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 شناختی؟اصول فقه یا اصول فهم روان

Osul-e Fegh’h or the principles for psychological understanding? 

شناختی روان ـ ی تحقیقات اسالمیشناسروشز موضوعاتی که اخیرًا بیشتر به آن توجه شده، ا
روش است. در این زمینه شاید آنچه بیش از همه رواج دارد، چیزی است کـه از آن بـه عنـوان 

شناسی بیش و خاستگاه آن دانش فقه است. در این فضا، آنچه در روش شودیمیاد  اجتهادی
است. این رویکـرد، کـه بیشـتر در میـان  اصول فقهشود، معمواًل دانش توجه میاز همه به آن 

 تــوانیمــ، اصووول فقوهشناسـان وــوزوی درفــدار دارد، معتقـد اســت بــا کارب ـت  واعــد روان
شناختی را از متون دینی استخراج کرد. اما پرسش این است که آیا اصول فقـه ی روانهاگزاره

در موجـود ختی متـون دینـی را داردو و آیـا تحقیقـات دینـی شـناظرفیت استخراج معارف روان
 واندآمدهشناسی، با کارب ت این دانش به دست روان

چندی پیش در یکی از مراکز پژوهشی، شاهد دفاع از رساله دکتری در رشته علوم تربیتـی، 
ته وجیت پرداخ م ائلبودم. بخشی از آن به  علمی م ائلدرباره نقش اصول فقه در استنباط 

محترم یک مبنـا را  دانشجویویژه در بحث الفاظ، شده بود و بخشی دیگر به مباوث الفاظ. به
یی از روایات تربیتی، به تطبیق آن پرداختـه بـود. بـه عنـوان داور، هانمونهاخذ کرده و با آوردن 

پس از بیان مقدمات و تقدیر و تشـکرها، فقـی یـک پرسـش مطـرم کـردم و آن اینکـه بـا ایـن 
ــیش کشــیدهمبــاو  ــرای اگــزارهاید چــه ی کــه شــما پ ــنظر ی ب ــا پرداز هی ــوم تربیتــی ی ی در عل

 ّبلـوا »و به دور مشـخ،، اگـر محققـانی بـا مشـاهده روایـات شودیمشناسی استخراج روان
، آیـا ایـن یافتـه، بـا ابنـدییمو مانند آن، به اصل نیاز به محبت یا ابـراز آن دسـت ...« أوالدکم 
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 ،که آیا امر پردازدیمدست آمده استو بحث اوامر در اصول فقه به این کارب ت اصول فقه به 
داللت بر وجوب دارد یا نهو داللت بر تکرار دارد یا نهو داللت بر فوریت دارد یا نهو و ماننـد آن. 

 پاسخ منفی است. ی کردوپرداز هینظر  توانیمآیا با این رویکرد 
شـناختی متـون دینـی، سـازوکار دیگـری نچه اصراری است که فهـم روا شودگاه گفته می

گونـه نیاز ما را برآورده کندو پاسـخ ایـن اسـت کـه اواًل ایـن تواندینمو مگر اصول فقه دلبدیم
در تحقیقـات ییرفقهـی کـارایی نداشـته باشـند.  اصول فقوهکدام از موضوعات نی ت که هیچ

شـاید بتـوان برخـی نـد  کنبه فهم متـون ییرفقهـی نیـز کمـک  توانندیمبرخی از این مباوث 
، در هر «اصول فهم»تر اینکه مباوث مفاهیم و مالزمات را از این   م دان ت(. اما نکته مهم

و در ایـن رهگـذر ممکـن اسـت اصـول  ردیگیمدانشی، متناسب با مقتضیات آن دانش شکل 
یـن ی مختلف، گاه با یکدیگر مشترک و گاه متفاوت باشند. هدف اصلی فقه اهادانشفهم در 

واجب، م ـتحب، مبـام،  گانهپنجاست که تکلیِف عمل مکلفان را مشخ، کند. لذا با اوکام 
مکروه و ورام سر و کار دارد و اصول فقه دانشی است که  واعد استنباط این اوکام شـرعی را 

 است.  شرفتهیپو در این  لمرو، انصافًا کارآمد بوده و یکی از اصول فهم ب یار  دکنیممشخ، 
ی، شناســجامعهیی ماننــد علــوم تربیتــی، هــادانششناســی و وتــی انشــی ماننــد روانامــا د

گونه که هماندارند  ی علمی در  لمرو دانش خود سر و کار هانییتب، با  مدیریت، ا تصاد و ...
شناسی این است دانش فقه و کالم نیز متفاوت با م ائل دانش فقه است(. هدف روان ئلام 

و فرآیندهای روانی ان ان را فهم و تبیین کند، نه اینکـه مشـخ، سـازد  هازهیانگکه رفتارها، 
شناسـی صـرفًا ایـن اسـت کـه مـ اًل فالن رفتار چه وکمی دارد! خروجی نگاه فقهـی بـه روان

فرزندبوسی واجب است یا م تحبو زهد واجب است یا مبامو و ادت، ورام است یا مکروهو 
ی در مراجعه به متون دینی ایـن اسـت کـه در مـتن چـه شناس اسالمو مانند آن. رویکرد روان

مطرم شده و چه راهکارهایی برای آن عرضه شده و چه تبیینـی بـرای  ایشناختیم ئله روان
شناختی باشد که باید بردرف شود یـا روان مشکلی تواندیمشناختی آن وجود دارد. م ئله روان

شـناس نیازمنـد نرشد یابد. به بیان دیگر، رواشناختی باشد که باید ایجاد شود یا روان مطلوبی



 5 یرسخن سردب

ی علمـی هـانییتبو  لگریتعـدآن است که متغیر واب ته، متغیر م تقل، متغیرهای میانجی یا 
یـا پیامـدهای م بـت و منفـی، متغیـر واب ـته را و  هـامطلوبو  هامشـکلآنها را بداند. معمواًل 

را نماینـدگی  لگریتعـدغیرهای میـانجی و راهکارها و عوامل و اسباب، متغیر م تقل یا وتی مت
ی هـایژگـیوبـه اضـافه  هـایشناسمفهومو  هایمعناشناسی از امجموعه. همچنین، کنندیم

 .دکنیمخاص، تبیین علمی آن را مشخ،  ایشده در متون راجع به م ئلهمطرم
المی، بـا پردازی بر اساس منابع اسخالصه سخن اینکه تولید علم در علوم ان انی و نظریه

. ۱و باید دروی نو درانداخت. ایـن کـار نیازمنـد آن اسـت کـه   دیآینمرویکرد فقهی به دست 
ساختار محتوایی متون یک ان نی ـت و تـا کنـون  شود الگوهای متنوع متون دینی شناسایی 

شـناختی هـر کـدام بـه . روش تحلیـل و بررسـی روان۲ الگو شناسایی شده است(؛ ۲۰نزدیک 
. تعریف عناصر اصلی و موضوعات ۳مشخ، شود؛  گفتهشیپی هاپرسشپاسخ  منظور یافتن

شـده در و موضوعات مطـرم م ائل. مناسبات میان ۴؛ ی(شناس مفهوم ردیگاسالمی صورت 
ی هـاآموزهی علمـی مبتنـی بـر هـانییتب. ۵ (؛یابی و الگوسازیالگوشود  متون دینی، کشف 
شناختی متون دینی است که ممکن است فهم روانترین مباوث مهم نهایادینی صورت گیرد. 

همه یا برخی از آنها در یک پژوهش نیاز باشد. نکته ب یار ب یار مهم اینکه فرآیند ایـن نـوع از 
فهم، دو مروله اساسی دارد  یکی فهم عمومی مـتن، کـه برخـی از  واعـد اصـول فقـه در آن 

. از دکنیمشناختی متن را بررسی واننقش دارد، و دیگری فهم پیشرفته متن که با رویکردی ر 
گفت اواًل اصول فقه، الزم است اما کافی نی ت؛ ثانیًا آن دسته از مباوـث علـم  توانیمرو این

شناسی اسالمی شود. شناختی کاربرد دارد، باید بومی دانش رواناصول که در فرآیند فهم روان
سـر و کـار « یشـناختروانل فهـم اصـو »در این صورت، به جای اصول فقه، با چیزی بـه نـام 

شناختی متـون شناسی اسالمی، در زمینه فهم روانخواهیم داشت. پژوهشکده اخالق و روان
ی نه چندان اندهیآ در اهّٰللشاءان کههایی دست یافته دینی، توفیقاتی داشته و به اصول و روش

 دور، شاهد انتشار آن خواهیم بود.


