
 

 

  
  
  

  مثابة  امكان طرح آزادانديشي در پژوهش به
 بر مبناي منابع اسالمي يك مسئلة اخالقي

  
  *محمدرضا جباران

  استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي
  )96/ 5/ 15، تاريخ پذيرش: 95/ 2/ 21تاريخ دريافت: (

  چكيده
شد. ايشان معتقـد بودنـد محقـق در علـوم      شناسي تحقيقات مطرح گرايان در روش آزادانديشي نخستين بار توسط اثبات

ها و ترجيحات آزاد باشد. صـاحبان رويكردهـاي تفسـيري و     انساني هم بايد مثل علوم طبيعي از حوزة تأثير همة ارزش
وگـو در حـوزة    طور كلي يا جزئي بـا ايـن نظريـه مخالفـت ورزيدنـد. ايـن گفـت        اي به انتقادي با طرح مباحث گسترده

همچنان گرماي خود را حفظ كرده است. چيزي كه اين مسئله را از منظر اخالق شايسـتة توجـه   شناسي تحقيقات  روش
كند، امكان طرح آزادانديشـي   انديشي فرصت آن را فراهم مي كند و ماهيت موضوع و هدف مسئلة آزاد نويسان مي اخالق

معنـاي   . از آنجا كه موضوع آزادانديشي بـه عنوان هنجاري اخالقي است اي اخالقي و توصية آزادانديشي به عنوان مسئله به
تواند در فرايند پژوهش، خود را از حوزة تأثير آنها دور نگه دارد، با وجـود مباحثـات طـوالني     هايي كه محقق مي ارزش

اعتمادي براي تعيين اين قبيل  بين رويكردهاي مختلف پژوهشي، هنوز هم مبهم و مورد اختالف است، نياز به مرجع قابل
شود. اين مقاله تالشي اسـت بـراي تعيـين     ها، سومين عنصر دخيل در امكان طرح اخالقي اين مسئله محسوب مي ارزش
تواند با پيشـگيري   شدني در فرايند پژوهش از منظر منابع اسالمي. طي اين تالش ثابت شد كه انسان مي هاي كنترل ارزش

  .انديشي دور نگه دارد ن موانع عام و فراگير آزادعنوا و درمان، خود را از تأثير جهل، ترس، طمع و تعصب به

      واژگان كليدي
    .آزادانديشي، ترس، تعصب، جهل، طرح اخالقي، طمع

                                                           
*. Email: mdrjbn@gmail.com.  
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  آزادانديشي مفهوم
 تـأثير  تحـت  پژوهش مقام در پژوهنده كه است اين پژوهش ةحوز در آزادانديشي از منظور
 فرصت ،خود هاي ارزش و حاتترجي به و نگيرد قرار خود تعصبات و ها دغدغه ها، گرايش
 مثـل  ،شـود  مـي  بحـث  مختلفـي  عناوين تحت موضوع اين از. ندهد را پژوهش در مداخله
 فراغـت  و علمـي  طرفـي  بـي  ،)83 و 82 :1382 پـور،  رفيع( ارزش از آزادي علم، در عينيت
  غيره. ) و246 :1390(محمدپور،  ارزشي

كـه شايسـته اسـت نظـام      بـوده  يمنظور از منابع اسالمي قرآن كريم و روايات معصـوم 
  اخالق اسالمي بر مبناي آنها شكل بگيرد  

  بحث قلمرو و سابقه
 شـد  مـدعي  »كنت اگوست« كه كرد پيدا طرح زمينة وقتي از علوم شناسيِ روش در انديشي آزاد

 و اسـت  نادرسـتي  روش انسان، اجتماعيِ زندگي به مربوط هاي پديده فهم براي فالسفه روش«
 هاي روش از استفاده اساس بر و فلسفي تتبعات از مستقل كه شود گذاري پايه جديدي علم بايد

 .)13 :1387 امامي، سيد» (بپردازد او اجتماعي دنياي و انسان مطالعة به طبيعي، علوم در متعارف
 و »گرايـان  اثبـات « بـين  اي گسـترده  مباحثـات  مختلف عناوين با محور اين حول در پس آن از
  ).246: 1390شد(نك. محمدپور،  مطرح» كاتب انتقاديم«و  »تفسيرگرايان«

انديشـي در   توان بر مبنـاي منـابع اسـالمي آزاد    اين است كه آيا ميحاضر تحقيق  ةمسئل
آن بحـث كـرد    ةاخالقي مطرح و با سازوكار علم اخالق دربار اي عنوان مسئله پژوهش را به

 يهنجار نعنوا انديشي را به آزادتوان  اين است كه آيا مي مذكور ؟ مفاد اصلي پرسشخيريا 
اخالقي براي پژوهندگان تلقي و رعايت آن را به ايشان توصيه كرد يا نه. براي پاسخ به اين 

انديشـي   اخالقـي و پـس از آن تفـاوت آزاد    ةسؤال الزم است پيش از هر چيز ماهيت مسئل
  انديشي روشي را بدانيم.  اخالقي با آزاد

  اخالقي ةمسئل
شـود. بـراي    تشكيل مي يهدف خاص تأمين و عنصر موضوع و محمول برايهر مسئله از د
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موضوع مسئله يكـي   بايد اوالً ،تشخيص انتساب يك مسئله به يك دانش خاص مثل اخالق
هدف مسئله بخشي از هدف اصلي اخالق  ثانياً ؛از مصاديق موضوع اصلي علم اخالق باشد

شده در علم اخالق باشد. موضوع و هدف  همحمول آن از نوع محموالت پذيرفت باشد و ثالثاً
اخالق  ةشود؛ ولي محمول با تشخيص انسان متفكر در حوز مسئله از فضاي واقع شكار مي

كه هر متفكري طبق مباني فكري خود حمـل يكـي از    ا. به اين معنشود ميبر موضوع حمل 
را بـر آن  » هوظيفـ  و نادرست درست، نبايد، بايد، بد، خوب،«محموالت دانش اخالق يعني 

  كند. و بر آن حمل مي دهد ميموضوع، صحيح تشخيص 
گرايـي، دو   گرايـي و فضـيلت   دربارة موضوع علم اخالق مبتني بر دو مبناي متفاوت وظيفه

گرايان كـه علـم اخـالق را متكفـل كسـب فضـايل و دفـع رذايـل          نظريه وجود دارد: فضيلت
داننـد؛ ولـي    صفات و سجاياي نفساني مـي  دانند، موضوع آن را نيز متناسب با اين تعريف، مي

دهند. با آنكه اخالق اسـالمي   انسان را در جايگاه موضوع قرار مي اختياري گرايان افعال وظيفه
گرايـان،    فضـيلت تنهايي تطبيق داد، حكماي مسـلمان هماننـد    توان بر اخالق فضيلت به را نمي

 و 51 تـا:  اند (مسـكويه، بـي   ردهموضوع علم اخالق را در صفات و سجاياي نفساني منحصر ك
انـد   ). برخي هم كه در اين جايگاه نفـس ناطقـة انسـاني را قـرار داده    48 :1373 ؛ طوسي،125

: 1370آبـادي،   انـد (شـاه   ) به اتصاف آن به صفات نيك و بد نظر داشـته 26: 1تا، ج  (نراقي، بي
). اين در حالي است كه در منابع اسالمي رفتارها نيز حـداقل بـه انـدازة صـفات و سـجايا      89

رو متفكـران معاصـر اسـالمي، انسـان را بـا همـة ابعـاد         اند و هم از اين مورد توجه قرار گرفته
؛ 18: 1388دانند (مصـباح يـزدي،    وجوديش اعم از صفات و رفتارها، موضوع علم اخالق مي

كه آزادانديشـي را   ). بر اين مبنا در صورتي16 :1391 ؛ ديلمى،19: 1، ج 1385ي، مكارم شيراز
  رفتاري اختياري بدانيم، موضوع مسئلة اخالقي خواهد بود.

كمال و سعادت انسـان اسـت (تهرانـي،     ،مكاتب اخالقي ةهدف علم اخالق در نظر هم
ر سـعادت اسـت. بنـا بـر     ها باشد در تفسـي  ) و اگر اختالفي بين مكاتب و ديدگاه34 :1395

ـ  آزادانديشـي را بـه   بايـد اوالً  ،آنچه گذشت براي پاسخ به سؤال ايـن تحقيـق    يرفتـار  ةمثاب
عبـارت ديگـر در    اخالقي بيابيم. به يانديشي هدف آزاد ةبراي مسئل اختياري تلقي كنيم و ثانياً

هـدف علـم   انديشي را اثبـات و بـراي آن هـدفي در راسـتاي      كه بتوانيم امكان آزاد صورتي
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اخالقـي سـخن    اي عنـوان مسـئله   توان از لزوم آزادانديشي بـه  آنگاه مي ،اخالق تعريف كنيم
گفت. بنابراين براي پاسخ به پرسش اصلي تحقيق بايد به دو پرسش پيشـيني پاسـخ دهـيم:    

آيـا   .كار گرفته شـود؟ و دوم  تواند در راستاي اهداف علم اخالق به آيا آزادانديشي مي .اول
خود را از همـه   ،طوري كه بتواند در فرايند پژوهش يشي براي محقق ممكن است بهآزاداند

  كنيم به اين دو پرسش پاسخ دهيم. هاي خويش رها كند؟ در ادامه تالش مي يا برخي از ارزش

  انديشي هدف اخالقي آزاد
در  .دهــد شناســي مــĤل واحــدي دارد و يــك نتيجــه مــي  انديشــي در اخــالق و روش آزاد

اي  كنـد؛ ايـن نتيجـه    را تضمين مي تحقيقات ةنتيج اتقان و انديشي صحت آزاد شناسي روش
 يعنـوان اصـل   انديشي به حال آزاد شود. با اين است كه بر آزادانديشي اخالقي نيز مترتب مي

بـه   ؛متفاوت باشداست، شناسي مطرح شده  تواند از نظر هدف با آنچه در روش اخالقي مي
 علـم  هماننـد  شناسـي  روشهرچنـد  . داردشناسـي تفـاوت    شهمان ميزاني كه اخالق با رو

 اخـالق  علـم  هدف. گيرد مي فاصله اخالق از كامل طور به هدف در است، دستوري اخالق
 هـدف . نيسـت  منطبـق  شناسـي  روش هـدف  بـا  ،اخالقـي  مكاتـب  از يـك   هـيچ  مبنـاي  بر

قـق  است، بدون اينكه بـا شـخص مح   تحقيقات ةنتيج اتقان و صحت تضمين شناسي روش
 اسـت؛  انسـان  ونئش از يكي ،باشد چه هر اخالق علم كه هدف نظري داشته باشد؛ در حالي

محسوب پژوهش  ةروشي، حراست از نتيج انديشي آزادتوان گفت رسالت  بر اين اساس مي
غيرحقيقـت   جانب به كند تا مي نگهباني اخالقي از نفس پژوهنده انديشي آزاد، ولي شود مي

 تضـمين  بـه  موظـف  ،دارد خـود  روي پيش كه هدفي به توجه با قاخال علم. متمايل نشود
 در اخـالق  علـم . اسـت  شناسي روش ةعهد بر تضمين اين كه نيست پژوهش ةنتيج صحت

 كـه  است راهي انتخاب از پژوهنده از محافظت آن و دارد عهده بر وظيفه يك تنها باب اين
توانـد بـا هـدفي اخالقـي و بـا       مي شياندي آزادبنابراين  .رساند نمي حقيقت به را او داند مي

 گو قرار گيرد.و سازوكار علم اخالق مورد بحث و گفت

  انديشي آزادامكان 
توانـد   اول اينكه آيا محقق مي .بايد به سه پرسش پاسخ دهيم انديشي آزادسنجي  براي امكان
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از هـيچ  طـوري كـه    به  ها آزاد كند؛ ها و گرايش دلبستگي ةخود را از هم ،در فرايند پژوهش
ناپذير اسـت؟ دوم اينكـه    ها در پژوهش اجتناب ارزشاز  بعضيارزشي تأثير نپذيرد يا تأثير 

توان به آن دست  علوم طبيعي مي ةعلوم ممكن است يا تنها در حوز ةآيا اين فراغت در هم
ها رها شد يا تنهـا در   توان از قيد ارزش مراحل پژوهش مي ةيافت؟ و سوم اينكه آيا در هم

  دهد؟  مراحل اين امكان دست ميبرخي 

  ها ارزش ةرهايي كامل از هم
علـم را در بررسـي اشـيا و امـور      ةگرايـان كـه وظيفـ    در پاسخ به پرسش اول حتـي اثبـات  

ـ   كنند و آن را از ساير وظايف معاف مـي  پذير منحصر مي مشاهده . سـيد امـامي،   كداننـد (ن
ها و  ه تفكيك قاطع آنها از دادهپذيرند ك هاي شخصي مي ) حداقل در مورد ارزش24: 1387
ي از رفتـار  ئپذير نيست؛ چون ارزشگذاري، جز هاي تجربي و استنتاجات منطقي امكان يافته

طوري كه حكم بـه نـاروايي ارزشـگذاري در پـژوهش، خـود نـوعي        دائمي انسان است؛ به
شـمند  : اگر ارزشـگذاري را از يـك دان  اند همين دليل گفته . بهشود محسوب ميارزشگذاري 

بيني است كـه مـاكس وبـر     ايم. براي اجتناب از اين مطلق او گرفتهرا از انسان بودن  ،بگيريم
هـاي عملـي، اخالقـي، فرهنگـي و      : ارزشآورد مـي هاي مورد بحث را در چند دسته  ارزش
كـار   منظور وبر از اين قيود هـر چـه باشـد، بـه     .)85 :1382پور،  . رفيعكمĤبانه (ن بيني جهان

ناپذير است.  ها در پژوهش اجتناب ارزش ة برخيدهد كه از نظر او مداخل شان ميبردنشان ن
توان علم شناخت جامعه را  يك معتقد نبودند كه مي بنا به نقل آلن رايت، وبر و مانهايم هيچ

  .)273 :1372. راين، كهاي اخالقي بركنار نگه داشت (ن طور مطلق و كامل از ارزيابي به
ها  ها و دلبستگي ترجيحات، ارزش ةن به حقيقت، آزادي ذهن از همبنابراين، براي رسيد

  نه الزم.  و نه ممكن است

  فراغت ارزشي در علوم مختلف
هـاي پژوهشـي در    هـا از يافتـه   گرايان به تفكيك كامل ارزش اثبات ،در پاسخ به پرسش دوم

ه به كنار گذاشـتن  اند. ماكس وبر اگر چ ها اعم از علوم طبيعي و انساني فتوا داده حوزه ةهم
هاي منطقي و تجربي نـاب تأكيـد    ها معتقد نيست، بر روي تفكيك قاطع آنها از يافته ارزش
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 ةكند كه علـوم اجتمـاعي بايـد در مرحلـ     تأكيد مي«وِبِر  .)85 :1382پور،  . رفيعككند (ن مي
ي تحقيـق  هـا  به اين معنا كه يافتـه  ؛عاري از مالحظات ارزشي و اخالقي باشد ،ها يافته ةارائ

 :1390(محمـدپور،  » هاي سياسي يا اخالقي باشند گونه قضاوتي از ويژگي نبايد نشانگر هيچ
هـا و ترجيحـات    ها، ايدئولوژي تواند و موظف است ارزش بر اين اساس پژوهنده مي .)246

صـورت عينـي    به ،علوم انساني و اجتماعي ةها را حتي در حوز خود را كنار بگذارد و پديده
  د. نهايش در پژوهش مداخله كن يك از گرايش ند و اجازه ندهد هيچمطالعه ك

نيـافتني   علـوم انسـاني فراغـت ارزشـي را دسـت      ةولي بسياري از دانشمندان در حـوز 
 »گيـرد  شناختي را دربر مـي  طيفي از مكاتب فلسفي و معرفت«دانند. رويكرد تفسيري كه  مي

علـوم   ةها را در حـوز  هاي رها از ارزش پژوهشدادن ) امكان انجام 47 :1387(سيد امامي، 
تـوان   رويكرد تفسيري بر اين باور است كه جهان اجتمـاعي را نمـي  « ،شود انساني منكر مي

هـا و   جهان طبيعي بر يك منطق و منهج واحد مورد شناسايي قرار داد. برخالف اتـم  ةمثاب  به
انساني و اجتمـاعي نيازمنـد    اند. بنابراين علوم معاني ةها، موجودات انساني ايجادكنند صخره

هـاي اجتمـاعي خـود     اي كه آدميان در ضـمن موقعيـت   روشي است تا بتواند به فهم معاني
هـاي   تفـاوت  دليـل  آنهـا معتقدنـد بـه    .)1391زاده،  (گائيني و حسين» آفرينند، كمك كند مي
طرفـي   اجتماعي با علوم طبيعي دارند، عينيت و بركنـدگي و بـي   - اي كه علوم انساني ه عمد
 پـذير نيسـت   هـاي انسـاني امكـان     در تحقيـق  گرايان اصوالً ارزشي مطلوب اثبات -ي اخالق

    .)242 :1390(محمدپور، 

  ها در مراحل پژوهش حضور ارزش
در پاسخ به پرسش سوم، بايد به اين نكته توجه داشت كه در ضـمن عمـل پـژوهش (هرچنـد     

دهـد.   اقاتي هم خارج از اختيار پژوهنده رخ ميآيد كامالً تحت اختيار انسان است) اتف نظر مي به
عنوان نمونه اهميت يافتن يك موضوع در ميان موضوعات متعدد، چيزي نيست كه محقق آن  به

آنچه در يك جامعـه  «هاي اوست.  را انتخاب كند. اين اهميت، بازتاب شرايط فرهنگي و ارزش
اسـت، در نـوع تحقيقـات     شـود و در فلسـفة اجتمـاعي آن جامعـه مـنعكس      باارزش تلقي مي

اي كـه در   اجتماعي، انتخاب مسائل، توجه به حقايق معين و استنباطات علمي تأثير دارد. مسئله
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هاي متفـاوت چنـدان مهـم     خاطر وجود ارزش شود، در جامعة ديگر به يك جامعه مهم تلقي مي
ت تـأثير  طور توجه به حقايق موجـود در اجتمـاع، در حـد وسـيعي تحـ      رسد. همين نظر نمي به

با اينكـه بيشـتر دانشـمندان سـدة     ماركس وبر ). 483: 1376(شريعتمداري، » ها قرار دارد ارزش
يـادآوري  «  كردنـد:  ربط بين مسائل اخالقي و دانـش را انكـار مـي   او بيستم تحت تأثير مقاالت 

هاي اخالقي، شخصـي، فرهنگـي يـا     هاي اكتشافي پژوهش، ارزش كند كه در مرحلة مطالعه مي
كند، حتماً بر  توانند حذف شوند، زير موضوعي كه محقق جهت بررسي انتخاب مي ي نميسياس

). بنابراين، روشن است كه حـداقل انتخـاب   246: 1390(محمدپور، » هاي اوست اساس ارزش
). ولي 85: 1382پور،  شود (نگ. رفيع هاي پژوهنده ناشي مي موضوع و روش پژوهش، از ارزش

تنهـا چنـين محـدوديتي     شود؟ برخي معتقدند نه مين مقدار محدود ميها به ه آيا دخالت ارزش
كنـد، بلكـه حـوزة     هاي پژوهشگر مداخله مي وجود ندارد و در ساير مراحل پژوهش هم ارزش

علم، رنگ و عطر شخصيت عـالم  «علوم طبيعي هم از اين مداخله در امان نيست و در آنجا هم 
علوم تجربي فقط در مقام داوري متكـي بـه   «ا كه ) چر54: 1373(سروش، » گيرد را به خود مي

هاي فلسـفي؛   آيد، نه روش كار مي تجربه هستند، يعني هنگام تعيين صدق و كذب آنها تجربه به
آوري مواد خام آنها كامالً  اما هنگام تولد اين علوم و بنا شدن و شكل گرفتنشان و در مقام جمع

انـد و از   شناسي او آميخته في و عرفاني و انسانهاي شخص عالم و آراي علمي و فلس با انديشه
هـا و   پذيرند و بر حسب نوع آنهـا ممكـن اسـت ايـن علـوم هـم، جلـوه        آنها نشان و رنگ مي

توانند بعضي از  شناختي مي هاي كلي و جهان هاي گوناگون پيدا كنند و اساساً همين انديشه چهره
شوند كه در امور مورد كاوش، برش خاصـي   مواد خام را از نظر عالم دور نگه دارند و يا باعث

(سـروش،  » دنبال بررسي رابطة خاصي روان شود و يا چيزي را اساساً نبيند و نيابـد  بزند و يا به
هـا و   انـد كـه در غيـاب كامـل ارزش     ). حتي كساني مثل وبر و مانهايم نيز پذيرفتـه 116: 1373

شود. آلن رايـن   قيق جلب نميترجيحات، محقق حتي نظرش به موضوعي درخور بررسي و تح
پردازان به اميد تأمين غاياتي علم اجتماع  در نظر هر دوي آنان، نظريه«است:   در اين زمينه نوشته

نهـد تـا از ميـان     افكنند؛ چون فقط اين غايات است كه حجتي در اختيـار محقـق مـي    را پي مي
: 1372(نـك. رايـن،   » رگزيننـد انـد ب  تر براي بررسـي  تر و شايسته واقعيات، برخي را كه برجسته

273 .(  
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طـور قـاطع    اي از علوم، به رسد هيچ پژوهشي در هيچ حوزه نظر مي بنا بر آنچه گذشت، به
تا حدود زيـادي اتفـاق   «همين دليل است كه  هاي پژوهنده مصون نيست و به از مداخلة ارزش

.) و برخـي  86: 1382(نـك. رفيـع پـور،    » نظر وجود دارد كه همة علوم بنيان ارزشـي دارنـد  
  ).  483: 1376(شريعتمداري، » ها در امان نيستند نتايج تحقيقات نيز از نفوذ ارزش«معتقدند 
تـوجهي از ترجيحـات    شـايان توان انكار كرد كه انسان قادر است بخش  حال نمي با اين
اثرگـذار   )علـوم انسـاني   ةحتـي در حـوز  (تحقيـق   ةطوري كنترل كند كه در نتيج خود را به

قابـل  هـا و ترجيحـات    ي رهـايي از ارزش امعن به انديشي آزادتوانيم  . بر اين اساس مينباشد
اخالقي باشد. ولي  ةتواند موضوع يك مسئل اختياري بناميم؛ رفتاري كه مي يكنترل را رفتار

موجـب ابهـام در ايـن     ،اي تفسـير نشـود   شـده  اگر توسط مرجع پذيرفتـه » قابل كنترل«قيد 
ها و ترجيحات خـود را   يك از ارزش به اين سؤال كه انسان كدام موضوع خواهد شد. پاسخ

آيد. تفسير ايـن قيـد در هـر     علم اخالق به خودي خود برنمي ةاز عهد ،تواند كنترل كند مي
مقالـه   ةگيرد. ما در ادامـ  شناسي آن مكتب صورت مي مكتب اخالقي با توجه به مباني انسان

  شناسي اخالق اسالمي پيدا كنيم.   مباني انسانپاسخ اين پرسش را از كرد  خواهيمتالش 

  از منظر اخالق اسالمي شدني هاي كنترل ارزش
دست آوريم، مفهوم  به اسالمي را از منظر اخالق پذير كنترل هاي ارزش كه بتوانيم در صورتي
هـا و   ، ارزششـدني  ايـم. منظـور از ارزش كنتـرل    دست آورده را هم به انديشي آزادكاربردي 
 ،تواند آنها را كنترل و درمان كند و منظور از مفهوم كـاربردي  است كه انسان مي يترجيحات

تـر در ايـن صـورت     عبـارت روشـن    گيـرد. بـه   مفهومي است كه با نظر به واقع شـكل مـي  
 ةذهن پژوهشگر بايد از چه قيودي آزاد شود تا شايست ،يابيم كه از نظر اخالق اسالمي درمي

شود. براي دستيابي  هايي محقق مي با رهايي از چه ارزش انديشي آزادانديش باشد و  نام آزاد
  ها توجه به چند نكته مفيد است: به اين قبيل ارزش

همين دليـل   نخست اينكه عنوان پژوهش در متون ديني و اخالق سنتي ما وارد نشده؛ به
 مقـام  در. ولي اند كردههم براي آن توصيه ن انديشي) آزاداز جمله (طبيعي است كه هنجاري 

  . است شده توجه انديشي آزادطور خاص به  به شود، مي هم پژوهش شامل كه حق با ةمواجه
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 پژوهنـده  انسـان  شخصـيت  از همه فراواني، ا وجودب پژوهش در مؤثر عوامل دوم اينكه
 كه است بارزتر هايي پژوهش در عوامل اين ةمداخل و تأثير« دليل همين به و شوند مي ناشي
 پـور،  آريـان ( »پذيرند مي بيشتري تأثير پژوهنده انگارگان از اجتماعي، علوم در پژوهش مثل

 اشـتراك  از ديـن كـه   دهد مي نشان باب اين در دين اخالقي هاي توصيه ةمطالع .)72 :1355
 تـر  كلـي  عنـاوين  تحـت  آنهـا  دادن قرار و بندي دسته براي فرصتي عنوان به عوامل اين منبع

  .است كرده استفاده
 حقيقـت  سـمت  بـه  پـويش  از را انسـان  ذهـن  كـه  شناسيم عوامل زيادي را مي سوم اينكه

عنـوان نمونـه از    اهل نظر بـه  دهد، تغيير واقع برخالف را تحقيق يك نتيجة شايد و دارد بازمي
) 12شـعبانزاده:  (سياسـي   و ايـدئولوژيك  هـاي   گـرايش  نژادي، و فردي تعصبات عواملي مثل
 سـوگيري  فكـري،  گـرايش  فـردي،  ذهنـي  زمينـة  و يشخصـ  اسـتنباطات  ها، هدف تمايالت،

 لــوحي، ســاده و قشــريگري تحجــر، خــواني، ذهــن پيشــداوري،) 451: 1376 شــريعتمداري،(
تـوان همـه را بـه چنـد مفهـوم       اند. ولي با تحليل مفهوم آنها مـي  نام برده) 75: 1382 اعواني،(

گاهي است (جهل) يا با آگـاهي  فراگير برگرداند. توضيح اينكه عدول انسان از حق يا بر اثر ناآ
دسـت   گيرد. در صورت دوم يا براي حفظ يك موقعيت است (ترس) يا بـراي بـه   صورت مي

آوردن يك موقعيت (طمع) يا بر اثر دلبستگي به چيزي (تعصب) است. ايـن چهـار عامـل در    
در  همـين دليـل   شـوند و بـه   عنوان موانع دريافت و التزام به حق شناخته مي اخالق اسالمي به

جو به پرهيز از آنها سفارش شده است. البته نبايد از نظر دور داشت كه  متون ديني، انسان حق
همين دليل مقابلة با آنها نيـز بـه يـك روش صـورت      اين چهار عامل از يك سنخ نيستند و به

  كنيم.   ايم، نقل و بررسي مي دست آورده گيرد. ما در ادامه نصوصي را كه دربارة هر يك به نمي
  جهل
 ،گيـرد  است و هنگامي كه بر سر راه حقيقت قرار مـي  اي كشنده ةبه خودي خود رذيل جهل

 كه برداشتنش تنها راه عبور از آن اسـت. كسـي كـه بـدون دانـش      شود مي يسد نفوذناپذير
تنها از دريافـت حقيقـت    نه ،پردازد به پژوهش مي خاص ةرشت يك در تخصصي و اي حرفه

غيراخالقي مرتكب شـده اسـت؛ چـرا كـه اصـل شايسـتگي و        ، بلكه كاريشود ميمحروم 
همين دليـل قـرآن كـريم     به .)39 :1389(بيابانگرد،  اي را ناديده گرفته است صالحيت حرفه
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 ؛36 :با حق مخالفت ورزيده اسـت. (اسـراء   ةمواجه ةطور خاص با حضور جهل در حوز به
 عملْت إِذَا: «فرمايد مي مسعود بن عبداهللا به موعظه مقام نيز در) ص( خدا رسول .)28 :النجم
 ال و": يقُـولُ  جلَالُه جلَّ فَإِنَّه علْمٍ و تَدبرٍ بِغَيرِ عملًا تَعملَ أَنْ و إِياك و عقْلٍ و بِعلْمٍ فَاعملْ عملًا

 كـارى  بـه  كـه  هنگامى ؛)458 :1392، (طبرسي "أَنْكاثا قُوةٍ بعد منْ غَزْلَها نَقَضَت كَالَّتي تَكُونُوا
 بـه  اطـالع  بـدون  و ناسـنجيده  كه بپرهيز آن از و برخيز؛ كار به خرد و دانش با پردازى، مى

 را خـويش  ةرشت پشم كه نباشيد زني چونان: فرمايد مى جليل خداوند كه زنى، دست كارى
 زيبـا  ةكناي اين با ريمهك ةآي اين .)92 :(نحل» كرد پاره پاره و گشاد باز محكم تابيدنِ از پس
 بـه  اشـاره ) ص( خدا رسول كالم در آن به استشهاد و كند مي انتقاد ها انسان كاري بيهوده از

 (مكـارم خواهد بود  وقت اتالف و كاري بيهوده ،پرداختن كاري به دانش بدون كه است اين
  .)107 :2 ، ج1385 شيرازي،

  ترس 
كند، ترس اسـت. موضـع    ت حق منحرف ميسم عامل ديگري كه ذهن انسان را از پويش به

اگـر تـازه و    هميشه آسان نيست. سخن حـق مخصوصـاً   ،حق گرفتن و سخن درست گفتن
سودشـان را كـاهش    انـدازد،  مـي سابقه باشد، منافع صاحبان سرمايه و ثروت را به خطـر   بي
كـه   علمـي را  ةكند و جامع قدرتمندان و سياستمداران را متزلزل مي ةدهد، قدرت و سلط مي
اقبال جامعه به آنهـا كمتـر    و اي نو به دنياي دانش نظرياتشان ابطال ترسند با ورود نظريه مي

 سـبب منصبان و نفـوذ ثروتمنـدان و دانشـمندان     شوراند. ترس از قدرت صاحب شود، برمي
همين دليل در بينش  سمت كشف حقيقت حركت كند. به شود انسان نتواند با فراغ بال به مي

شدت نهي و نكوهش شـده و توحيـد در تـرس سـفارش شـده       از غيرخدا بهاسالمي ترس 
از مردمـان نترسـيد بلكـه از مـن      ؛فَال تَخْشَوا النَّاس و اخْشَـونِ «فرمايد:  است. قرآن كريم مي

داريـد   اگر ايمـان  ؛مؤْمنينَ كُنتُم إِنْ تَخْشَوه أَنْ أَحقُّ فَاللَّه«فرمايد:  و مي )44 (المائدة:» بترسيد
 اللَّـه  خَـاف  منْ«فرمايد:  مي (ع)امام صادق .)13 توبه:( »خدا سزاوارتر است كه از او بترسيد

آن كس كـه از خـدا    ؛ء شَي كُلِّ منْ اللَّه خَوفَه اللَّه يخَف لَم منْ و ء شَي كُلَّ منْه اللَّه أَخَاف تَعالَى
خدا از همـه چيـزش    ،رساند و آن كس كه از خدا نترسدت خدا همه چيز را از او مي ،بترسد
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شود كسي كـه از   از مجموع اين قبيل نصوص استفاده مي. )120 :1408 ديلمى،(» ترساند مي
  تواند براي كشف حقيقت تالش كند. نمي ،غيرخدا بترسد

  طمع
 كند و او را از تـالش بـراي   پژوهش، ذهن پژوهنده را اسير مي ةطمع در حيط ةحضور رذيل

اَلطَّمـع فَـخٌّ مـنْ فخَـاخِ إِبلـيس و      «فرمايد:  مي (ع)اميرالمؤمنين دارد. رسيدن به حقيقت بازمي
طمـع يكـي از    ؛شَرَك منْ عظيمِ حباله يصيد بِه الْعلَماء و الْعقَلَاء و أَهلَ الْمعرِفَةِ و ذَوِي الْبصـائر 

هايش فراهم كرده است و بـا آن،   ترين طناب كه با محكمهاي شيطان است، توري است  دام
(ليثـى واسـطى،    »كنـد  دانشمندان، خردمندان، اهل معرفت و صاحبان بصيرت را شـكار مـي  

او بر پژوهش اثر  ةاين رذيله از راه وابسته كردن انسان و تخدير نيروي انديش .)105 :1376
بـه هـر دو مرحلـه يعنـي      ،انـد  دهيثي كه در صدد نكوهش طمع وارد شـ دگذارد. در احا مي

اول، ايـن سـخن    ةبـراي اشـاره بـه مرحلـ     .سازي و تخدير انديشه اشاره شده اسـت  وابسته
طمـع بردگـي جاويـد    ؛ الطَّمـع رِقٌّ مخَلَّـد  «فرمايد:  را در دست داريم كه مي (ع)اميرالمؤمنين

نْ يعيش حرّاً أَيام حياتـه فَلَـا   منْ أَراد أَ«فرمايد:  و اينكه مي) 30 :1376(ليثى واسطى، » است
هقَلْب عنِ الطَّمكسخواهد در طول حياتش با آزادگي زنـدگي كنـد، طمـع را در     هر كس مي ؛ي
بندگي در برابر آزادگي نهايت وابسـتگي   .)49 :1410فراس،  بن أبي (ورام» قلب خود ننشاند

أَكْثَـرُ مصـارِعِ الْعقُـولِ تَحـت     «فرمايد:  مي دوم اين سخن را كه ةاست و براي اشاره به مرحل
 :1414(شـريف رضـى،   » خـورد  ها بيشتر در پرتو طمع زمين مي عقول انسان  ؛برُوقِ الْمطَامع

توانـد   شـراب نمـي  ؛  ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرّجال من الطّمع«فرمايد:  و اينكه مي )507
ي امعنـ  زمين خوردن عقـل بـه   .)687 :1410(آمدى، » ل كندئعقل انسان را زا ،بيش از طمع

ـ شكست او در برابر اميـال و هواهـا و زا   ي امعنـ  نهايـت درجـات تخـدير بـه     ،ل شـدن آن ئ
 ةشود و در پي دلبست ناكارآمدي است. در اثر همين تخدير است كه فكر دانشمند متزلزل مي

فرمايـد:   (ص) مـي  دهد، حتي اگر در جهت حقيقت نباشد. رسول خدا خود تغيير جهت مي
اي كـه پـاي    سـنگ صـاف و لغزنـده    ؛ إِنَّ الصفَاةَ الزُّلَالَ الَّذي لَا تَثْبت علَيه أَقْدام الْعلَماء الطَّمع«

 ةپژوهنـد . )49 :1410فراس،  بن أبي (ورام» همان طمع است ،لغزد دانشمندان بر روي آن مي
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دهد؛ بلكه بر اثر افـت شخصـيت و    ت نميطماع هميشه آگاهانه برخالف حقيقت تغيير جه
شـود كـه روح او دانـش حقيقـي را      انحطاط از مراتب كمـال چنـان كوچـك و آلـوده مـي     

إِنَّكُم لَتَكْثُرُونَ عنْد الْقُنُوعِ و تَقلُّونَ عنْـد  فرمود:  (ص) به ياران خود مي پذيرد. رسول خدا نمي
. كـم و  )(همـان  شويد يد و اگر طمع بورزيد، كم ميشو شما اگر قانع باشيد، زياد مي؛  الطَّمع

به رشد و انحطاط شخصيت انسان اشاره باشد. از حضـرت   شايدزياد در اين سخن شريف 
ماند، در دل نيـز   عسل در همه حال در مشك، سالم نمي: «است بن مريم نيز نقل شده عيسي

ك نشده باشد، ممكـن  شود، اگر مشك پاره يا خشكيده يا بوينا هميشه حكمت شكوفان نمي
طور قلب تا وقتي كه با شهوات دنيا پاره و با  اى براى عسل باشد؛ همين است ظرف شايسته

 .)504: 1362(حرّانـي،    »طمع پليد نشده، ممكن است بـراى حكمـت ظـرف خـوبي باشـد     
مطلب در اين باب اينكه انسان در فرايند تكون طمع نخست به چيزي كه در اختيار  ةخالص

شود، پس از آن بر اثر اين وابستگي هشياري و فطانت خـود را از   وابسته مي ،استديگران 
. در شـود  ميشود و روحش آلوده  كند و كوچك مي دهد و افت شخصيت پيدا مي دست مي

روحـش از   شود چشم بـر روي حقيقـت ببنـدد و ثانيـاً     حاضر مي صورت است كه اوالً اين
  شود. دريافت حقيقت ناتوان مي

  (تعصب) وابستگي
ـ  . نراقـي،  كدر مكتب اخالقي اسالم وابستگي ذهني با عنوان تعصب نكوهش شده است (ن

فرمايد: منْ كَانَ في قَلْبِه حبةٌ منْ خَـرْدلٍ مـنْ عصـبِيةٍ     (ص) مي رسول خدا .)66: 1تا، ج  بي
خـردل عصـبيت در دل    ةيك دان ةكس به انداز هر ؛بعثَه اللَّه يوم الْقيامةِ مع أَعرَابِ الْجاهليةِ

  .  )308 :2 ج ،1348(كليني،  شود داشته باشد، روز قيامت با اعراب جاهلي محشور مي
المثل خُردي  خردل ضرب ةدر ذيل اين حديث سه مطلب گفتني است: نخست اينكه دان

 :. انبياكاست (ن؛ قرآن كريم دو بار از اين واژه براي اين منظور بهره گرفته استو ناچيزي 
اثـر   ،است كه تعصب هرچند كـم باشـد   مذكور آني سخن ا)؛ بنابر اين، معن16 :لقمان ؛47

   ؛گذارد خود را بر نتيجه مي
منْ «ي تعصب) در اين حديث به شكل نكره آمده است امعن عصبيت (به ةدوم اينكه كلم

عصب بـه هـر چيـزي را شـامل     طوري كه ت به ،كند اسم نكره نوعي اطالق افاده مي». عصبِيةٍ
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تعصب، محشور شدن با اعراب جـاهلي اسـت.    ةسوم اينكه طبق اين حديث، نتيج ؛شود مي
بارزترين ويژگي اعراب جاهلي كه در قيامت تجلـي خواهـد كـرد، عـدم كـرنش در برابـر       

انسان را از پـذيرش   ،بر مبناي اين سه اصل تعصب به هر چيز و به هر مقدار .حقيقت است
. خواهـد بـود  همين دليل است كه تعصب به هر چيزي مانع تحقيق دقيق  دارد. به ميحق باز 

ها پژوهندگان را از بررسي علمي  ها و تمدن كشورها ايدئولوژي  طبقات، ،ها بستگي به گروه
بـا   شـايد چرا كه پاسـخ علمـي مسـائل     .)483 :1376. شريعتمداري، كدارد (ن امور باز مي
سـمت   نداشته باشد. تعصب از آنجا كـه ذهـن محقـق را بـه     هاي محقق همخواني دلبستگي

چنانكـه   بعضي رانبيند و  اي مقدمات را اصالً شود پاره مي سبب ،دكن جواب معيني روانه مي
ناسازگاري با حقيقـت را بـه    ،كار نگيرد. از منظر قرآن كريم وابستگي ذهني شايسته است به

 ه:كنـد. (بقـر   حـق را كتمـان مـي   گاهي انسان،  آورد و بر اثر اين ناسازگاري است كه  بار مي
) و گـاهي تكـذيب   71 :عمران (آل آميزد گاهي به باطل مي ؛)71 :عمران آل ؛174، 159، 146
بـراي نشـان دادن    ،داستان ذيل كه در كتب تاريخ امثال زيادي دارد .)68 :كند (عنكبوت مي

  خوبي است.  ةتأثير تعصب در جهت و سرعت حركت ذهن نمون
مفيد در ذيل آية مباهله روايت كرده است كه وقتي مسيحيان نجران بـه طـرف مدينـه    شيخ 

كـرد، پـاي    آنها بود سوار بر قاطري حركت مي  دار هزينة آمدند، شخصي به نام كُرْز كه عهده    مي
رويم. عاقب دانشمندي كه رهبر كاروان بـود،   سويش مي قاطرش لغزيد. گفت: بميرد آن كه ما به

ت با اين حرف، خودت سقوط كردي و هالك شدي، چون به پيامبر خدا احمـد اُمـي   به او گف
داني كه پيامبر خداست؟ گفت مگر مصباح چهارم از وحي خدا  اهانت كردي. گفت: از كجا مي

هاي رسول خدا كـه در آن مصـباح آمـده     اي؟ آنگاه شرح مفصلي از ويژگي به مسيح را نخوانده
ت چگونه بدانيم كه اين شـخص هموسـت كـه در انجيـل آمـده      بود را براي كرز بازگفت. گف

بينيم، اگر همو بود، بـا او سـازش    شنويم، رفتارش را مي هايش را مي رويم گفته است؟ گفت مي
كنيم و اگر دروغگو بود، دروغش براي هالكتش كافي است.  نيازش مي كنيم و با اموالمان بي مي

بيني كه مسيحيان با مـا   يروي نكنيم؟ گفت مگر نميكرز گفت اگر دانستيم هموست، چرا از او پ
انـد، از   توان از اين همه احترام، از اين رياستي كه بـه مـا داده   كنند؟ چگونه مي چگونه رفتار مي

ايم، دل كنده و به ديني درآييم كه شـاه و   سازند و از شهرتي كه پيدا كرده معابدي كه براي ما مي
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 ). 350: 21، ج 1403؛ مجلسي، 112: 1414د، بيند؟ (مفي گدا را با يك چشم مي

  گيري نتيجه
جزئيه در اختيار انسان است و مراعـات آن   ةصورت موجب حداقل به انديشي آزاداز آنجا كه 

 اي عنـوان مسـئله   توانيم آن را بـه  كند، مي نفس پژوهنده را از گرايش به غيرحقيقت حفظ مي
ن آزادانديشي مورد اخـتالف قـرار گرفتـه    امكا ةاخالقي مورد بحث قرار دهيم. ولي محدود

آن نظـري دارنـد، بـا ايـن      ةو هر يك از رويكردهاي اثباتي، تفسيري و انتقادي درباراست 
براي رفع ايـن   كند. فايده مي طرح آن را بيو ما دستخوش ابهام شده  ةوصف موضوع مسئل

را تفسير كند. با تكيـه   انديشي آزادامكان  ةابهام به مرجع قابل اعتمادي محتاجيم كه محدود
توان گفت محقق براي اخالقي ماندن در فرايند پژوهش بايـد خـود را    بر چنين تفسيري مي

بـا   ،اخـالق اسـالمي   ةعنـوان پشـتوان   شريعت مقدس اسالم به .از تأثير چه عواملي رها كند
راگيـر  و ارجاع مفاهيم جزئي به مفاهيم عـام و ف  انديشي آزادموانع  ،استفاده از وحدت منشأ

كـه  معرفـي كـرده اسـت     انديشـي  آزادعنوان موانع اصلي  جهل، ترس، طمع و تعصب را به
  .تأثير آنها بيرون بكشد ةخود را از حوز ،تواند با پيشگيري يا درمان انسان مي
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