیختگی عاطفی که چنـین کـاری ایجـاب مـ
باشــد و فرهنــگ و » خــودی«یــک  دهنــد یکیفــی بــه پژوهشــگر اجــازه مــ یهــا روش
 . کنشگران اجتماعی را کشف کند یها ینیب جهان

، )مؤلف( کنشگر، )متن( در رهیافت تفسیری به مؤلفۀ چهارگانه کنش هانیعالوه بر ا
همان بیان یک تجربۀ زنـدگی اسـت کـه عینیـت » کنش«. شود یزمینه و مفسر توجه م

» کنشـگر«. نیز بیان عینیت یافتۀ یک تجربۀ درونـی اسـت» متن«یک . ابدی یبیرونی م
کنشگری اسـت کـه نوشـتۀ مکتـوب » مؤلف«. زند یکسی است که دست به عملی م

فکر و رأی هستند و بـر  صاحب، منظور از کنشگری این است که آدمیان. کنش اوست
همانا مجموعه شرایطی است که در آن کنشگر » زمینه«. کنند یوفق درک خود عمل م

نظـر  همانا کسی است که سعی در فهـم امـر مـورد» مفسر«. دست به کنش زده است
 . )۵۲: ۱۳۸۷، منوچهری( دارد
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 شهود یشناس اصطالح -۱-۵
کید بر شهود به ردن تفکـر منطقـی یـا نادیـده گـرفتن آن معنای رد کـ به وجه  چیه  تأ

در جـای مناسـب خـود  سـتیبا یادراکـی انسـان مـ یها تیهر کدام از این قابل. نیست
 یهـا اندیشـه و آموزه، اشراقی بـر پایـه شـهود یشناس متدلوژی و معرفت. استفاده شوند

مختلف فلسفی روشی آمیخته از  یها نهیشیخ اشراق در زم یشناس وحیانی است و روش
اگر برخوردار  یفکر وی اذعان دارد فیلسوف و هر صاحب. ل و شرع و عرفان استعق

که عـارف نیـز بـدون نیـروی ناقص است چنان، از علم شهودی و تجارب عرفانی نباشد
 . تفکر و تعقل کامل نیست

 یسـو  به، یریگ انزوا و گوشه یزمان پس از مدت؛ سدینو  ین در اسفار میصدرالمتأله
وانی نموده تا اینکه جانش مشتعل و انوار ملکوت بـر قلـبش سـرازیر تضرع فرا یتعال حق

گاهی یافت که تا آن موقع از آن او بر اسراری. شده است ها اطالعی نداشت و رموزی آ
بلکـه آنچـه از اسـرار ؛ بر وی منکشف گردید که با برهان برایش مکشوف نشده بودنـد

مشـاهده  یتر با حقایق افزون، خته بودالهی و حقایق ربانی را که پیش از آن با برهان آمو 
 . )۸ /۱ :۱۹۸۱، نیصدرالمتأله( کرد و آشکارا دید

کشـف صـوری توسـط ؛ دانـد یمالصدرا کشف را بر دو قسم صـوری و معنـوی مـ
کـه گـاهی همـراه بـا  شـود یگانه نفس در عالم مثال برای سالک حاصل مـ حواس پنج

، کاشـفاتی اسـت کـه سـالکم؛ همچنـین کشـف معنـوی. اطالع بر معانی غیبی است
، نیصـدرالمتأله( بـا قلـب مشـاهده کنـد، حقایق عینی و معانی غیبی را مجـرد از صـورت

۱۳۶۳ :۱۵۱-۱۴۹(  . 

 منبع معرفت شهودی -۱-۶
از  تر یتر و قو  عالمی بزرگ؛ عالم مثال که برزخ میان عالم طبیعت و عالم عقل است

عـالم مثـال از کثـرت . سـتاز عـالم عقـل ا تر فیتر و ضع عالم محسوسات و کوچک
حواس باطنی ، مصون و خود دارای مراتب و مقاماتی است که مظهر آن) مادی( وضعی
صـدرا از ایـن مال . )۸۴۲-۸۴۳ /۲ ،الف :۱۳۸۲، همو؛ ۲۱و  ۲۶۱ /۹: ۱۹۸۱، نیصدرالمتأله( هستند

: ۱۳۸۰، نیصـدرالمتأله( که در دسترس اولیاء است کند یعالم با عنوان عالم خیال نیز یاد م
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یکــی از منــابع و ، عنوان عــالمی مســتقل عــالم مثــال بــه. )۳۷۶ /۸ :۱۹۸۱، همــو؛ ۴۳۸
طور موقـت و مقطعـی از آن کسـب  عادی به یها اما انسان؛ معرفتی است یها سرچشمه
الهی همواره توان اتصـال بـا آن  ۀاین در حالی است که بندگان برگزید. کنند یمعرفت م

 . )۴۳۶- ۴۳۸: ۱۳۸۰، نیصدرالمتأله( اء را دارندیعالم و نیل به معرفت حقایق اش

 چیستی روش شهودی -۱-۷
دوم بـه معرفـی  ۀاول و درجـ ۀدانشی اسـت کـه بـا دو رویکـرد درجـ، یشناس روش

معرفتـی اسـت کـه پیرامـون  ۀیعنی دانش و رشـت؛ پردازد یمعرفت م یها کاربست روش
ش عقلی در فلسفه عبـارت رو . )۷۴ :۱۳۹۲، خسرو پنـاه( کند یروش و کاربست آن بحث م

، شده از منابع معرفتِی مربوط معارف استخراج، است از یک فرایند که در طی این فرایند
نقـد و ، بررسـی، تحلیـل، تجزیـه، مـورد توصـیف، با بهره از قواعد کلی تفکِر صـحیح

احتمالی ارائه گردیـده و در نهایـت توسـط اسـتدالل  ۀسپس نظری. ردیگ یداوری قرار م
بـر اسـاس . شـود ییقینی و قطعی مـ ۀاحتمالی تبدیل به نظری ۀاین نظری، برهانیعقلی و 

روش شهودی فرایندی است که در طی این فراینـد بـا اسـتفاده از ، نیمبانی صدرالمتأله
دست آورده و این  فلسفی را از منبع عالم مثال به یها هیمعرفت شهودی و نظر ، ابزاِر قلب

 تـوان یحال در گام بعدی مـ. نی و قطعی بدانیمیقیه را آمد دست به یها هیمعارف و نظر 
اعتمادبخشی و تأیید ، توسط قواعد کلی تفکِر صحیح و برهان و استدالل عقلی به تبیین

شـهود و منطـق  تـوان یایـن بـدان معناسـت کـه مـ. یقینی پرداخت یها هیمعارف و نظر 
ی داشت کـه روشـی شهود یشناس نام روش و روشی نوین به ختیاستدالل را باهم درآم

 .کیفی و یا کیفی و کمی است
 : انواع شهود از منظر مالصدرا 
 یشــهود المفصــل فــ) ۲. معنــای ایــن عبــارت ظــاهر اســت: الحــق بــالحق ةیــؤ ر) ۱

کثـرت در ذات احـدیت را شـهود  تیـرؤ : هیـحدالـذات األ  یة الکثرة فـیؤ ر، المجمل
: هالکثر  یة فیحدة األ یؤ ر، المفصل یشهود المجمل ف) ۳. ندیگو  یمفصل در مجمل م

 :دیگو  یصدرا از دو نوع برهان سخن م بیترت  نیا  به. عکس معنای عبارت قبل است
 . برهان پیش از شهود عرفانی )۱
 برهان پس از شهود عرفانی) ۲
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 پژوهش یها افتهی -۲
: اول پـژوهش سـؤالپاسخ بـه ( نیاز دیدگاه صدرالمتأله یشناس یهست -۲-۱

 ) روشی پژوهشی چگونه است؟ عنوان بهی شهودی شناس وشر ی در شناس یهستمفهوم 
بر حرکت جوهری و سیر ارتقایی در عوامل ، )مالصدرا( ییصدرا یشناس یهستنظام 

یعنـی علـم بـا حرکـت ؛ هستی بنا نهاده شده است که علم هم مشمول آن اصـل اسـت
 . صورت از مادهگردد نه با تجرید و انتزاع  ارتقایی عالم به مرتبۀ تجّردی برتر حاصل می

در . پارچه حرکت اسـت و ثبـات وجـود نـدارد که جهان یک معتقد است مالصدرا
؛ شیء نیسـت، یک شیء. جهان یک کل وجود دارد و آن جریان علت و معلول است

پس تضـاد . این تضاد است که از حرکت ناشی شده و نه حرکت از تضاد. جریان است
خـود نـوعی ، دن یک ضـد درون ضـد دیگـرزیرا جوانه ز ؛ تواند علت حرکت باشد نمی

تضاد معلول حرکت اسـت و . شود حرکت است و بنابراین قانون حرکت شامل او نیز می
بایـد بـه ، همـین دلیـل بـه. عنـوان محـرک   اما فقـط بـه، هاست خود علت حرکت ۀنوب  به

 . است خداوند جستجوی محرک برخاست و این محرک همان
، عنـوان حقیقتـی واحـد اسـت  گونه که مالصدرا قائل به تشکیک در وجود به همان

طریقی واحد ؛ وی را قائل به تشکیک در طریق وصول بدان حقیقت نیز دانست توان یم
سـفۀ از همـین رو شـهود در فل. شـهود و وحـی رخ نمـوده اسـت، که در سه مرتبۀ عقل

، در کنـار برهـان، ل حقیقت و در چارچوب تفکر فلسـفییعنوان شیوۀ تحص صدرایی به
و هم در مباحـث هسـتی شـناختی ایفـا  یشناخت نقشی کلیدی را هم در مباحث معرفت

 یا عنوان فلسفه حکمت متعالیه را به ،مالصدرا در پرتو شهود، بلکه باالتر از آن، کند یم
 . شهودی تأسیس نمود

وجـودی را پدیـد  یهـا جهان هستی از سه مرتبه وجودی که جهان، الصدرانظر م به
، مالصـدرا( عالم مثال و عالم عقل، عالم ماده: اند از است که عبارت شده لیتشک، آورده
 ۀمراتبی در نفس وجود دارند که شامل مرتبـ، به ازای هر یک از این عوالم. )۳۵۱ :۱۳۵۴

. )۳۶۵، ۳ :۱۹۸۱، مالصـدرا( وجود عقالنی است وجود نفسانی و، وجود طبیعی یا جسمانی
لذا حصـول هـر نـوع ، فعلیتی ندارد گونه چیقوه محض است و ه، طبیعی ۀنفس در مرتب
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، ای کـه باشـد زیـرا ادراک بـه هرگونـه، این مرحله برای نفس ناممکن اسـت ادراکی در
، شـده لینفسانی که قوای نفـس بـه فعلیـت تبد ۀدر مرتب؛ ایی از فعلیت نفس است نحوه

در ؛ انـد یالیهمان ادراکات حسی و خ، این ادراک. گردد ینفس برخوردار از ادراک م
این مرتبه است و فعلیت یافتن  ۀنفس دارای ادراکات عقلی است که ویژ ، وجود عقالنی

مطـابق ، ادراکی نفس یها صورت نیبنابرا؛ این مرتبه است ضور نفس درمنوط به ح، آن
هـا نیـز بـه ازاء مراتـب ممکن برای نفس اسـت کـه خـود آن یها و برابر با یکی از جهان

ایـی رابطـه، ذهنی و سطح وجـودی نفـس یها میان صورت، گرید   عبارت  به. اند یهست
نفسـانی و ، طبیعـی( وجود نفس مدرِک در هر سطحی از هسـتی، تنگاتنگ وجود دارد

 . )۳۵۱، فال :۱۳۶۰، مالصدرا( مستلزم صورت متناسب با همان سطح است ،)عقلی
کـه بـرای  شـود یسـبب مـ، ادراکی و نفس یها این تناسب و سنخیت میان صورت

یابـد و نفـس در صورت فعلیـت  وجود متناسب با آن تحقق نفس به، حصول هر صورتی
، یا نفس در هر مرتبـه، همین جهت به، داشته باشد حضور، صورت جهان متناسب با آن

، هـد بـود و بـرای ادراک صـور مراتـب دیگـرتنها قادر به ادراک صور همان مرتبـه خوا
 . )۲۴۱ :۱۳۷۸، مالصدرا( حضور در آن مراتب الزامی است

محـل و مظهـری در نفـس ، وجـودی یها صدرا برای هر یک از نشـانه، گرید   عبارت  به
حقـائق هسـتی  ۀنفس انسانی که جامع هم، به اعتقاد وی. سازد یها مشخص مبرای ظهور آن

لـذا مطـابق بـا سـه جهـان ، محل ظهور مراتـب آن نیـز اسـت. )۱۳۴، ب :۱۳۶۰، مالصدرا( است
حـواس ، حـواس ظـاهری: هـا وجـود داردمظاهری در انسان بـرای آن، مثالی و عقلی، حسی

   .)۳۵۱ :۱۳۵۴، مالصدرا( اند گانه در نفس انسان سه یها مظاهر جهان، عاقله ۀباطنی و قو 

: دوم پـژوهش سـؤالخ بـه پاسـ( نیاز دیدگاه صـدرالمتأله یشناس معرفت -۲-۲
 )  روشی پژوهشی چگونه است؟ عنوان بهی شهودی شناس روشی در شناس معرفتمفهوم 
دارد و اصرار دارد بدون  دیتأکصدرا همواره بر ویژگی خاص معرفت یعنی تجّرد مال

. ابـدی ینمهای آن هیچ معرفتی حتی ادراکات حسـی تحّقـق  تجرد از ماده و محدودیت
صـدرا معرفـت را . تجـرد مثـالی و عقلـی اسـت، بـر مراتـب وجـودیتجّرد نیز مترّتـب 

چـون ، وجودی تعریف کرده است که بدون حضور و بدون تجّرد تحّقق یافتنی نیست به
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حقیقتی مجّرد است کـه تنهـا بـا تجـّرد اسـت کـه ، علم از سنخ وجود است و نفس نیز
و رسیدن نفـس  ءالقاء نفس عالم با هستی اشی ،پس علم. شود تحصیل ادراک میسر می

از ، حضـور و تجـّرد اسـت مشروط به ،لذا تحّقق علم. حضور وجود مجّرد معلوم است به
زیـرا از تجـّرد ، اند محرومدیگر و حتی برای خود  سوی دیگر مادیات از حضور برای هم

بـا ، که وجـود منبسـط و فـیض مقـّدس رحمـانی خداونـد گونه همان. برخوردار نیستند
گسـترده و در خـارج  هـاآنبر اساس همۀ ظرفیـت ماهیـات بـر ، حداکثر شدت وجودی

همچـون وجـود ، اشراق نفس ناطقه که همان وجود منبسـط ذهنـی اسـت، مّتحد است
منبسط مقّدس رحمانی نیز بر اساس "ظرفیت وجودی انسان" بر ماهیات ذهنی گسترده و 

 . در ذهن متحد است هاآنبا 
د" است و با ماهیات در ذهـن مّتحـد و ای از "وجو  چون علم و ادراک درجه و نحوه

علـت عـدم . بایسـت پـذیرفت عـالم و معلـوم مّتحدنـد ناچار می، گسترده است هاآنبر 
نه نحوۀ وجـود ماهیـات در ، ءمطابقت ادراک انسان با نفس االمر یا وجود خارجی اشیا

، چراکه ماهیت موجود در ذهن "همان" ماهیت موجـود در خـارج اسـت، ذهن و خارج
کـه تشعشـعات  استکاستی در ظرفیت وجودی انسان یا اشراق نفس ناطقۀ انسان بلکه 

صول به و . شود و ماهیات عالم خارج مّتحد می هاآنآن روی ماهیات ذهنی گسترده و با 
بـرای ، اشـراق نفـس ناطقـه از وجـود واقعیت موجودات خارجی برای انسان به ظرفیـت

حّد کمال اشراق نفس ناطقـه از وجـود  که گردد یبازمگسترانیدن آن بر ماهیات ذهنی 
 . است ءخارجی اشیا وجود بامنجر به انطباق ادراک 

ماهیات ، گردند ظاهر و متجّلی می، ماهیات بر اساس نحوه و درجۀ وجودی آن عالم
گردد و چون  ظاهر و متجّلی می، بر اساس نحوه و درجۀ وجودی آن انسان، در ذهن نیز

انطبـاق بـا ، استاز حداکثر ظرفیت وجودی  یمند بهرها ظهور ماهیات در عالم خارج ب
 . با حداکثر ظرفیت وجودی انسان باشد، بایست آن نیز می

علـم حضـوری را علمـی . کنـد یمالصدرا علم را به حضوری و حصولی تقسیم مـ
و علم حصـولی علمـی اسـت کـه علـم  عین خود شیء است، شیء که علم به داند یم
ست و برای علم حضوری به علم نفس به خود و به صـفات غیر از خود شیء ا، شیء به

علــم . )۱۱۳: ۱۳۹۲، بــه نقــل از مرتضــایی ۲۴: ۱۳۵۴، مالصــدرا( زنــد یمثــال مــ، و افعــال خــود
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 ،)دیگری ۀکنند نفس یا ادراک( حضوری یعنی علمی که عین واقعیت معلوم پیش عالم
ذات خود و حاالت  همانند علم نفس ب، ابدی یشخصیت معلوم را م، حاضر است و عالم

پیش عـالم حاضـر  ،علم حصولی یعنی علمی که واقعیت معلوم. وجدانی و ذهنی خود
مثـل علـم نفـس بـه ، پیش عالم حاضر اسـت ،فقط مفهوم و تصویری از معلوم، نیست

دیگر و اعضای بدن خود  یها انسان، درخت، آسمان، موجودات خارجی از قبیل زمین
 . کننده شخص ادراک
علمی است کـه در واقـع نـزد عـالم حاضـر اسـت و ، علم حضوری از نظر وی

در کار  یا ن عالم و معلوم واسطهیزیرا ب، شک و تردیدی در آن راه ندارد گونه چیه
، نیست تا احتمال مطابقت و عـدم مطابقـت روا باشـد و مالصـدرا بـرای ایـن علـم

. خود اسـت خود و صفات و افعال پذیرفته است که همان علم نفس به مصادیقی را
رف از طـ. قبـول مالصدراسـت مـورد، ناپذیر و عین واقـع پس علمی یقینی و تردید

و بـدیهی را بـه اّولـی و ثـانوی  ،نظـری و بـدیهی  دیگر مالصدرا علم حصولی را به
تصـور موضـوع و کـه صـرف  دانـد یم یا هیتقسیم کرده است و بدیهی اولی را قض

ن بدان شود و تعیین بدان دائمی و موجب تصدیق و یقی، هامحمول نسبت سنجی آن
، طباطبائی( زند یباشد و برای این یقین استحاله اجتماع نقیضین را مثال م ریناپذ زوال

تنهـا علـم و یقـین را   بدین ترتیب مالصدرا نه. )۱۱۳: ۱۳۹۲، به نقل از مرتضایی ۵۶: تا یب
. داند یآن مبلکه علم حضوری و بدیهیات اولیه را مصداق کامل ، شمارد یممکن م

مالصدرا پیوند عقل و نقل و شهود را در کنار هـم ممکـن سـاخته اسـت و امکـان 
 . کاربرد روش شهودی با استدالل عقلی را پذیرفته و اظهار کرده است

: سـوم پـژوهش سـؤالپاسـخ بـه ( نیاز دیـدگاه صـدرالمتأله یشناس روش -۲-۳
 )  پژوهشی چگونه است؟ روشی عنوان بهی شهودی شناس روشی در شناس معرفتمفهوم 

 شناخت ابزار معرفـت در، حکمت متعالیه یشناخت از نکات حائز اهمیت در معرفت
برخی ؛ متفاوت است، نظر فالسفه ابزار شناخت حقیقی از. روش حکمت متعالیه است

 اما ابزار معرفت در مالصدرا که بـه، برخی عقل و برخی هر دو را، حس را اصل دانسته
از شـهود  ازیـن یکـه آن را بـ عقلـی؛ عقل اسـت، باشد می یدگاه ارسطومنبعث از د  ینوع 
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گرچـه در فلسـفۀ اسـالمی . شـهودی اسـت -روش مالصدرا عقلی ، بنابراین؛ داند ینم
، حس است و به تعبیر ارسطو هر کس حسی را از دست بدهـد، یکی از مبادی معرفت

ت یـدلیـل جزئ یی بـههو حس در بینش صدرا اما حس بما، داده است  دست علمی را از
تعبیـر مالصـدرا از محسوسـات  و بـه گنجد یدر حوزۀ معرفت و شناخت فلسفی نم، آن
جهت رسـیدن  ،)حواس( مختلف یها توسط جاسوس ۀشد یعنوان مواد خام گردآور  به

و نهایتًا عقل  باشند یمسبوق به جزئیات م، کلیات، بنابراین؛ شود یبه امور کلی استفاده م
، علمی سـوال( ابزار معرفت حقیقی است، شهود حسی و شهود وحیانیاست که به کمک 

 . )۵۳ - ۸۴: ۱۳۸۹، لعل صاحبی
در اینجـا شـهود مقابـل غیبـت و ، یشناسـ روش ۀبر اسـاس دیـدگاه صـدرا در حـوز 

کاربرده و آن  او شهود و کشف معنوی را در یک معنا بـه. معنای کشف معنوی است به
در واقع شهود در  .)همـان( داند یی توسط قلب انسان مرا ظهور معانی غیبی و حقایق عین

 . مالصدرا همان شهود قلبی است یشناس روش ۀحوز 
معرفـِت » منبـع معرفتـی عـالم مثـال«از » ابـزار معرفتـِی قلـب« ۀلیوسـ ابتدا به) الف

شامل شهودی کـه ( شده جادیمعرفت شهودی ا ۀواسط سپس به؛ کند یشهودی کسب م
بـه یـک نظریـه و  ،)وجود آمـده شهودی که برای سایر عرفا به ه یاشد برای خودش واقع

حـال در گـام بعـدی . دانـد ینـی و قطعـی مـیقیمدعایی رسیده که آن نظریه و مدعا را 
ایـن ، تالش نموده تا با استفاده از قواعد کلی تفکِر صحیح و اسـتدالل و برهـان عقلـی

ین و تأییـد کنـد و ی دیگـران تبیـرا برا ،)داند یکه آن را یقینی و قطعی م( نظریه و مدعا
 . وجود آورد اعتماد کامل به

تمـام ایـن جریـاِن داراِی الگـو کـه از ابـزار و منبـع ، بر اساس دیدگاه صدرا ،بنابراین
 . شود یروش شهودی نامیده م، گردد یبرهان ختم م ۀشده و به اقام  شروع
معرفت شهودِی ، »المنبع معرفتی عالم مث«از » ابزار معرفتِی قلب«نخست توسط ) ب

شـامل ( ایـن معرفـت شـهودی عقـل گریـز ۀواسـط  دست آورده و در ادامه به عقل گریز به
بـه یـک  ،)وجود آمـده ه یا شهودی که برای سایر عرفا بهشد شهودی که برای خودش واقع

آنجاکـه  از. نظریه و مدعایی رسیده که آن نظریه و مدعا را یقینـی و قطعـی دانسـته اسـت
بنـابراین بـرای ایـن ؛ دانـد ینی میقی نخ معارف شهودی را عقل گریز و کامًال صدرا این س
 . کند یاز قیاس شبیه برهان استفاده م، و تنها برای بیاِن آن آورد یبرهان نم، قسم معارف
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 یریگ جهینت
یقینی و قطعی  ۀشده و به نظری داراِی الگو که از ابزار و منابع شروع ام این جریاِن تم 

بـر مبنـای طـرح و الگـوی جدیـدی کـه . شود یروش شهودی نامیده م، ددگر  یختم م
 در، حکمـت صـدرایی شـک یبـ؛ روش شـهودی ارائـه نمـوده ۀصدرالمتألهین در حوز 

بـه یـک روش  لیتبد این نظام قابل. گردد یحوزه دارای یک ساختار و نظام جدید م این
اصـلی و  یهـا انیبنو  یدنبـال مبـانی فلسـف هشی جدید است که در این پـژوهش بـهپژو 

 . شهودی هستیم یشناس نام روش شهودی و یا روش این روش پژوهش به یها شهیر 

روش بحثی و برهانِی صرف یا  یریکارگ به، یابی به حقیقت مالصدرا در فرایند دست
: ۱۳۵۴، همـو؛ ۳۲۶ ۲۷: همـان؛ ۶-۵/ ۱: ۱۹۸۱، مالصـدرا( دانـد یشهودِی صـرف را کـافی نمـ

نظر  ه جمع صرف میان عرفان و برهان بدون عرضه بر قرآن نیز موردعالوه بر اینک، )۲۶۶
در نظر مالصدرا منابع و ارکان اصلی معرفـت . )۲۴۹: ۱۳۸۸، فرامرز قراملکـی( او نبوده است

ن مسـائل یـیواقع مالصدرا در طرح و تب در. کشف صحیح و وحی، عقل: اند از عبارت
ات را رکـن فلسـفۀ خـویش قـرار داده شهود و آیـات و روایـ، برهان، حکمی و لوازم آن

نحوی ضروری حضـور دارنـد نـه  و هر سه رکن در فلسفۀ او به ،)۳۴: ۱۳۹۲، صلواتی( است
 . )۸۸: ۱۳۸۸، فرامرز قراملکی( اینکه صرفًا جنبۀ تنبیهی و تأییدی داشته باشد

که حکمت متعالیۀ صدرایی از  گردد یبر اساس آنچه مطرح شد این نتیجه حاصل م
چنانکه او عالوه بـر آنکـه بـر ضـرورت اسـتفاده از برهـان ؛ وشی برخوردار استتنوع ر 

کید نموده  استفاده از منبع وحیانی را نیز ضروری دانسته، )۲۳۴/ ۹: ۱۹۸۱، نیصدرالمتأله( تأ
و اهمیـت اسـتفاده از طریـق شـهود و میـزان تأثیرگـذاری آن را در  ،)۱۶۷-۱۶۸/ ۹: همان(

برهـان ، بـه دیگـر سـخن. )۸/ ۱: همـان( گردیده است انقالب روحی خویش نیز متذکر
 کشف و برهان کشـفی، معنای خاص وسیعی داشته و عالوه بر برهان بهصدرایی قلمرو 

 . گردد یو شهود را نیز شامل م و تجربه
کیفـی  یها روشکیفی است که با سایر  صورت   به عبارتی روش شهودی مالصدرا به

 . دارد ختنیآمکمی امکان و 
 را مسـئله کـه کند یم فراهم و عالم لسوفیف یبرا را امکان نیا شهود گفت وانت یم
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 مسـئله بـدان یتر جامع نگاه با و کند رصد و تجربه و نقل برهان از ریغ یگرید  یۀزاو  از
 یعنـی؛ کنـد عمـل بهتـر و نقل و تجربه برهان مقدمات و وسط حد انتخاب در و بنگرد
ی هـا لیتحل، نیهمچنـ. شـود یمـ تجربی عالم و فهم لسوفیف یآور برهان تیتقو  سبب
، عالوه بـه. اسـت ریپـذ امکان شـهود قیطر  از، یفن و قیدق نحو به یعقل و تجربی، نقلی
 یکمتـری احتمال یها بیآس و انحراف با اتیروا و اتیآ، برهان، تجربه کنار در شهود
 . شود یم مواجه

ــواع روش شــهودی ــر اســاس  ان ــ یهســتب ــ معرفتی و شناس ــ روش ی وشناس ی شناس
 : استزیر  صورت  به

و سـپس شـهود و سـپس  و تجربـه استدالل بعد ابتدا نقل و: نوع اول روش شهودی
 ) کمی –کیفی ( و تجربه استدالل

مفهـوم  ۀو در ادبیـات و پیشـین کننـد یمابتدا پژوهشگران نقلیات مختلف را بررسی 
ژوهشـگران سـنجیده و و علوم تجربی پ عقل با تینها درو  کنند یمکنکاش و واکاوی 

عنـوی مشاهده با حضور مـادی و م ،)تجربه زیسته( و سپس بر اساس شود یممسیریابی 
و سپس بر اساس عقل  شوند یمشهود و ثابت  آمدهدست  پژوهشگران و شهود مفاهیم به

و شـرح و تفسـیر مفهـوم  شـود یمـی ریگ جهینتیی و آزماباز  مجدداً و استدالل و تجربه 
 . شود یم

 -کیفـی( و سـپس شـهود و تجربه استدالل بعد ابتدا نقل و: م روش شهودینوع دو 
  .)کمی

مفهـوم  ۀو در ادبیـات و پیشـین کننـد یمابتدا پژوهشگران نقلیات مختلف را بررسی 
و علوم تجربـی پژوهشـگران سـنجیده و  باعقل تینها درو  کنند یمکنکاش و واکاوی 

عنـوی مشاهده با حضور مـادی و م ،)هتجربه زیست( و سپس بر اساس شود یممسیریابی 
 . شوند یمشهود و ثابت  آمدهدست  پژوهشگران و شهود مفاهیم به
-کیفـی ( و تجربه استدالل بعد ابتدا شهود و سپس نقل و: نوع سوم روش شهودی

  .)کمی
بـا حضـور مـادی و  مشـاهده ،)تجربـه زیسـته( نظـر موردمفهوم  ۀپژوهشگران دربار 
و کامل شد سـپس بـر  آمددست  و زمانی که شهود به آورند یمدست  معنوی و شهود به
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و نتـایج حـذف و  شـود یمـی ریگ جـهینتاساس نقل و عقل و استدالل و تجربه بحث و 
 . شوند یماضافه و تعدیل 

  .)کیفی( ابتدا نقل سپس شهود: نوع چهارم روش شهودی
 پس شـهود وو سـ شـود یمـی آور جمعمفهوم و شهود بررسی و  ۀابتدا نقلیات دربار 

و  شـود یمـمشاهده با حضور مادی و معنوی توسط پژوهشگران انجـام  ،)تجربه زیسته(
 . شود یمی انجام ریگ جهینتی و بند دستهشناسایی و 

  .)کیفی( ابتدا شهود و سپس نقل: نوع پنجم روش شهودی
مشاهده با حضور مادی و معنـوی و شـهود  ،)تجربه زیسته( ابتدا توسط پژوهشگران

مفهوم که شهود شده است مقایسه و  آن ۀو سپس با نقلیات مختلف دربار  شود یمم انجا
 . شود یمی انجام ریگ جهینت

  .)کیفی( قیاس شبه برهان سپس شهود وابتدا : نوع ششم روش شهودی
مشاهده با حضور مادی و معنـوی و شـهود  ،)تجربه زیسته( ابتدا توسط پژوهشگران

مقایسه ، مفهوم که شهود شده است آن ۀشبه برهان دربار و سپس با قیاس  شود یمانجام 
 . شود یمی انجام ریگ جهینتو 

مبتنی بر علم ظهور خداونـد و  یشناس یصورت مختصر دارای هست باال به یها روش
و  و تجربه و اتحاد علم و عالم و معلـوم شهودی توأمان با استدالل و نقل یشناس معرفت

 و تجربـه کاربرد شهود و عقل و نقـل یشناس روشبر اساس علم حضوری و حصولی و 
 . برای رسیدن به حقیقت است

 نامه کتاب
 . ۱۳۹۰، ایآر  قلم ،اصفهان، یا قمشه یاله یمهد ۀترجم ،میکر  قرآن .۱
 . ۱۳۶۷، ینجف یمرعش الله تیآ ۀکتابخان ،قم، ۲۰ جلد، البالغه نهج شرح ،دیالحم عبد، دیالحد یاب ابن .۲
 . ۱۳۸۸، ین نشر ،تهران ،یفکوه ناصر ۀترجم، یشناس انسان ،لپ ژان، کولن، مارک اوژه .۳
 . ۱۳۹۱، دانشگاه و حوزه پژوهشگاه ،رازیش، یانسان علوم در قیتحق روش ۀفلسف ،یمحمدتق، مانیا .۴
 . ۱۴۲۲، یعلماأل  ،روتیب، نیرالمؤمنیام اسرار یف نیقیال انوار مشارق ،محمد بن رجب، یبرس .۵
 . ۱۳۸۴، ین نشر ،تهران، انیچاوش حسن ترجمه، یاجتماع یها پژوهش یطراح ،نورمن، یکیبل .۶
گه، تهران، متحد و پرست مسمی ترجمۀ، اجتماعی علوم فلسفۀ ،کرایب یان و تد، بنتون .۷  . ۱۳۸۴، آ
 . ۱۳۹۱، دیمف دانشگاه ،قم، یاسیس علوم یشناس روش ،دصادقیس، قتیحق .۸
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 دانیـجاو  مجلـه، »اشـراق حکمـت در یشناسـ روش ندیفرا و کردهایرو  نییتب« ،نیعبدالحسـ، خسروپناه .۹
 . ۱۳۹۲ زمستان و زییپا، ۲۴ ش، خرد

 . ۱۳۷۴، رشد انتشارات ،تهران، یاجتماع و یانسان علوم در پژوهش یعمل و ینظر  یمبان ،علی، دالور .۱۰
 و یانسـان علـوم پژوهشـگاه ،تهـران، ۲ لـدج ،یاجتمـاع علـوم در قیـتحق یها روش ،باقر، یساروخان .۱۱

 . ۱۳۷۵، یفرهنگ مطالعات
 . ۱۳۸۷، نو طرح نشرتهران،  ،دوم شیرایو ، یشناس معرفت با ییآشنا ،منصور، شمس .۱۲
: یاجتمـاع علـوم در یفـیک پـژوهش نیادیـبن عناصـر« ،راد یناصـر محسـن و الیسـه، ئیفسـا یصادق .۱۳

 . ۲ شماره .۱۳۹۰،رانیا یاجتماع مطالعات ۀمجل، »روش و یشناس ، روشیشناس ، معرفتیشناس یهست
، ۳، ۲، ۱ یجلدها، جلد ۹، ربعهاأل  یهالعقل سفاراأل  یف هیالمتعال هالحکم ،مالصدرا، یرازیش نیصدرالد .۱۴

 . ۱۹۸۱، یالعرب التراث ءایاح داربیروت، ، سوم چاپ، ۹، ۷، ۵، ۴
 . ۱۳۶۰، رانیا فلسفه و حکمت انجمن ،تهران ،اتیاآل  اسرار ،نیصدرالمتأله .۱۵
 . ۱۳۶۳، یفرهنگ قاتیقتح و مطالعات ۀسسؤ م، تهران، بیالغ حیمفات، ــــــ  .۱۶
 . ۱۳۷۸، صدرا حکمت ادیبن، تهران، ثالحدو  یف رسالة، ــــــ  .۱۷
 غـاتیتبل دفتـر انتشارات مرکزقم، ، یانیآشت نیالد جالل دیس حیتصح و مقدمه، المعاد و بدأالم ،ــــــ  .۱۸

 . ۱۳۸۰ ،قم هیعلم حوزه یاسالم
 . صدرا حکمت ادیبن، تهران، یبیحب ینجفقل حیتصح، الشفاء من اتیلهاإل علی قاتیالتعل ،ــــــ  .۱۹
قـم، ، یرازیشـ نیالـد قطـب قراشـاإل  ةحکمـ شرح ۀیحاش در مندرج، شراقاإل  حکمة قاتیتعل ،ــــــ  .۲۰

 .  تا ، بیداریب
 . ۱۳۵۴، رانیا ۀفلسف انجمن ،تهران، یانیآشت نیالّد  جالل دیس حیتصح، المعاد و المبد ،ــــــ  .۲۱
 تا.  ، بییمصطفو  شاراتانت ،قم، هربعاأل  سفاراأل  ،ــــــ  .۲۲
 . ۱۳۹۲ خرداد. ۶۹ ۀشمار . فلسفه ماه کتاب ،»هیمتعال حکمت در ینگر  یلیتحو « ،عبدالله، یصلوات .۲۳
 و ییصـدرا یشناسـ معرفـت در نیعـ و ذهـن تطابق ،یطوب، یصاحب لعل و کاظم محمد، سوال یعلم .۲۴

 . ۵۳-۸۴: ۲۵ شماره ۱۳۸۹ ،معرفت نهیآ، عرفان و مذاهب، انیاد ، یکانت
 علوم دانشگاه ،مشهد، ۱ چ، )نو یر یتحر ( ینید مطالعات یشناس روش). ۱۳۸۵( احد، یقراملک مرزفرا .۲۵

 .۱۳۸۵، ضویر 
 . ۱۳۸۸، صدرا یاسالم حکمت ادیبن: تهران، مالصدراۀ فلسف یشناس روش، ــــــ  .۲۶
 . ۱۳۸۷، ین نشر ،تهران، یلیجل یهاد ترجمه، یفیک قیتحق بر یدرآمد ،اووه، کیفل .۲۷
 . ۱۳۷۴، یالملل نیب و یاسیس مطالعات دفتر ،تهران ،استیس در نشیب و روش ،غراص یعل، یکاظم .۲۸
 ،گهـر کیـن نیعبدالحسـ ترجمه، یاجتماع علوم در قیتحق روش ،کامپنهود وان، لوک، مونیر  یو یک .۲۹

 . ۱۳۷۰، معاصر فرهنگ ،تهران
، یوسـفی یجحـا محمـد ریـام ۀترجم، یاجتماع علوم در هینظر  و روش ،یجر، رکاستو  و دیو ید ، مارش .۳۰

 . ۱۳۷۸، یراهبرد مطالعات ۀپژوهشکد ،تهران
 ترجمه، »سیاسی در علوم شناسی معرفت و شناسی هستی: پوستین نه پوست« ،فورالنگ پاول و، ــــــ  .۳۱

 . ۶۴-۳۲صص ، ۴۲ ش، ۱۱ سال، ۱۳۸۷، سیاسی علوم ۀفصلنام، موسوی میر علی سید
 دانشـگاه یانسـان علوم یها پژوهش، مالصدرا یشناس معرفت در علم مفهوم یبررس ،اسداله، ییمرتضا .۳۲

 . ۱۱۳-۱۱۴: ۲۷ شماره، پنجم سال، ۱۳۹۲، اصفهان
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 . ۱۳۸۷، سمت انتشارات ،تهران، یاسیس علوم در روش و افتیره ،عباس، یمنوچهر .۳۳
 ادب یهـا پـژوهش، »؟یعرفـان دوم و اول سـنت ایـ ینظـر  و یعمل عرفان« ،اصغر یعل، فرد یرباقریم .۳۴
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