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چکیده
این مقاله به نحوة پیدایی و عوامل شکلدهندة نظریة «روششناسی بنیادین» ،که نظریهای
دربارة مبناکاوی نظریات علمی است ،اختصاص دارد که با اتکا به مبانی صدرایی ،به بررسی
عوامل معرفتی و غیرمعرفتی مؤثر بر تولید نظریههای علمی میپردازد .مبنای نظری این مقاله،
خود نظریة «روششناسی بنیادین» است و تالش دارد نظریة روششناسی بنیادین را در مورد
خودش بیازماید .ابتدا شرحی از چیستی «نظریة روششناسی بنیادین» داده شده و پس از بیان
عوامل تحقق «نظریة روششناسی بنیادین» ،به داوری دربارة درونی یا بیرونی بودن آن
پرداخته شده است .در اینجا از روش اسنادی و تحلیل متون و بررسی آثار حمید پارسانیا
سود برده و ضمناً به شرایط اجتماعی و زندگی فردی واضع نظریه توجه شده است.
واژگان کلیدی :نظریة «روششناسی بنیادین» ،حمید پارسانیا ،مسئلة علمی ،مبناکاوی،
ذاتگرایی.
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مقدمه و طرح مسئله
مبناکاوی نظریات علمی بهمعنای تبیین عوامل زمینه ساز و تحقق بخش نظریاات علمای هماواره
موردتوجه فیلسوفان علم و جامعهشناسان معرفت بوده و دیدگاههای مختلفی در این زمینه مطرح
شده است .هریک از این نظریهها بهدلیل ناو مباانی خاصّشاان ،نسابت باه نظریاههاای ببلای
نقصانهایی داشتند و همواره محافل علمی به دنبال دستیابی به نظریهای دربارة مبناکاوی نظریات
علمی بوده و هستند که جامع نظریههای پیشین بوده و بیشترین عوامل مؤثر بر پیدایی نظریههای
علمی را بهطور منسجم و معناداری در خود جای دهد .مبناکاوی نظریات علمی در عصر جدیاد
را می تاوان باه ساه دوره تقسایم کارد :دورة پایش از پوزیتیویسام ،دورة پوزیتیویساتی و دورة
پساپوزیتیویسم .در دورة پیش از پوزیتیویسم ،علم شامل هر معرفتی است که بهدنبال کشف وابع
باشد و هر نظریة علمی بهطور منطقی با مبانی خاصی در ارتبااط باشاد ( پارساانیا-44 : 831 ،
 .)44این نگاه در برن هفدهم و هجدهم ،با نوعی عقلگرایی برین شد و ارزش علمای معرفات
شهودی و وحیانی را انکار کرد (پازوکی ) 38 : 831 ،ولای علام را باه داناش اثبااتپاییر یاا
ابطالپییر مقید نمیکرد (پارسانیا ) 8 : 831 ،و براین اساس معرفت متافیزیکی ،دستکم بخشی
از مبانی نظریات علمی را تشکیل میداد (پارسانیا ،الف .)41 : 838 ،از برن نوزدهم به بعد ،نگاه
پوزیتیویستی به علم شکل گرفت .این نگاه که عمری کوتاهتار از دو بارن داشات و در حاشایة
ابتدار دنیای غرب غلبهای جهانی بر سازمانهاای علمای یافات (پارساانیا )44 : 831 ،علام را
محدود به دانش اثباتپییر یا ابطالپییر می دانست و از بقیة ساطوح اندیشاه باا تعاابیری نظیار
ایدئولوژی ،اسطوره ،دین و فلسفه یاد میکرد (همان .) 8 :به نظر آگوست کنت معرفات علمای
به حسب ذات خودش مستقل از معرفت دینی و فلسفی است و هیچ مبنای غیرحسای و تجربای
ندارد (کوزر )8 : 833 ،و به نظر حلقة وین معارف غیرتجربی گازارههاایی بایمعناا و مهمال
هستند و باید علم را از این معارف پاالیش کرد .براین اساس رابطاة نظریاة علمای باا هار امار
متافیزیکی یا ارزشی ،که در تحقق علم دخالت دارد ،رابطاه ای بیرونای اساتی یعنای ذات علام
مستقل از آنهاست (آیر ) 83- 83 : 883 ،و این امور تنها در انگیزة انسان برای شرو تحقیاق
علمی دخیل هستند (کوزر .)804-804 : 833 ،این نگاه موجب شد تا اندیشمندان بارای تبیاین
چگونگی پیدایش نظریة علمی یا به جامعه شناسی معرفات رویآورناد ،کاه باهکلای از عوامال
معرفتی رویگرد ان است ،و تنها عوامل غیرمعرفتی اجتماعی را بررسی میکند ،یاا رابطاة مباانی
معرفتی علم و نظریة علمی را ،که رابطة بیرونای اسات ،موردتوجاه بارار دهناد .باا تحقیقاات
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ویتگنشتاین دوم مبنی بر مهمل نبودن متافیزیک و با گسترش مباحث حلقة فرانکفورت مبنی بار
رابطة درونی نظریات علمی باارزش هاا ،زمیناه بارای دورة پاس از پوزیتیویسام فاراهم گردیاد
(پارسانیا .) 1- 3 : 831 ،این نگاه ،از سوی حسگرایانی است که به ضارورت حواور مباانی
غیرتجربی برای نظریات علمی پی بردند (پارسانیا ،الف .)30 : 838 ،ایشاان راه بارونرفات از
مشکل تجربهگرایی را بازگشت به کانت تشخیص دادند .کانت معتقد باود کاه نظریاات علمای
دارای مبنا هستند ،ولی مبانی آنها از جنس معرفت علمی نمی باشاند ،بلکاه سااختارهای ذهنای
هستند که برای همة انسانها یکسان می باشند و شناخت آنها کار معرفتشناسی اسات (شارت،
 .) 43- 43 : 833بنابراین مبناکاوی علوم از متافیزیک به معرفت شناسی منتقل شاد (پارساانیا،
الف .)43 : 838 ،از نظر کانت ،مبانی نه تنها کاشف از وابع نیستند که حجاب واباع مایباشاند
(پازوکی .) 33 : 831 ،نگاه پس از پوزیتیویسم ،وجود سااختارهای ذهنای را باهعناوان مباانی
نظریات علمی پییرفت ،اما کلیت ،اطالق و ضرورت این ساختارهای ذهنی برای همة انسانها را
رد کرد و معتقد به تکثر و تنو ساختارهای ذهنی شد .این تنو در گرو شرایط ذهنی ،اجتماعی،
روانی و تاریخی است (شرت 10-33 : 833 ،و  .) 43توماس کوهن در دهة  30بارن بیساتم،
مسئله پارادایمهای علمی را مطرح کرد .این نظریه به الگوهای ساختاری اشاره میکند که تجربی
نیست و دانش تجربی از آن سرچشمه میگیرد (کاوهن .)83 : 831 ،الکااتوش اساتخوانبنادی
علمی را به عنوان مبنای تغییرات در نظریات علمی معرفی کرد (حبیبی ) 44 : 81 ،و فایرابناد
اساساً چیزی به عنوان روش یگانه علم را زیر سؤال برد (همان .)8 1 :اما آشکار شدن وابستگی
دانش تجربی به دیگر حوزه های معرفتی ،موجب بازگشت به اعتبار متافیزیک ،که علمی کاشاف
وابع است ،نشد ،بلکه به انکار کاشفیت دانش تجربی از وابع منجر شد و دسترسی بشر به دانش
علمی به کلی مورد تردید برار گرفت (پارسانیا .)8 : 831 ،فلسفههای پستمدرن براین اسااس
فرصت تکوین و گسترش پیدا کردند و نظریات علمی را به لحاظ درونی وابسته به حاوزههاایی
می دانند که از نظر آنها غیرعلمی و غیربابل سنجش است .لیوتار معتقاد اسات مبناای نظریاات
علمی اساطیر هستند (لیوتار ،) 4 : 83 ،دریدا متافیزیاک را معرفای مایکناد (شارت: 833 ،
 ،) 4فوکو بدرت را مبنا میداناد (هماان- 3 :

) و گاادامر سانت را عامال تعیاینکننادة

شکلگیری نظریات علمی مطرح میکند (همان.) 8 - 1 :
مبناکاوی نظریات علمی در تاریخ اندیشة اسالمی نیز سابقهای بس طوالنی دارد .اندیشمندان
مسلمان بر این مسئله اتفاقنظر دارند که همواره نظریات علمی به مبانیای بازمیگردند که یا بدیهی
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هستند یا به بدیهی بازمیگردند (حسینزاده .)8 3 : 818 ،از نظر آنها ،نهتنها الزم نیست مبانی
نظریة علمی ،تجربی باشند که هر نظریة علمی مبنایی عقلی دارد .چنانکه ابنسینا بهصراحت بیان
میکند که همواره معرفت حسی نیازمند به دانش عقلی است (ابنسینا ،ب ، 404 ،ج  43 :8و )31
و اصل عدم تنابض را نمونهای از مبانی عقلی ،که تمام نظریات علمی به آن احتیاج دارند ،مطرح
میکند (ابنسینا ،الف ، 404 ،فصل  .)8 -8 0 :3در میان اندیشمندان مسلمان معاصر ،اولین
کسی که مبناکاوی نظریات علمی را نوعی روششناسی دانست ،عالمه طباطبائی (ره) ،در کتاب
اصول فلسفه و روش رئالیسم ،بود .مراد ایشان از روش رئالیسم نوعی روش بنیادین است که
اندیشمندان اسالمی برای نظریهسازی طی میکنند .بهعالوه مقالة «نظریه و فرهنگ» پارسانیا
(  ،) 81با ارائة نظریهای جامع در تبیین عوامل زمینهساز و تحققبخش نظریة علمی و با پرهیز از
اشکاالتی که بهصورت مبنایی بر نظریات دیگر در اینباره وارد شده ،گامی در همین مسیر است و
تالش میکند نگاهی جدید و تحولآفرین در بررسی نظریات علمی و نحوة تکوین آنها پیش نهد.
وی اگرچه مثالً در کتاب هستی و هبوط ،عمالً به مبناکاوی رویکرد اثباتگرایی پرداخته ،اما در
بالب «نظریة روششناسی بنیادین» تالش کرده تا نظریهای تدوین کند که از دو منظر معرفتی و
تاریخی -فرهنگی به شناسایی مسیری بپردازد که نظریة علمی در آن تولید میشود ،اعم از
شناسایی عوامل معرفتی و غیرمعرفتی و درونزا یا برونزا بودن عوامل آنها (پارسانیا ،الف: 81 ،
 .)4این مقاله به بررسی مبناکاوانة این نظریه اختصاص دارد.

هدف تحقیق
«نظریة روش شناسی بنیادین» نمونه ای از تولید نظریة اسالمی درباارة جامعاهشناسای معرفات و
فلسفة علم است و بررسی عوامل بهوجود آورندة آن میتواند گامی در جهت تولید علومانسانی-
اسالمی باشد .این مقاله درصدد بیان عوامل باه وجاود آورنادة «نظریاة روش شناسای بنیاادین»
میباشد که نظریه ای بومی دربارة فلسفة علم و جامعه شناسی معرفت است .هدف اصلی اعماال
نظریة روش شناسی بنیادین بر خودش است تا اینکه اوالً نمونة تجربای تاازهای از کااربرد ایان
نظریه پدیدار شود و ثانیاً نشان دهد که این نظریه از منظر خودش چگونه خواهد بود و آیا توان
توضیح خودش را دارد یا اینکه دچار تنابوات معرفتی احتمالی میشود.
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پرسشهای تحقیق
با این مقدمه ،مسئلة اصلی این مقاله تحقیاق در ماورد چگاونگی رهاور نظریاة «روششناسای
بنیادین» است و سؤال اصلی آن عبارت است از اینکه:
«نظریة روششناسی بنیادین» چگونه پیدایی و رهور خودش را توضیح میدهد؟ بهعبارتی،
توضیح «نظریة روششناسی بنیادین» براساس «نظریة روششناسی بنیادین» چگونه است؟
لیا این تحقیقی روششناس انه از نو درجة دوم است و برخی سؤاالت فرعی نیز بابل طرح
خواهد بود:
 عوامل معرفتی مؤثر بر پیدایی «نظریة روششناسی بنیادین» چه هست؟ -عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر رهور نظریة روششناسی بنیادین چه هست؟

پیشینة تحقیق
هرچند تاکنون تحقیقات متعددی براساس «نظریة روششناسی بنیاادین» و باه هادف مبناکااوی
نظریات علمی صورت گرفته است .اما در این میان ،دو اثر به خود «نظریة روششناسی بنیادین»
توجه نموده و به بیان اجمالی ،خصوصیات این نظریه همت گماردهاند .در مقالاة «روششناسای
بنیادین و روششناسی کاربردی در علوم اجتماعی با تأکید بار رویکارد رئالیسام و نومینالیسام»
ارتباط روش شناسی بنیادین و روشهای کاربردی مورد پژوهش برار گرفته و تمرکز این تحقیق
بر رویکرد نومینالیستی است .این تحقیق پس از مبناکاوی رویکارد نومینالیسام براسااس نظریاة
روششناس ی بنیادین به تأثیرات مبانی این رویکرد بر روشهای کااربردی آن کاه عباارتاناد از
استقرا ،روش فرضیهای -استنتاجی و مصاحبه میپردازد (پارسانیا و طالعی اردکاانی .) 81 ،در
اثر دیگری با نام «دین و بررسی انتقادی مبانی جامعهشناسان دین در مطالعة آن» مقایساهای باین
نظریة روش شناسی بنیادین و دیگر مکاتب مبناکاوی نظریاات علمای مانناد «نگااه پیوساتاری»
جفری الکساندر« ،تفکیک فرانظریه زمینهساز از فرانظریة ارزیاب» ترنر و «مفروضاات زمیناهای»
گلدنر صورت گرفته و در این مقایسه برخی ویژگیهای نظریة روششناسی بنیادین بیاان شاده
است (کوشا .) 81 ،در مجمو در مورد این آثار ،دو نقص اصالی وجاود دارد کاه زمیناهسااز
شکلگیری این مقاله است :اوالً هرچند تحقیقات پیش گفته به بررسی اجمالی و مقدماتی «نظریة
روش شناسی بنیادین» میپردازند ،اما به بحث در مورد عوامل پدیدآورندة آن نمیپردازندی ثانیاً و
مهمتر از همه اینکه این نظریه را در مورد خودش به کار نگرفتهاند .از اینرو ،ایان مقالاه ضامن
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شرحی از مؤلفههای نظریة روششناسی بنیادین ،تالش میکند عوامال پدیدآورنادة آن را شارح
دهد و از خودش برای توضیح خودش سود برد.

مالحظات نظری و روشی :معرفی نظریة روششناسی بنیادین
پیش از بیان مبانی معرفتی نظریة روش شناسی بنیادین الزم است توضیحی مختصر راجعبه ایان
نظریه ارائه شود.
مفهومشناسی
«روش» در لغت به معنای «عمل رفتن»« ،خرامش» و «معبر» گفته مایشاود (معاین ، 843 ،ج :
 ) 310و در اصطالح به راه ،بواعد و فنونی که انسان را به کشف مجهاوالت هادایت مایکناد
اطالق میگردد (ساروخانی .)443 : 830،از نظر پارسانیا ،روش یعنی مسایری کاه دانشامند در
سلوک علمی خود طی میکندی بنابراین روش همزاد داناش اسات و هایچ دانشای بادون روش
ممکن نیست چراکه روش همواره در متن حرکت فکری و تالشهای علمی دانشمند بارار دارد
(پارسانیا 31 : 831 ،و  .)3این سخن بدین معنی نیست که جامعة علمی از روشای کاه بارای
تولید دانش استفاده می کند آگاه است بلکه بدین معنی است که دانشامندان در سالوک و رفتاار
علمیشان براساس آن روش سلوک میکنند .ولو بهصورت ناخودآگاه مورد پییرش دانشمندان و
جامعة علمی باشد (پارسانیا ،الف .)4 -40 : 81 ،مراد از «روششناسای» شاناخت شایوههاای
اندیشه و راههای تولید علم و دانش استی بنابراین روش شناسی علمای اسات کاه موضاو آن
روش باشد و معرفت درجة دوم محسوب میشود (پارساانیا .) 4 : 831 ،علام روششناسای
متأخر از روش شکل میگیرد (همان .)3 :پارسانیا معتقد است که روششناسی از جهت تقدم و
تأخ ر روش نسبت به یک نظریه علمی ،به روش شناسی بنیادین و روششناسی کاربردی تقسایم
میشود .مسیری را که دانشمند پیش از تولید نظریه طی میکند و در آن مسیر ،نظریاة علمای از
مبادی و مبانیاش منتج می شود ،روش بنیادین نام دارد و شناساایی ایان روش را روششناسای
بنیادین میگو یند و مسیری را که دانشمند پس از تولید نظریه طی میکند تا نظریاة علمای را در
حوزههای معرفتی مرتبط با آن بهکار ببرد ،روش کااربردی ماینامناد و شناساایی ایان روش را
روش شناسی کاربردی میگویند (پارسانیا ،الف. )44 : 81 ،ایشان مفهوم روش بنیادین را چنین
توضیح میدهند:

«روششناسي بنیادين» از منظر روششناسي بنیادين 031

«اگر یک دانش به یک موجود زنده تشبیه شود« ،نظریه» در حکم بلب آن دانش،
حوزههایی که نظریه در آن فعال میشوند ،در حکم اندام دانش و روششناسی کاربردی
در حکم رگهایی است که ارتباط بلب با اندام را تأمین میکند .در این صورت ،مبادی
و اصول موضوعة دانش در حکم روح و جان نظریه است .روش بنیادین نیز حلقة
ارتباط روح و بلب را بهمنزلة وابعیت تأمین و روششناسی بنیادین بهمثابه یک دانش،
ارتباط مزبور را تبیین میکند( ».همان.)43-44 :

هر نظریة علمی از بنیانهای فلسفی و معرفتی خود ناشی میشود و به ابتوای آن نظریه،
روش کاربردی خاصی نیز به وجود میآید ،سپس به ابتوای ساختار درونی آن نظریه،
موضوعات خاصی بهعنوان عوامل مسلط در تحقق پدیدهها معرفی میشوند و حوزههایی که از
آن عوامل سخن میگوید را برجسته میکند (همان .)43-43 :بنابراین نظریة علمی هم از جهت
مفاهیم و گزارهها ،هم از جهت ساختار درونی و منطقی و هم از جهت معرفی عامل یا عواملی
به عنوان علت یا علل اصلی ،متأثر از مبانی و مبادی خاصی است (همان.)43 :

مراحل سهگانة نظریة روششناسی بنیادین
پرسش اصلی مقالة «نظریه و فرهنگ» این است که هر نظریة علمی چگوناه تولیاد مایشاود و
عوامل زمینهساز و تحققبخش آن کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش ،نظریة روششناسی بنیاادین
در سه مرحله تدوین شده استی مرحلة اول ،به روابط منطقی نظریة علمی با مباادی و مباانیاش
میپردازد .مرحلة دوم ،رابطة نظریة علمی با عوامل وجودی که نظریه را در ذهن عالم و فرهنگ
جامعه مستقر کردند بررسی می کند و ابتدا مباادی وجاودی معرفتای و ساپس عوامال وجاودی
غیرمعرفتی نظریة علمی را مورد کنکاش برار میدهد و در مرحلة سوم ،به بررسی نظریة علمای
از منظر جایگاه تاریخی آن در فرهنگ جامعه و درونی بودن یا بیرونی بودن نظریه مایپاردازد و
به مسائلی از ببیل مهاجرت نظ ریه از فرهنگی به فرهنگ دیگر و اساتحالة فرهنگای مایپاردازد
(همان.)48-4 :
مرحلة اول :نظریات علمی در جهان اول
مراد از «نظریات علمی در جهان اول» ،ساحت نفس االمری نظریات علمی است که ذات نظریاة
علمی ،صرفنظر از آگاهی دانشمندان به آن و بدون توجه به زمان و مکان در نظر گرفته میشود
و با مبادی و لوازمش ارتباط منطقی دارد (پارسانیا ،ب .) 4 : 81 ،در مرحلة اول ،رابطة نظریة
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علمی با مبانی ،مبادی ،اصول موضوعه ،پایشفار

هاا ،مفااهیم ،موضاوعات و دیگار علاوم و

دانش هایی است که هر نظریة علمیای به صورت منطقی با آنها در ارتباط است ،بررسی میشود
(پارسانیا .)4 : 81 ،پارسانیا مبانی تصوری و تصدیقی علوم به چند دسته تقسیم میکند :مبانی
هستیشناختی ،مبانی معرفتشناختی ،مبانی انسانشناختی ،مبانی مربوط به سایر علوم و مبادیای
که مسائل ببلی همان علمی که نظریه در آن شکلگرفته است (پارسانیا ،الف.)48 : 81 ،
این مبانی موجب پدید آمدن رویکردها و مکاتب نظری متناسب با آنها میشوند و سپس
نظریة علمی در رویکردی خاص پدید میآید .ارتباط مبانی با نظریة علمی بهصورت بویة
شرطیه است .بدین صورت که مبادی مقدم و شرط هستند و نظریة علمی نتیجه و تالی استی
بنابراین بوایایی که در روششناسی بنیادین از این ارتباط حکایت میکنند باید بهصورت شرطیه
باشند .از این مطلب چند نکته استنتاج میشود:
الف) صدق و کیب در روششناسی بنیادین :روششناسی بنیادین از صدق یا کیب مبادی یا
نظریات علمی سخن نمیگوید چراکه مدار صدق و کیب در بوایای شرطیه رابطة تالزمی
بین مقدم و تالی است نه صدق یا کیب هر یک از مقدم و تالی .یک بویة شرطیه بر فر
کیب مقدم و تالی هم میتواند صادق باشد( .همان.)44 :
ب) رابطة تالزمی بین مقدم و تالی :با اثبات مبادی که مقدم بویة شرطیه هستند ،میتوان
بهصورت منطقی نظریاتی که از آنها استنتاج میشوند را اثبات کرد .همچنین با اثبات نظریات
علمی میتوان لوازم منطقی آنها را اثبات کرد ولو خود نظریهپرداز به آن لوازم التفاتی نداشته
باشد.
ج) خطای روششناختی :اگر نظریهای از مبانی گفته یا ناگفتهاش عدول کند و تالزم بین مبادی
و نظریه بربرار نباشد ،روششناسی بنیادین این عدم تالزم را گوشزد میکند و بهعنوان
خطائی روششناختی متیکر میشود.
د) نقد مبنایی :با مشخص شدن مبانی نظریة علمی که خارج از علمی هستند که نظریه در آن
شکلگرفته است ،بدرت نقد مبنایی نظریات برای اندیشمندان بهوجود میآید .نقد مبنایی
نقدی است که به مبانی نظریه وارد میشود و باید از موضع دانشی صورت گیرد که آن مبدأ
در آن بحث میشود نه در دانش روششناسی بنیادین (همان.)44 :
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مرحلة دوم :نظریات علمی در جهان دوم و سوم
مرحله دوم به ابعاد وجودی نظریة علمی در جهان دوم یعنی ذهن دانشمند و جهان ساوم یعنای
فرهنگ میپردازد (همان .)43 :عوامل وجودی یک نظریه در جهان دوم و سوم بهنوبة خود به دو
بسم عوامل وجودی معرفتی و عوامل وجودی غیرمعرفتی تقسیم میشود.
الف) عوامل وجودی معرفتی :چنانچه در مرحلة اول بیان شد ،هر دانشی ساحتی نفساالمری
دارد که در آن ساحت ،با مبادی و پیشفر

ها و لوازم و نتایجی رابطة منطقی ایجاد میشود .وبتی

دانش وارد جهان دوم و سوم میشود ،ساحت نفساالمری خود را از دست نمیدهد ،لیا در جهان
دوم و سوم هم نمیتواند مستقل از مبانی و ملزوماتش باشدی بنابراین برای اینکه نظریه علمی بتواند
در ذهن یا فرهنگی رهور و بروز یابد ،باید به لحاظ تاریخی ابتدا مبانیاش به بلمروی ذهن یا
فرهنگ وارد شده باشد .سپس روش تولید معرفت متناسب با آن نظریه در جامعة علمی پدید آمده
باشد و درنهایت رویکرد و مکتبی که این نظریه متعلق به آن است شکلگرفته باشد تا بتوان
نظریهای علمی در ساحت ذهن دانشمند یا فرهنگ داشت .از اینگونه عوامل و زمینههای وجودی
که با نظریه ربط منطقی دارند با عنوان عوامل وجودی معرفتی یاد میکنیم.
مبانی نظریات علمی در الیة عمیق فرهنگ جای دارند و رویکردها و نظریات علمی در
الیههای سطحیتر میباشند (همان.)43 :
ب) عوامل وجودی غیرمعرفتی :مراد از عوامل وجودی غیرمعرفتی عواملی است که رابطة
منطقی با نظریه ندارند ولی موجب ایجاد انگیزه برای تولید نظریة علمی میشوند .عوامل
وجودی غیرمعرفتی و انگیزشی به دو دسته تقسیم میشوند:
) عوامل فردی و شخصیتی نظریهپرداز از ببیل انگیزههای شخصی ،زمینههای خانوادگی،
تجربة زیستی و ویژگیهای روانی (همان.)4 :
) عوامل اجتماعی :عوامل اجتماعی شامل عوامل ابتصادی ،سیاسی ،نظامی و ایدئولوژیکی
می شود که براساس فرهنگ غالب در هر جامعه ،هرکدام از این عوامل در تولید نظریة علمی
میتوانند تأثیرگیار باشند.
پارسانیا در پایان مرحلة دوم ،مسئلة «پرسش علمی» را بهمثابه امری که بدون آن فرایند تولید
علم آغاز نمیگردد مطرح میکند .پرسش علمی امری است که تحتتأثیر عوامل معرفتی و
غیرمعرفتی و در سطح فرهنگ پدید میآید و در اثر ناسازگاری درونی مجموعة فرهنگی بهوجود
میآید .لیا پرسش علمی امری نسبی و تاریخی است (همان.)43-43 :
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مرحلة سوم :ابعاد تاریخی -فرهنگی نظریات علمی
بررسی ابعاد تاریخی -فرهنگی نظریات علمی بهمعنای بررسی درونزا یا برونزا بودن هر
نظریهای است .نظریة درونزا نظریهای است که عوامل معرفتی و غیرمعرفتی آن به لحاظ تاریخی
و تمدنی درون همان فرهنگ بودهاند و نظریه برونزا نظریهای است که عوامل معرفتی و
غیرمعرفتی آن به لحاظ تاریخی و تمدنی در فرهنگهای دیگر بودهاند .برای درونزا بودن عوامل
دو نکته حائز اهمیت استی اول اینکه از نظر تاریخی درون فرهنگی حوورداشته باشند و دوم
اینکه صورتی سازگار با دیگر عناصر فرهنگی یافته باشند (همان).
ویژگیهای نظریة درونزا عبارتاند از :الف) استقرار مبانی معرفتی نظریه در فرهنگ ب)
سازگاری نظریه با دیگر دانشهای مستقر در فرهنگ ج) استقرار روش تولید نظریه در فرهنگ
د) تناسب عوامل و انگیزههای فردی و اجتماعی با مبادی معرفتی ه) ایجاد مسئلة علمی در اثر
زمینههای معرفتی مستقر در فرهنگ و انگیزههای مربوط به آن (همان.)43 :
بهتناسب تقسیم عوامل وجودی نظریة علمی به درونزا و برونزا ،فرهنگی که نظریة علمی
در آن بهوجود میآید به فرهنگ مولد و فرهنگ مصرفکننده تقسیم میشود .فرهنگ
مصرفکننده به تناسب وضعیتی که نسبت به فرهنگ مولد دارد به فرهنگ مصرفکنندة فعال و
فرهنگ مصرفکنندة منفعل تقسیم میشود .فرهنگ مصرفکنندة فعالِ فرهنگی است که حیات،
نشاط و خالبیت مربوط به خود را دارد و در وضعیتی برتر یا دستکم مساوی با فرهنگ مولد
برار دارد .در این حال ،فرهنگ مصرفکننده در انتخاب نظریه بدرت گزینش دارد و آن را با
لحاظ زمینههای معرفتی و عوامل غیرمعرفتی خود برمیگزیند (همان.)43 :
وبتی فرهنگ مصرف کننده منفعل باشد ،نظریات واردشده در فرهنگ بومی بازخوانی و
بازسازی نمیشوند و در فرهنگ مصرفکننده بیگانه و گاه ناسازگار میمانند و آنگاه بحران
معرفت در سطح کالن جامعه رخ میدهدی زیرا نظریات وارداتی دارای مبانی بیگانه از مبانی
موجود در فرهنگ مصرفکننده هستند و چون با مبانی خودشان ارتباط نفساالمری دارند ،آنها
را هم به فرهنگ مصرفکننده میکشانند (همان.)30-41 :
وبتی الیههای عمیق فرهنگی دچار تهاجم شوند اگر ررفیت مقابله و دفا داشته باشند،
جامعه شاهد واکنش دوبارة فرهنگ برای خلق نظریات بومی خواهد بودی اما اگر الیههای
فرهنگی دچار رکود شده باشند و از نشاط علمی برخوردار نباشند ،استحالة فرهنگ در
عمیقترین صورت آن رخ خواهد داد (همان.)30 :
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ویژگیهای نظریة روششناسی بنیادین
نظریة روششناسی بنیادین ویژگیهایی دارد که این نظریه را از دیگر نظریات موجود مبناکاوی
متمایز میکند.
الف) چند رویکردی بودن :نظریاتی که به بررسی چگونگی تحقق نظریات علمی میپردازند یا
صرفاً با بررسی روابط معرفتی نظریههای علمی با مبادی و اصول موضوعهشان در زمرة
نظریات معرفتشناختی یا فلسفة علم برار میگیرند یا با بررسی روابط تاریخی ،فرهنگی و
اجتماعی نظریههای علمی بهعنوان نظریاتی دربارة جامعهشناسی علم و معرفت تلقی
میگردند (پارسانیا ،الف .)4 : 81 ،اما نظریة روششناسی بنیادین با طرح جهانهای
سهگانه و حوور روابط منطقی حتی در جهانهای دوم و سوم ،نظریهای جامع در تحلیل
چگونگی تحقق نظریات علمی ارائه میکند و با آنکه این نظریه نظریهای مخصوص
معرفتشناسی یا فلسفة علم یا جامعهشناسی معرفت نیست ،ولی از ررفیت تمام این
دانشها استفاده میکند .لیا این نظریه را میتوان نظریهای جامع و چند رویکردی دانست.
ب) این نظریه با به رسمیت شناختن ابعاد معرفتی و غیرمعرفتی نظریات علمی ،ررفیت نقدهای
علمی و تعیین هویت اجتماعی نظریات را فراهم میآورد .نقدهای معرفتی در این نظریه به
سه بسمی بنایی ،مبنایی و روشی تقسیم خواهند شد.
ج) انتقادی بودن :انتقادی بودن نظریة روششناسی بنیادین بدین معنی است که این نظریه صرفاً
توصیفکنندة ارتباط یک نظریه با مبانی و لوازمش نیست ،بلکه امکان نقد مبنایی را ایجاد میکند
و گرچه خود این علم به نقد مبنایی نمیپردازد ولی مبانی را بابل بررسی و منابشه میداند.

یافتههای تحقیق :بهکارگیری نظریة روششناسی بنیادین در مورد «نظریة روششناسی
بنیادین»
پرسش این مقاله این است که عوامل و زمینههای تحقق نظریة روششناسی بنیادین بر مبنای
نظریة روششناسی بنیادین کدماند؟ در پاسخ به این پرسش ،باید در سه مرحله به بررسی عوامل
زمینهساز تحقق این نظریه بپردازیمی
الف) بررسی عوامل معرفتی نظریة روش شناسی بنیادین و تعیین رویکردی که نظریة پارسانیا در
آن برار میگیرد.
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ب) بررسی عوامل غیرمعرفتی نظریة روششناسی بنیادین و تعیین جایگاه عوامل غیرمعرفتی
نسبت به عوامل معرفتی.
ج) بررسی برونزا یا درونزا بودن نظریة روششناسی بنیادین.
 .2مبانی معرفتی نظریة روششناسی بنیادین
مرحلة اول روششناسی بنیادین هر نظریهای ،بررسی آن نظریه در ساحت نفساالمر و روابط
منطقی آن با مبانی و لوازمش است .در این بسمت مبانی معرفتشناختی ،هستی شناختی،
انسانشناختی و دیگر علوم موردبررسی برار میگیرند.
یک .مبانی معرفتشناختی
الف) تعریف علم در ترکیب نظریة علمی :از منظر پارسانیا ،علم عبارت است از معرفتی که
نارر به حقیقت استی اعم از آنکه حسی ،تجربی یا غیر آن باشد (پارسانیا ،ب.) 0 : 81 ،
علم از جهت نیازمندی به مبنا و دلیل و بینیازی از آن به علم بدیهی و علم نظری تقسیم
میشود .علم بدیهی علمی است که اثبات آن نیازمند دلیل نیست و علم نظری علمی است که
برای اثباتش باید از مقدماتی استفاده شود که یا خود بدیهیاند یا به بدیهی بابل بازگشت
میباشند (حسین زاده .) 11 : 818 ،مراد پارسانیا از نظریة علمی علم نظری است .چراکه به نظر
ایشان ،هر نظریة علمی نیازمند به مبانی میشود (پارسانیا ،الف )48 : 81 ،و نیازمندی به مبادی
مالک نظری بودن علم است.
از سویی دیگ ر ،علم از جهت هدف ،به شناخت علمی و شناخت عمومی تقسیم میشود.
شناخت علمی عبارت است از شناختی که فهم حقیقت را هدف خود برار داده است (پارسانیا،
ب .) 0 : 81 ،ولی شناخت عمومی شناختی است که برای زندگی کردن به آن نیازمندیم
(همان ) 13 :و غالباً در طی انجام عمل از این شناخت غافلیم .ما دربارة شناخت عمومی کمتر
میاندیشیم و بیشتر از آن استفاده میکنیم (همان ) 1 :مراد از نظریة علمی شناخت علمی در
مقابل شناخت عمومی است.
علم از جهت روش هم به علم تجربی ،علم عقلی ،علم نقلی تقسیم میشود .از نظر پارسانیا
نظریة علمی منحصر در روش خاصی نیست و هرکدام از روشهای مورداشاره را میتواند داشته
باشد (پارسانیا.) 4 : 831 ،
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درنهایت ،علم از جهت توصیف کردن وابعیت و داوری کردن دربارة ارزشها و هنجارها به
دو بسم توصیفی و انتقادی تقسیم میشود .از نظر پارسانیا نظریة علمی منحصر در توصیف
کردن وابعیت نیست و میتواند نسبت به هنجارها و ارزشها داوری نماید (همان.) 44 :
بنابراین مراد ایشان از واژة «علم» در ترکیب «نظریة علمی» شناخت علمی نظری است که
منحصر در روش خاصی نیست و میتواند توصیفی یا انتقادی باشد.
ب) امکان شناخت وابع :کسانی که برای شناخت علمی ارزش شناختاری بائل نیستند و
شناخت وابع را ممکن نمیدانند ،علم را به دو نو شناخت علمی و شناخت عمومی تقسیم
نمی کنندی ولی کسی که علم را با نظر به ارائة حقیقت و غیر آن به شناخت علمی و شناخت
عمومی تقسیم می کند ،برای علم ارزش شناختاری بائل است و شناخت وابع را ممکن میداند
(پارسانیا ،ب 0 : 81 ،و .) 04
ج) معیار صدق :وبتی کسی شناخت وابع را ممکن بداند ،معیار صدق از نظر او مطابقت با
وابع و عدم مطابقت است.
د) مبناگروی :مبناگروی بدین معنی است که مجموعة گزارههای نظری بر گزارههای بدیهی
ابتنا یافتهاند و گزارههای بدیهی نیازمند به اثبات نیستندی بنابراین میتوان شناخت یقینی نسبت
بهوابع کسب کرد و میتوان مبادی نظریة علمی را مورد سنجش براردادی اما در مقابل مبناگروی،
دیدگاههای دیگری از جمله دیدگاه پراگماتیستی وجود دارد که معتقد است گزارههای نظری بر
گزارههای پیشفر

مبتنی هستند و گزارههای پیشفر

شرو استدالل ،مسلم فر

خود نیازمند به اثباتاند ولی برای

میشوند( .حسین زاده .)8 4 : 818 ،بنابراین شناخت وابع همیشه

همراه با نسبیت معرفتشناختی است و نمیتوان مبادی نظریات علمی را موردسنجش براردادی
زیرا همة این مبادی پیشفر

هایی هستند که خود مبتنی بر گزارههای دیگری هستند و هیچگاه

نمیتوان به گزارة بنیادینی که مبتنی بر گزارة دیگری نباشد ،رسید.
پارسانیا با تفکیک بین بدیهی و اصل موضوعه( ،پارسانیا ،الف )48 : 81 ،مبناگروی را
انتخاب کرده و علیرغم اینکه بواوت دربارة صحتوسقم مبادی را خارج از حوزة
روششناسی بنیادین میداند اما این مبادی را بابلسنجش دانسته (همان )44 :و گرفتار نسبیت
معرفتشناختی نمیشود.
ه) مشابه بودن ساختار فرهنگ با ساختار ذهن :از نظر پارسانیا ،شناختی که فرهنگ را تشکیل
میدهد ،معرفتی است که انسان آن را برگزیده ،بدان عمل کرده و این معرفت به فرهنگ عمومی
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راه پیداکرده و هویت بیناالذهانی یافته است (پارسانیا ،ب .) 3 : 81 ،باآنکه انتخاب آن معنی و
عمل به آن به اراده و انتخاب انسان بستگی دارد ولی آثار و لوازم آن در عرصة فرهنگ به ارادة او
نیست .هر پدیدة فرهنگی با سلسلهای از امور ،ربط منطقی و علی دارد .بدین ترتیب شبکهای از
معانی به وجود میآید که همه مرتبط با هدف هستند .گاه ممکن است به اهداف متواد دلبستگی
پیدا کنیم .این ناسازگاری بین اهداف بهطور ناخواسته منجر به ناسازگاری بین رفتارها میشود و به
دنبال آن ،ناسازگاری در هویت و شخصیت فرد به وجود میآید (همان.) 44- 44 :
این سخن بدین معنی است که از نظر پارسانیا ،فرهنگ ساختاری مشابه ذهن دارد چراکه
فرهنگ صورت تنزل یافتة معانی است ،روابطی که بین معانی وجود دارد بین عناصر فرهنگی
هم وجود دارد .اگر معانی دارای لوازمی هستند و این لوازم به لوازم ذات و لوازم وجود تقسیم
میشوند و اگر لوازم وجودی به الزمة وجود ذهنی و الزمة وجود عینی و الزمة وجود اعم از
ذهنی و عینی تقسیم میشوند ،پدیدههای فرهنگی هم لوازمی دارند که به لوازم ذات و لوازم
وجود تقسیم میگردند (همان.) 3 :
و) مبناگروی در فرهنگ :از آنجاکه ساختار ذهن و فرهنگ مانند یکدیگر است .پارسانیا
دربارة فرهنگ معتقد است که فرهنگ ابعاد و سطوح مختلفی دارد که برخی از آنها بنیادین و
برخی غیر بنیادین هستند .سطح بنیادین فرهنگ پدیدههایی را شامل میشود که برای زندگی
اجتماعی نقش حیاتی دارند و سطح غیر بنیادین فرهنگ شامل پدیدههایی میشود که نقش
مقطعی و غیر حیاتی برای فرهنگ دارند .ایشان نمادهای گفتاری و نوشتاری را غیر بنیادیترین
الیة فرهنگ میدانند .سپس هنجارها و ارزشها و آرمانها را در سطحی بنیادیتر و در نهایت
بنیادیترین سطح فرهنگ را متعلق به عقاید کالنی مانند اعتقاد به اصل جهان ،جایگاه انسان در
جهان و تفسیر زندگی و مرگ میدانند (همان.) 40- 83 :
ز) ذات علم :پارسانیا با طرح جهان اول برای نظریات علمی بین ذات علم و وجود ذهنی و
فرهنگی-تاریخی علم تفکیک بائل شدند و این تفکیک موجب میشود تا رابطة منطقی نظریات
علمی با مبادی به طورکلی بطع نشود و این رابطه منحصر به جهان اول نباشد ،بلکه در جهان دوم
و سوم هم این رابطة منطقی وجود داشته باشد چراکه این رابطه به ابتوای ذات نظریة علمی
وجود دارد و ذات نظریه علمی در جهانهای سهگانه یکی است.
در مقابل این دیدگاه ،دیدگاه نومینالیستی برار دارد .نومینالیسم یا اصالت تسمیه دیدگاهی است که
با انکار جوهر ،وجود ذات ،چه در خارج و چه در ذهن ،را انکار میکند و کلیات را صرفاً نامهایی
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میداند که به افراد اطالق میشود .شالودة نومینالیسم نفی کلی عقلی بهمعنای عدم وجود عقلی آن و
بهتبع ،انکار نقش معرفتشناختی است که این مفهوم دارد (کاپلستون ، 830 ،ج .) 3 :4
سنت کمیگرای اثباتی و سنت کیفیگرای برساختی-تفسیری هر دو متعلق به نومینالیسم
هستند چون هر دو کلی عقلی را انکار میکنندی یکی وجود ماهیت را بهکلی نفی میکند و دیگری
آن را ساختة ذهن میداند که کاشف از وابع نیست (پارسانیا و طالعی اردکانی.)30 : 81 ،
ذاتگرایان روش استدالل یقینی را بیاس میدانستند اما نومینالیستها که کلی را انکار میکنند
به استقرا روی آورده با شباهت بین جزئیات نامی کلی بر آن میگیارند و درنهایت،
پستمدرنها با اذعان به اینکه از استقرا حکم کلی به دست نمیآید و صرفاً انتقال از یک حکم
جزئی به حکم جزئی دیگر است استدالل را به تمثیل فرو میکاهند (همان.)3 :
ذات گرایی در اندیشة پارسانیا ،متأثر از بحث علم ،وجود ذهنی و عینیت ذات در وجود
ذهنی و خارجی است که در فلسفة اسالمی به آن پرداخته شدهاست.
در مسئله وجود ذهنی دو نکته مدّنظر حکمای اسالمی بوده استی اول اینکه هنگام ادراک،
صورتی در ذهن وجود می یابد و دوم اینکه این صورت از لحاظ ذات و ماهیت با آنچه در
خارج است یکی است (عبودیت ) 4 : 81 ،یکی بودن به معنای مشابهت نیست بلکه به
معنای عینیت است.
گرچه اشکاالت فراوانی بر مسئلة وجود ذهنی گرفته شدهاست ،ولی صدرالمتألهین با طرح
مسئلة حمل ذاتی و حمل شایع و با اثبات اتحاد عابل و معقول آخرین و بهترین پاسخ را به این
اشکاالت داد (همان.) 8 :
دو .مبانی هستیشناسی
الف) اصل وجود جهان :کسانی که معیار صدق را مطابقت با وابع میدانند ،باید اصل وجود
وابع را بپییرن( .پارسانیا ،ب.) 13- 14 : 81 ،
ب) الیهبندی بودن جهان :جهان هستی از آن جهت که متعلق علم انسان برار میگیرد ،سه
الیه یا سه مرتبه دارد .آگاهی به وساطت انسان از آسمان وجودی خود نازل شده و به عرصة
آگاهی مشترک اجتماعی راه یافته و اراده و رفتار عمومی جامعه را تحت تسخیر و تصرف خود
درمیآورد .با این بیان ،برای صور و حقایق علمی سه مرتبه میتوان در نظر گرفت.
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مرتبة نخست :مرتبه ذات صور علمی است که از آن با عنوان نفساالمر صور علمی یاد
میشود .صور حقایق علمی ،صرفنظر از آگاهی انسانها ،روابط ،مناسبات و احکامی دارند که
مربوط به زمان و مکان خاصی نیست( .همان ) 4 :برای مثال ،بویة فیثاغورث را فیثاغورث
کشف کرد ولی صدق این بویه منوط به کشف فیثاغورث نیست .این سخن بدین معنی است
که ببل از کشف فیثاغورث هم محکی این بویه وجود داشته است (پارسانیا.)48-4 : 831 ،
مرتبة دوم :افراد انسانی با دیالکتیک ،گفتگو ،تمرین و تفکر و با حرکت و سلوک جوهری
خود ،به آن معانی راه میبرند و براساس اتحاد علم و عالم و معلوم با آنها متحد میشوند.
صور علمی پس از اتحاد با افراد ،بدون آنکه موطن و جایگاه نخست خود و احکام آن را از
دست بدهند ،در مرتبه و جایگاه دوم ،یعنی در عرصه ذهن و اندیشه ،برار میگیرند (پارسانیا،
ب.) 4 : 81 ،
مرتبة سوم :معانی و صور علمی به واسطة افراد انسانی در عرصة زندگی مشترک آدمیان وارد
شده و هویت بیناالذهانی و عمومی پیدا میکنند .معانی در این مقام از زاویة ذهن و رفتار فرد
به متن زندگی و رفتار اجتماعی وارد میشوند و باورها ،عادتها ،نهادها و کنشهای اجتماعی
را تسخیر میکنند .این مرتبه ،مرتبة فرهنگ است .فرهنگ در حقیقت صورت تنزلیافتة معنا به
عرصة فهم عمومی و رفتارهای مشترک و کنشهای اجتماعی است( .همان.) 3 :
ج) بوس صعودونزول علم :عالوهبر اینکه پارسانیا برای حقیقت علمی و صور اشیا چند
مرتبه را بائل شده ضمناً به حرکت نزولی و صعودی در مورد علم هم معتقد است.
وی از یک سو معتقد است که معانی در مقام ذات خود و در افق تجرد ،ثابت و مصون از
تغییر هستند .سپس با نفس انسان متحد میشوند و وارد جهان دوم میگردند و درنهایت از
طریق نفوس انسانها به عرصة فرهنگ و زیست اجتماعی وارد میشوند (همان .) 34 :از سویی
معتقد است که برای پیدایش نظریة علمی حوور مبانی علمی و عوامل غیرمعرفتی بهتنهایی
کافی نیست بلکه زمانی این اتفاق میافتد که «مسئلة علمی» در سطح فرهنگ رخ بنمایاند
(پارسانیا ،الف .)43 : 81 ،ازنظر وی «مسئلة علمی» زمانی به وجود میآید که انسانها در
شناخت عمومی خود مشکالت یا تنابواتی میبینند و پاسخهایی را که دیگران به آنها میدهند
بانعکننده نمییابند ،اینجاست که دربارة برخی از مسائل و پرسشهایی که با شناخت عمومی به
دست میآید به تکاپو افتاده و به دنبال شناخت علمی میروند (پارسانیا ،ب) 13 : 81 ،
بنابراین پیدایش نظریة علمی همیشه امری تاریخی و نسبی است (پارسانیا ،الف.)43 : 81 ،
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این سخنان حکایت از این امر میکند که از نظر پارسانیا همانطور که نفس انسان سیر نزولی
و صعودی دارد و این سیر در سه مرحله اتفاق میافتد (پارسانیا ،ب ،)84-80 : 838 ،همینطور
علم هم سیر نزولی و صعودی دارد و این سیر در سه مرحله اتفاق میافتد.
در مرحلة اول سیر نزولی ،علم نوری است که از ناحیة حق سبحانه و تعالی بر بلب بندگان
افاضه میشود .فیض از جانب او استمرار دارد اما استفادة افراد از آنچه خداوند افاضه میکند به
استعداد آنها و ررفیت و بابلیت آنها بستگی دارد .در مرحلة دوم انسانها به دلیل بابلیت و
ررفیتهای مختلفشان در استفاده از فیض علمی خداوند متفاوت میشوند و هرکدام بهبدر و
اندازة خود از علم بهرهمند میگردد .برخی تنها به صور حسی و خیالی و وهمی میرسند که
هیچکدام معرفت یقینی نیست و از یقین روانشناختی فراتر نمیرود و برخی به معرفت عقلی و
یقینی نائل میشوند (پارسانیا ،ب .) 3- 3 : 81 ،در مرحلة سوم ،بهواسطه رفتارهایی که
براساس صور علمی انجام میشود ،علم وارد فرهنگ شده و متکثر میگردد و در برخی از
الیههای فرهنگ ،جنبة مادی هم پیدا میکند.
معرفت علمی با پرسشی آغاز میشود که در این فرهنگ عمومی به وجود میآید .در مرحلة
دوم ،انسانها با تکاپو و تالش علمی به پاسخ سؤال دست مییابند .دستیابی به پاسخ در جهان
دوم وابع میشود و ازآنپس با تالش عالمان ،علم به جهان سوم وارد میشود.
د) جسمانیتالحدوث و روحانیتالبقا بودن علم :پیدایش نظریة علمی امری تاریخی و نسبی
است یعنی بستگی به شرایط خاص فرهنگی داردی اما این سخن موجب نسبیت معرفتشناختی
نظریة علمی نمیشود زیرا علم در مقام ذات خود ،که مقام صدق و کیب است ،مجرد ،غیر
تاریخی و غیر نسبی است.
این سخن براساس مبنایی است که پارسانیا از آن به جسمانیتالحدوث و روحانیتالبقا بودن
علم تعبیر میکند .وی از یکسو علم را کاشف وابع میداند و معتقد است تمام دیدگاههایی که
برای علم ارزش شناختاری بائلاند خصیصة علم را کشف وابع میدانند (همان ،) 01 :از سوی
دیگر ،معتقد است که با تحفظ بر کاشفیت علم ،میتوان علم را تولیدی بشری دانست (همان:
) .ورود نظریة علمی به جهان دوم و سوم یعنی ذهن و فرهنگ حاصل تالش و کوشش و
اجتهاد انسانهاست.
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متن حقیقت همان جهان نخستینی است که علم بصد کشف و دریافت آن را دارد و شرایط
فردی و اجتماعی که موجب تولید علم میشوند ،علل اعدادی و بابلی برای رهور و بروز علم
در جهان دوم و سوم هستند (همان.) 4- 8 :
همان طور که رهور و بروز علم در ذهن دانشمند نیازمند علل اعدادی نظیر فراهم آوردن
کبری و صغری است ،رهور و بروز معرفت علمی در بلمروی فرهنگ هم نیازمند به سازوکارها،
سازمانها و نهادهای اجتماعی مربوط به خود است (همان .) 4 :نقشی که ساختارهای
اجتماعی برای حوور و گسترش معرفت علمی دارند با آنکه استناد تولید علم به فرد و جامعه
را ممکن می سازد ،به انکار کاشفیت علم و نفی علت فاعلی و ایجابی و حقیقی علم منجر
نمیشود (همان .) 4 :بنابراین نظریة علمی از جهت صدق و کیب ،دچار نسبیت
معرفتشناختی نمیشود ولی از نظر پیدایش و تولدش ،دچار نسبیت تاریخی است.
سه .مبانی انسانشناختی
هویت علمی و عملی انسان :مباحثی که پارسانیا در بخش پایانی مقاله با تعبیر استحالة فرهنگی
و بحران معرفتی بیان کرده (پارسانیا ،الف )30 : 81 ،بر این مبنای انسانشناختی استوار است
که هویت انسان هویتی علمی و عملی است.
هویت علمی و عملی انسان بدین معنی است که اگر انسان به چیزی علم پیدا کند یا به
فویلت یا رذیلتی عمل نماید ،آن علم و عمل دو صفت جدا از ذات انسان نیستند که هیچ
دخالتی در ذات و هویت انسان نداشته باشند بلکه علم و عمل ،در مسیر حرکت جوهری،
هویت انسان را میسازند (پارسانیا ،ب 44 : 81 ،و  .) 34بنابراین اگر تنابوی در معلومات
یا رفتارهای انسان به وجود آید ،شخص دچار بحران هویت میگردد.
علوم دیگر
پارسانیا در مرحله دوم نظریة روششناسی بنیادین ،میزان تأثیر عوامل وجودی غیرمعرفتی در
پیدایش نظریة علمی را تحت تأثیر فرهنگ میدانستند .این فرهنگ است که تعیین میکند عوامل
معرفتی برتر از عوامل غیرمعرفتی باشند یا عوامل غیرمعرفتی بر عوامل معرفتی چیره باشند و نیز
در میان عوامل غیرمعرفتی ،کدام عامل از دیگر عوامل مؤثرتر باشد (پارسانیا ،الف.)44 : 81 ،
در جامعهای که دارای فرهنگ دنیوی است ،ابتصاد حرف اول را میزند و در جامعهای که در
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فرهنگش بدرت مقدم بر معرفت است ،سیاست نقش تعیینکننده را بازی میکند (همان-4 :
 .)48بههرحال عامل تعیینکننده در میان عوامل اجتماعی ،فرهنگ است.
این سخن بر مبنای نظریهای جامعهشناختی است که فرهنگ را زیربنا و اصل و اساس جامعه

میداند و بقیة ساختارهای اجتماعی را مبتنی بر فرهنگ میداند .این نظریه در کتاب جهانهای
اجتماعی مطرح شده است و بنیان جامعه را مبتنی بر اتحاد علمی و عملی افراد جامعه با معانی
میداندی بنابراین حقیقت جامعه امری معنوی و علمی است (پارسانیا ،ب- 0 : 81 ،

).

رویکرد نظریة روششناسی بنیادین
با مقایسة مبانی رویکرد رئالیسم انتقادی صدرایی و نظریة روششناسی بنیادین ،روشن میشود
که رویکرد نظریة روش شناسی بنیادین رویکرد رئالیسم انتقادی صدرایی است.
اصول هستیشناختی رویکرد رئالیستی حکمت صدرایی شامل اصولی مانند اصل وابعیت،
اصل تنابض و اصل علیت است .از جمله اصول معرفتشناختی این رویکرد جنبة شناختاری
علم ،تقسیم معرفت به بدیهی و نظری ،شکلهای استدالل و شکلهای معرفت یقینی و غیریقینی
و زمینههای غیرمعرفتی علم ،که گرایشها و اهداف فردی و اجتماعی هستند ،است .همچنین
ابزارها و منابع معرفتی در حکمت متعالیه ،حس ،خیال ،وهم ،عقل نظری ،عقل عملی و شهود
است .هریک از منابع مزبور با سطحی از وابعیت مواجه میشوند (پارسانیا) 4 - 4 : 831 ،
انتقادی بودن این رویکرد بدین جهت است که عقل عملی را معتبر دانسته و کار آن را داوری
دربارة هنجارها و ارزشها میداند .عقل عملی عالوهبر ارزیابی صحتوسقم اهداف ،به ابدا
معانی و مفاهیم انسانی نیز دست میزند و الگوی آرمانی رفتار و زیست انسانی را ترسیم میکند.
این مدل آرمانی ،مبنا و اساسی برای رویکرد انتقادی به وابعیتهای اجتماعی فراهم میکند
(همان.) 44 :
 .7عوامل غیرمعرفتی
براساس الگویی که نظریة روششناسی بنیادین ارائه میکند ،در این مرحله ،ابتدا باید براساس
مبانی معرفتی پارسانیا ،جایگاه عوامل غیرمعرفتی را در ببال عوامل معرفتی مشخص نماییم و
میزان تأثیرگیاری آنها را روشن کنیم .سپس به ذکر عوامل غیرمعرفتی تأثیرگیار بپردازیم و
درنهایت ،مسئله ای که پارسانیا را درگیر خود کرد و موجب پیدایش این نظریه شد ،بیان نماییم.
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جایگاه عوامل غیرمعرفتی نسبت به عوامل معرفتی
پارسانیا تحتتأثیر فرهنگ ایرانی -اسالمی است ،فرهنگی که از دو منبع عقل و وحی بهره برده
و با پییرش ارزش شناختاری علم و به رسمیت شناختن تأمالت عقلی و دریافتهای شهودی و
وحیانی و نیز با پییرش اصل وابعیت و منحصر نکردن آن در سطح مادی و تجربی ،برای
زمینههای معرفتی برتری و تفوبی نسبت به زمینههای غیرمعرفتی بائل است و زمینههای
غیرمعرفتی را متأثر از عوامل معرفتی سامان میدهدی بنابراین کمرنگ بودن عوامل غیرمعرفتی
نسبت به عوامل معرفتی و در حاشیه بودنشان در پیدایش این نظریه ،بجا و منطقی است.

زمینههای فردی
حمید پارسانیا در سال  883در شهر مقدس مشهد متولد شد .وی تحصیالت حوزوی خود را
تا مدارج عالی حوزه در محور استادان معظمی طی کرد .فقه و اصول را از محور حورات
آیات عظام میرزا هاشم آملی ،فاضل لنکرانی ،وحید خراسانی بهره برد و عرفان و فلسفه را از
محور آیات جوادی آملی و حسنزادة آملی فراگرفت .پارسانیا به تدریس در حوزه و دانشگاه
مشغول است و آثار متعددی را به رشت ة تحریر درآورده که برخی از آنها تقریرات دروس استادان
و برخی دیگر تألیفات خودش است .ازجمله تقریرات نوشتهشده به بلم وی میتوان به کتاب
عین نواخ در سه جلد با موضو عرفان نظری ،و رحیق مختوم در شرح اسفار اربعه که تاکنون
هفده جلد آن منتشرشده است ،شریعت در آینه معرفت و تبیین براهین اثبات وجود خدا اشاره

کرد و ازجمله تألیفات ایشان هستی و هبوط ،مبانی تطورات برهان صدیقین ،حدیث پیمانه،
هفت موج اصالحات« ،عرفان و سیاست»« ،سنت ،ایدئولوژی و علم»« ،علم و فلسفه» ،و ...در
کنار بیش از پنجاه مقالة علمی است .وی در کنار فعالیتهای علمی به فعالیتهای اجتماعی و
اجرایی هم روی آورده که از جمله میتوان به ریاست دانشگاه بابرالعلوم ( ) و عوویت در
شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره کرد.

خانواده
از موبعیت خانوادگی پارسانیا ،شغل پدر و طبقة اجتماعی آنها اطالعات چندانی در دسترس
نیست .وی برای تحصیل به مدارسی فرستاده شد که مرحوم عابدزاده تأسیس کرده بود و زیر
نظر انجمن پیروان برآن فعالیّت میکردند .انجمن پیروان برآن تشکیالت میهبی بود که در
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مشهد به تربیت دینی جوانان و نوجوانان همت گمارده بود و یکی از فعالیتهای آنها تأسیس
مدارسی در سطوح مختلف بود که در کنار دروس رسمی به تعلیم معارف اسالمی ابدام
مینمودند .این تشکیالت در کنار تشکیالت منسوب به مرحوم محمدتقی شریعتی بود.

تحصیالت :حوزه و دانشگاه
پارسانیا تحصیالت خود را در حوزه و دانشگاه آغاز کرد و با تالشی مستمر و عمیق در
جمعکردن منطقی و ساختارمند معارف حوزوی و دانشگاهی ،از بابلیتی ویژه بهرهمند شد.
مکاتب فکری حوزوی که در شکلگیری نظریة روششناسی بنیادین اثرگیار بودند عبارتاند از:
الف) منطق سینوی :تمرکز پارسانیا در علم منطق و تدریس مستمر کتاب برهان شفا ،که
عالیترین سطح درس منطق در حوزة عملیه است ،موجب شد تا مبانی چون «تفکیک
شناخت علمی از شناخت عملی» و مفاهیمی چون «رابطة مبانی و نظریه در بالب بویة
شرطیه» در تکوین نظریة روششناسی بنیادین نقشآفرینی کنند.
ب) حکمت صدرایی :بسیاری از مبانی نظریة روششناسی بنیادین از حکمت صدرایی ناشی
میشود .مبناهایی نظیر «اصل وجود جهان»« ،الیهبندی تشکیکی جهان»« ،وجود ذهنی»،
«بوس صعود و نزول»« ،اتحاد علم و عالم و معلوم» و «اتحاد عمل و عامل و معمول»
ازجمله مبانی اثرگیار بر شکلگیری این نظریه هستند.
ج) حکمت نوصدرایی :پارسانیا متأثر از نوصدرائیان ،شاگردان مکتب فلسفی عالمه طباطبائی
(ره) ،نیز هست .مبانی معرفتشناسی همچون «امکان شناخت»« ،معیار صدق» و «مبناگروی»
و نیز مفاهیمی چون «مبانی هستیشناسی ،معرفتشناسی و انسانشناسی»« ،نقد مبنایی» و
«روششناسی» از جمله مواردی است که از آثار عالمه طباطبائی (ره) و شاگردان ایشان مانند
شهید مطهری (ره) و آیتاهلل جوادی آملی استفاده شدهاست.
پارسانیا در کنار تحصیالت حوزوی ،به تحصیل در دانشگاه هم مشغول بود .وی از یکسو،
با تحصیل در رشتة علوماجتماعی در دانشگاه تهران ،با نظریات پوزیتیویستی در علوماجتماعی
بهطور کامل آشنا شد و تعار

این نظریات با مبانی دینی و بنیانهای فرهنگ ایرانی را بهخوبی

احساس کرد و از سوی دیگر ،با شرکت در کالسهای درس فردید ،با نگاهی مبناکاوانه نسبت
به فلسفة غرب ،بهخصوص مکتب پوزیتیویسم ،هیمنة تفکر غربی نزد وی درهمشکسته شد .این
زمینة تحصیلی نقش بهسزایی در زمینهسازی برای تحقق نظریة روششناسی بنیادین ایفا میکند.
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مفاهیم و مبانی اثرگیار در این دوره از تحصیالت پارسانیا بر نظریة روششناسی بنیادین
عبارتاند از:
الف) جهانهای سهگانة پوپر« :تقسیم جهان به جهان عینی ،علمی و اجتماعی» یکی از مبانی نظریة
روششناسی بنیادین است .گرچه پارسانیا نظریة جهانهای سهگانة پوپر را بهطور کامل
نپییرفتند ،ولی اصل تقسیم الیههای جهان به جهان عینی ،علمی و اجتماعی را ببول کردند.
ب) نظریة شلر در جامعهشناسی معرفت :نظریة روششناسی بنیادین نظریهای است که از جهتی
در زمره نظریات فلسفه علم محسوب میشود و از جهتی در زمره نظریات جامعهشناسی
معرفت جای دارد .پیش از پارسانیا ،مباحث معرفتشناسی و فلسفة علم در حوزة علمیه
مطرح بودند اما پارسانیا با تأکید بر بررسی تعیّنات اجتماعی نظریة علمی ،بررسی عوامل
تکوین نظریة علمی را تکمیل کردند .شلر برای اولینبار بحث «تعیّنات اجتماعی معرفت» را
مطرح کرد و این دیدگاه در نظریة روششناسی بنیادین اثرگیار بود .همچنین شلر در نظریة
خویشبین «محتوای معرفت» و «شکل معرفت» تفکیک بائل میشود .این نکته نیز در
روششناسی بنیادین با عنوان «تفکیک مقام نفساالمری علم از مقام ذهن دانشمند و
فرهنگعامه» اثرگیار بوده است.
تأثیرات دورة تحصیلی پارسانیا بر فرایند تحقق نظریة روششناسی بنیادین منحصر در
آموختن آموزه هایی از حوزه و دانشگاه نیست بلکه گرایشهایی در ایشان در نظریة روششناسی
بنیادین مؤثر است که در دورة تحصیلی ایشان در حوزة علمیه پدید آمده است .همواره آموزش
در حوزة علمیه همراه با رابطهای عاطفی میان استاد و شاگرد بوده است و این امر موجب
پرورش شاگرد و پدید آمدن گرایشهای خاصی در او میشود .از جمله گرایشهایی که در
دورة تحصیالت حوزوی ،در پارسانیا تحقق پیدا کرد ،گرایش به کسب دانش بهصورت جامع
است .بهره بردن از محور استادانی چون عالمه حسنزاده آملی ،آیتاهلل جوادی آملی و آیتاهلل
میرزا هاشم آملی که هریک در علوم مختلفی صاحبنظر هستند و به مسائل با نگاهی جامع و
چند رویکردی مینگرند ،موجب شد تا گرایش به تفکر میانرشتهای و بررسی چند رویکردی
مسائل در پارسانیا شکل بگیرد .گرایش چند رویکردی در برابر تخصصگرایی است که بر
ساختار دانشگاهی حاکم است .نظریة روششناسی بنیادین نظریهای چند رویکردی است که از
معرفتشناسی ،فلسفه علم ،جامعهشناسی معرفت و حتی روانشناسی شخصیت بهره میبرد و در
آن گرایشی در برابر تخصصگرایی دانشگاهی وجود دارد.
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الزم به ذکر است که گرچه پارسانیا در مواردی متأثر از آموزههای فراگرفته شده در دانشگاه
بوده ،ولی برخورد ایشان با این آموزههای برخوردی محتاطانه است و در کنار پییرش بخشی از
این نظریات بهنقد جنبههای دیگر آنها پرداختهاستی اما در برخورد با آموزههای فراگرفته شده
در حوزه ،در کنار موشکافیهای عمیق ،نگاهی خوشبینانه به این آموزهها داشتهاند.

استادی حوزه و دانشگاه و مناصب مدیریتی
همچنان که تحصیالت پارسانیا در دانشگاه و حوزة علمیه بود ،فعالیّتهای علمی و اجتماعی
پارسانیا هم در دو حوزة دانشگاهی و حوزوی است .پایگاه اجتماعی پارسانیا را میتوان به سه
مقطع تقسیم کرد .البته این مقاطع از نظر زمان از یکدیگر جدا نیستند:
الف) استادی حوزه :پارسانیا در حوزه ،شخصی فعال و مورد اببال بوده و هست .وی با تدریس
دروس متداول حوزوی ،پژوهش در مسائل مربوط به دین با رویکردی مدافعانه از دین و
ارائه نگاهی چندجانبه و میانرشتهای به مسائل جایگاه مناسبی در میان استادان برجستة
حوزه مانند آیتاهلل جوادی آملی و طالب حوزة علمیه پیدا کردند.
ب) استادی دانشگاه :همزمان با موفقیت چشمگیر پارسانیا در حوزة علمیه ،ایشان در دانشگاه نیز
مشغول به تدریس و پژوهش شد هرچند که با اببال مشابهی روبرو نشد .گرایش دانشگاه به
تخصصگرایی و غلبة منطق پوزیتیویستیِ سنجش علمی و احتیاط و محافظهکاری ساختاری
جامعة علمی در نگارش متون علمی که تنها معیار سنجش جایگاه علمی را نوشتن مقاالت
علمی-پژوهشی میداند ،موجب شد تا پارسانیا در دانشگاه به استادی نسبتاً حاشیهنشین بدل
شود .کالسهای وی در این مقطع ،رویکردی انتقادی داشت و تلنگری برای دانشجویان
محسوب میشد .با غالب شدن دیدگاه پارادایمی و ترویج نظریة توماس کوهن در
دانشگاهها ،پارادایمپژوهی مورد اببال جامعة علمی برار گرفت و گرچه پارسانیا با نظریة
پارادایمی کوهن مخالف بود ،اما بهعنوان پارادایمپژوه در جامعة علمی ایران جایگاهی یافت
و از استادان شاخص دانشکدة علوماجتماعی دانشگاه تهران شد .وی از موبعیت
حاشیهنشینی تنها در سطح مبناکاوی خارج شد و نتوانست وارد حوزة نظریهپردازی شود.
کالس های وی در این مقطع زمانی به بیان و نقد مبانی نظریات غربی و بیان مبانی صحیح از
منظر حکمت اسالمی اختصاص داشت.
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ج) با تصدی مناصب مدیریتی از طرف پارسانیا (مانند مدیریت دانشگاه بابرالعلوم ( )) و
عوویت در شورای عالی انقالب فرهنگی و ریاست شورای حوزوی آن) ،وی فرایندهای
آموزشی و برنامهریزی علمی و نیز برنامهریزی و مدیریت فرهنگی جامعه را از نزدیک
تجربه کرد .در این مقطع ،پارسانیا از انتقاد به مبانی نظریات غربی و طرح مبانی صحیح از
منظر حکمت اسالمی به طرح نظریاتی علمی برای ادارة فرهنگی جامعة اسالمی منتقل شد.
پارسانیا در این مقطع ،بسیار محتاطانه دست به نظریهپردازی زد و با نگاهی آموزشی ،برخی
از فعالیتهای پژوهشی خود را سامان بخشید .نظریة روششناسی بنیادین ،عصارة
فعالیتهای پارسانیا در دوران فعالیت حوزوی ،حاشیهنشینی دانشگاهی و مبناکاوی
اندیشههای غربی است که در دورة برنامهریزی آموزشی ،بهصورت نظریهای علمی تنقیح شد
تا ابزاری مناسب برای نقد نظریات غربی در اختیار دانشجویان برار دهد و در حکم
خودآموزی برای مواجهه با نظریات غربی باشد.
پارسانیا نویسندة پرکار و مدرسی خستگیناپییر است .مخاطبان آثار وی عبارتاند از :استادان
دانشگاهی که در پارادایم غالب دانشگاهی بهسر میبرند ،استادان حوزوی که به تقریرات درسهای
آیتاهلل جوادی آملی مراجعه میکنند ،دانشجویانی که در دورة حاشیهنشینی ایشان مخاطب
درسهایشان بودند ،دانشجویان و دانشآموزانی که با کتابهای درسی دانشگاه و دبیرستان
مخاطب ایشان برار گرفتند و طالب و دانشجویانی که در دورة اببال دانشگاه از ایشان مخاطب
درسها و آثارشان بودند .مخاطب مقالة نظریه و فرهنگ ،طالب و دانشجویانی هستند که به دستة
اخیر تعلق دارند .وی در آثارش نسبت به دیدگاههای غربی منتقد و نسبت به دیدگاههای اسالمی
مقرر و توضیحدهنده است و نسبت به تولید دیدگاه اسالمی بسیار محتاط است.
زمینههای اجتماعی
در بخش زمینههای اجتماعی پیدایش نظریة روششناسی بنیادین ،به زمینههای ابتصادی و
سیاسی مؤثر بر پیدایش این نظریه اشاره میکنیم و در این مسیر با توجه به مبانی فرهنگ ایرانی-
اسالمی از جمله ارزش شناختاری علم و منحصر نکردن جهان به سطح طبیعی و مادی ،به
بررسی این عوامل بهعنوان عوامل اعدادی میپردازیم.
زمینة اقتصادی :نظریة روش شناسی بنیادین تالشی است برای جلوگیری از بسط و تثبیت
نگاه توسعه محور به علم و دانش که در حاشیة برنامههای ابتصادی توسعهمحور شکلگرفته
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است و تصریحی است بر این نکته که هیچگاه ذات علم در حاشیة ابتصاد برار نمیگیرد ،گرچه
ممکن است مسائل ابتصادی زمینهای برای ایجاد مسائل علمی فراهم کنند .تنبه پارسانیا به اینکه
برنامهریزی علمی در برنامة چهارم توسعة ایران در حاشیة برنامة توسعة ابتصادی مدرن است
(پارسانیا ،الف )4 : 81 ،و تالش وی برای جلوگیری از بسط این دیدگاه در بالب طرح نظریة
روش شناسی بنیادین ،ناشی از ارزش شناختاری علم از نظر ایشان است.
زمینة سیاسی :همواره گفتمانهای سیاسی گفتمانهای علمی متناسب و همسو با خود را به
همراه میآورند .نظریات پوزیتیویستی در حاشیة بدرتهای لیبرال شکل گرفتند و مانند نظریة
پوپر به دنبال استقرار نظام سرمایهداری و مقابله با نظریات مارکسیستی بودند .نظریات انتقادی
هم در حاشیة بدرت بلوک شرق به وجود آمدند و گرچه از بدرت کمتر و محدودتری
برخوردار بودند ،اما با تحلیلهای انتقادی در خدمت این بدرتها بودند .نظریات پستمدرن هم
گرچه در برخی از مبانی هستیشناختی و معرفتشناختی پوزیتیویسم شک میکنند ،ولی از
جهت نفی اعتبار و ارزش عقل و وحی مانند پوزیتیویسم هستند و چون صرفاً در مبادی
پوزیتیویستی تشکیک میکنند و مبنایی برای سنجش صحتوسقم نظریات ارائه نمیکنند در
خدمت نظام سرمایهداری هستند و مانند سوپاپ اطمینان برای آنها کار میکنند .تمامی این
نظامهای سیاسی و نظریات مبناکاوانهای که در حاشیة آنها به وجود آمدهاند ،از جهت مبانی،
متعلق به دنیای مدرن هستند و با نفی ارزش شناختاری علم ،بهخصوص عقل و وحی و انکار
وابعیت به خصوص در سطح غیرمادی و حاکمیت ارادة انسان در تمام شئون زندگی ،مسیر دنیای
مدرن را با تفاوتهایی طی میکنند.
نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان بدرت سیاسی سومی ،که از جهت مبانی با
نظامهای سیاسی لیبرال -سرمایهداری و مارکسیستی تفاوت دارد ،نظریات علمی متناسب با خود
را به همراه داشت .نظریة روش شناسی بنیادین از دو جهت با نظام سیاسی جمهوری اسالمی
ایران همسو است.

انقالب اسالمی ایران و ایدۀ اسالمیسازی علوم
انقالب اسالمی ایران موجب پدید آمدن ایدة اسالمیسازی علوم است و این ایده متومن نقد
نظریات غربی است .یکی از جریانهای فکری در این زمینه ،جریان مبناکاوی نظریات غربی
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است .نظریة روششناسی بنیادین را میتوان در زمرة این جریان فکری دانست که با بهرهگیری
از مبانی حکمت صدرایی در پی مطرح ساختن چارچوبی برای مبناکاوی نظریات علمی است.

انقالب اسالمی ایران و رسالت مدیریت جامعه براساس آموزههای دینی
یکی از اساسیترین آموزههای انقالب اسالمی ایران آموزة مدیریت جامعه براساس دستورات
دین مبین اسالم است .الزمة این آموزه وجود نظریاتی برای شناخت صحیح انسان و ادارة
زندگی اجتماعی انسان است .روشن است که این نظریات باید مبتنی بر مبانی دینی باشند اما
مبتنی بر مبانی سکوالر و غیردینی هستند .نظریة روششناسی بنیادین با مبناکاوی نظریات
موجود ،امکان ارائة مبانی دینی و تولید نظریات اسالمی برای شناخت انسان و ادارة زندگی
اجتماعی را فراهم میکند.

مسئلة علمی نظریة روششناسی بنیادین
مراد از «مسئلة علمی» تنابوی است که در شناخت عمومی به وجود میآید و پاسخ بانعکنندهای
برای آن وجود ندارد .دانشمندان به فراخور فرهنگ جامعه با مسائل مختلفی روبهرو میشوند و
برای حل آنها دست به نظریهپردازی میزنند (پارسانیا ،ب .) 13 : 81 ،با نگاهی به نظریة
روششناسی بنیادین و دیگر آثار پارسانیا ،میتوان دریافت که مسئلة علمیِ وی برای طرح این
نظریه «بحران معرفت» است .پارسانیا با این مسئله از دهة  40آشناستی از زمانی که عدهای با
استفاده از نظریات مارکسیستی در پی شناخت مشکالت اجتماعی ایران اسالمی و حل آنها بودند
اما به خاطر اینکه به مبانی این نظریات آشنا نبوده و ناسازگاری آنها با مبانی موجود در فرهنگ
ایران اسالمی را درک نکرده بودند ،حتی از پیشبینی انقالب اسالمی ایران هم عاجز بودند و
وبتی انقالب اسالمی به پیروزی رسید ،با تعجب به این وابعه مینگریستند (پارسانیا: 81 ،
 .) 00-11از سوی دیگر ،برخی از روشنفکرانی که مشکالت ناشی از بسط نظریات مارکسیستی
در جامعه را میدیدند و در پی مقابله با مارکسیسم بودند ،با استفاده از آثار پوپر به نقد
مارکسیسم میپرداختند (پارسانیا .)831 : 833 ،اما با پیروزی انقالب اسالمی و افول ایدئولوژی
مارکسیستی ،بقیة آثار پوپر مورد توجه برار گرفت و کسانی که دلبستة اسالم و انقالب بودند و
در نقد مارکسیسم سخن میگفتند ،موضعی مخالف شعارهای اسالم و انقالب گرفته و حتی از
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حمایت از امریکا و صهیونیسم دم زدند (همان .)81 -833 :در این برهه از تاریخ ،دو مسئلة
علمی وجود دارد که میتوان از هر دو مسئله با تعبیر «بحران» یادکرد:
الف) همواره با طرح نظریات غربی در جامعة ایران و با استفادة این نظریات از پوشش مفاهیم
دینی برای کسب مقبولیت ،شبهاتی در جامعة اسالمی مطرح میشود که بنیانهای اعتقادی
جامعة اسالمی ایران را هدف میگرفت .چگونه میتوان این شبهات را مبناکاوی کرد و
پاسخی بنیادین به آنها داد؟
ب) التزام اندیشمندان به نظریات غربی موجب تغییر موضع ناگهانی این افراد نسبت به اسالم و
انقالب میشد .این امر حکایت از لوازم پنهان نظریات علمی داشت که بهطور ناخودآگاه در
اندیشة آنان نفوذ می کرد و اندیشمندان ما در هنگام کسب نظریات علمی به آن توجه
نمیکردند .چگونه میتوان مبانی و لوازم پنهان اندیشهها را شناخت و از خطر آنها مصون
ماند؟ پارسانیا برای حل بنیادین مسئلة «بحران معرفت» ،نظریة روششناسی بنیادین را ارائه
کرد تا دانش آموختگان نظریات غربی توان نقد مبنایی این نظریات را داشته باشند و در دام
تفکر التقاطی نیفتند.

درونزا بودن یا برونزا بودن نظریة روششناسی بنیادین
با توجه به مبانی هستیشناختی ،معرفتشناختی و انسانشناختی نظریة روششناسی بنیادین
روشن است که این نظریه درونزاست و گرچه در برخی از موارد ،مانند جهانهای سهگانه ،از
نظریة پوپر بهره برده است ،اما این استفاده بهصورت فعال بوده و با توجه به مبانی خود ،در
نظریة پوپر تصرفاتی انجام داده است .از جمله اینکه پوپر جهان اول ،یعنی جهان نفساالمر ،را
محدود به جهان مادی میداند و اینکه امکان شناخت جهان مادی منتفی است و به عقیدة او ما
میتوانیم فقط حدسهایی دربارة جهان بزنیم .اگر این حدسها امکان ابطال داشته باشند ،بر آنها
نام نظریة علمی میگیاریم و اگر چنین نباشند نظریة علمی نیستند .پارسانیا با نقد این دیدگاه،
جهان را منحصر در جهان مادی نمیداند و عالم نفساالمر را اعم از جهان مادی و غیرمادی
میداند و با انکار ادعای معرفت شناختی پوپر ،ارزش شناختاری برای علم بائل است (پارسانیا،
ب.) 14- 14 : 81 ،
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جمعبندی و نتیجهگیری
گرچه عنوان «نظریة روششناسی بنیادین از منظر روششناسی بنیادین» تداعیکنندة نقد این
نظریه براساس مبانی خودش و بیان تنابوات درونی آن است ،اما چنانچه در توضیح نظریة
روششناسی بنیادین مطرح گردید ،این مقاله تنها بهدنبال نشان دادن عوامل وجودی معرفتی و
غیرمعرفتی این نظریه به شکل بویة شرطیه است و نقد مبنایی نظریات از محدودة روششناسی
بنیادین خارج است .بنابراین در جهت مبناکاوی نظریة روششناسی بنیادین به ذکر عوامل
وجودی معرفتی و غیرمعرفتی این نظریه پرداختیم و بیان کردیم که این نظریه در فوای
جامعهشناسی معرفت و فلسفة علم مطرح شده و بهنظر میرسد نظریهای بومی و متناسب با
مبانی اسالمی و ایرانی است .همچنین با بررسی ابعاد شخصیتی ،خانوادگی ،تحصیلی و شغلی و
نیز با بررسی زمینههای سیاسی و ابتصادی شکلگیری این نظریه به این نتیجه رسیدیم که
براساس بنیانهای فرهنگی جامعة اسالمی ایران ،عوامل غیرمعرفتی بر عوامل معرفتی تفوق دارند
و تعین اجتماعی اندیشة ایشان تنها در حد شکل و بالب اندیشه است .زمینههای فردی و
اجتماعی ایشان را به طرف مسئلة تعار

دین و علومانسانی سوق داد و در این مسیر ،نظریة

روششناسی بنیادین به وجود آمد .براساس مبانی نظریة روششناسی بنیادین پیامدهای نظری
متعددی را از این نظریه میتوان نتیجه گرفت که برخی از آنها عبارتاند از:
الف) پرهیز از جمود روشی :نظریة علمی منحصر در شناخت علمی با روش خاصی چون تجربه
نیست ،بلکه روشهای عقلی و نقلی هم میتوانند مبنای نظریهپردازی برار گیرند .البته این
سخن به معنای هرجومرج روشی در علم نیست بلکه روش هر علم براساس موضو آن
علم تعیین میگردد.
ب) جایگاه و منزلت معرفتی امور مقدم بر علم :وجود امور مقدم بر علم در فلسفة علم امروزی
امری مسلم است .پارسانیا هم با برشمردن عوامل معرفتی و غیرمعرفتی نظریة علمی به
وجود اموری مقدم بر علم اذعان کردند .بااینحال ،اشتباه مهمی که در عمده رویکردهای
فلسفة علم وجود دارد ،خلط جهان اول با جهان دوم و سوم علم است که منجر به بروز
اشکاالت معرفت شناسی گردیده است و صبغة معرفتی را از امور مقدم بر علم گرفته است .با
تفکیک ساحت نفساالمری علم از ساحت وجود ذهنی و فرهنگی علم ،مبانی معرفتی رابطة
منطقی با نظریة علمی دارند و صدق و کیبشان بابل سنجش است.
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ج) «نظریه و ارزش» و «نظریه و عقل سلیم» :یکی از مسائل مهم در فلسفة علم ،تبیین رابطة
نظریه با ارزش و عقل سلیم است .آیا نظریه متأثر ارزشها یا عقل سلیم به وجود میآید یا
رابطة منطقی باارزشها و عقل سلیم ندارد؟ آیا نظریه در ارزشها و عقل سلیم اثرگیار
است؟ براساس مبانی نظریة روش شناسی بنیادین ،تحقق نظریة علمی در جهان دوم و سوم
متأثر از ارزشها و عقل سلیم است .بدینصورت که ارزشها و عقل سلیم در پیدایش مسئلة
علمی نقشآفرینی میکنند .اما ساحت نفساالمری نظریة علمی رابطة منطقی با ارزشها و
عقل سلیم ندارد .بنابراین ارزشها و عقل سلیم تنها در تولید و تکوین مسئلة علمی
اثرگیارند و صدق و کیب نظریة علمی متأثر از آنها نیست .از سوی دیگر ،وبتی نظریة
علمی به و جود آید و وارد جهان دوم و سوم شود ،در اصالح یا تثبیت ارزشها و عقل سلیم
اثرگیار است.
د) نظریه و عمل :از منظر روش شناسی بنیادین ،لزوم موفقیت نظریة علمی در مقام عمل مربوط
به جهان دوم و سوم است و ارتباطی با صدق و کیب نظریه ندارد .بنابراین موفقیت هر
نظریة علمی تنها زمینهای برای ورود نظریه به جهان دوم و سوم محسوب میشود .از سوی
دیگر ،هنگامی که نظریات علمی وارد جهان دوم و سوم شوند ،در عمل دانشمند و جامعه اثر
میگیارند .
ح) توسعه و بسط نظریة روششناسی بنیادین :گرچه تمرکز پارسانیا در مقالة «نظریه و فرهنگ»،
بر تحلیل مراحل شکلگیری نظریة علمی در ساختار فرهنگ است ،ولی براساس مبانی نظریة
روششناسی بنیادین ،این نظریه را نمیتوان به مراحل تکوین نظریة علمی محدود کرد بلکه
در مورد مراحل تکوین روشهای کاربردی پژوهش نیز میتواند مطرح گردد.
ط) وجود ساحتی برتر از تعین اجتماعی :دربارة وجود یا عدم ساحتی برتر از تعین اجتماعی
معرفت دو گرایش فلسفی عمده وجود داردی گرایش فلسفی متکتیک که معتقد است حقایق
در جوامع بشری ساخته نمیشوند و بهصورت غیربابل تغییر در ساحتی فوق طبیعی و
متعالی از جوامع انسانی وجود دارند .گرایش فلسفی پراگماتیستی که معتقد است حقایق در
جامعه ساخته میشوند و ساختارهای اجتماعی در شکلگیری محتوای معرفت و علم
دخالت دارند (علیزاده ،اژدریزاده و کافی .)43 : 838 ،پارسانیا با طرح جهان اول و ساحت
نفس االمری برای معرفت و علم ،به وجود ساحتی برتر از تعین اجتماعی اذعان کردهاند اما

 011فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 0331

این سخن الزاماً به معنای پییرش نظریة مثل افالطونی و وجود حقایق کلی در جهان خارج
نیست.
ها) تعین اجتماعی محتوای نظریة علمی :براساس نظریة روششناسی بنیادین ،ممکن است
عوامل غیرمعرفتی در محتوای نظریة علمی دخالت داشته باشند و ممکن است چنین نباشد.
دخالت یا عدم دخ الت عوامل غیرمعرفتی در محتوای نظریة علمی ،و در صورت دخالت
داشتن ،میزان دخالت عوامل غیرمعرفتی براساس بنیانهای فرهنگی جامعه تعیین میگردد.
اگر بنیانهای فرهنگی جامعة علم را کاشف وابع بداند ،محتوای نظریة علمی متأثر از عوامل
غیرمعرفتی نخواهد بود و عوامل غیرمعرفتی تنها در شکلگیری مسئلة علمی اثرگیارند .اما
اگر بنیان های فرهنگی جامعه علم را کاشف وابع نداند ،بلکه ابزاری برای دستیابی به بدرت
بلمداد کند ،محتوای نظریات علمی متأثر از عوامل غیرمعرفتی خواهد بود.
و) عامل مسلط در تعین اجتماعی نظریة علمی :جامعهشناسان دربارة عامل مسلط از میان عوامل
غیرمعرفتی تولید نظریة علمی نظرات مختلفی ارائه کردهاند .مثالً مارکسیستها ابتصاد را
عامل مسلط در تحقق نظریة علمی معرفی کردهاند و ماکس شلر عوامل وابعی اعم از وراثت،
عوامل سیاسی ،ابتصادی و ...را عامل مسلط میدانست (همان .)3 :از منظر نظریة
روش شناسی بنیادین عامل مسلط از میان عوامل غیرمعرفتی برای تحقق نظریات علمی
براساس بنیانهای فرهنگی جامعه تعیین میشود .در جامعهای که بنیانهای فرهنگیاش بر
مادی بودن جهان و نفی ساحت مجرد عالم تأکید دارد ،ابتصاد عامل مسلط در تعین
اجتماعی نظریة علمی میگردد و در جامعهای که بدرت را مقدم بر دانش میداند ،عامل
سیاسی یا نظامی عامل مسلط بر تعین اجتماعی نظریة علمی است.
درنهایت ،الزم به ذکر است که مقالة «نظریه و فرهنگ» با تمرکز بر مسئلة تکوین نظریة
علمی در ساختار فرهنگ ،تنها یک جنبه از نظریة روششناسی بنیادین را مورد بررسی برار داده
است و به جنبه های دیگر این نظریه از جمله تبیین چگونگی تکوین نظریة علمی در ساحت
نفساالمری آن نپرداخته است .بررسی جنبههای دیگر نظریة روششناسی بنیادین و تکمیل آن و
مطالعات تطبیقی میان این دیدگاه و دیدگاههای دیگر در زمینة مبناکاوی نظریات علمی مانند
دیدگاه انتقادی ،فرانظریه و رویکردهای تحلیل زبانی گامی مؤثر در جهت رشد و ارتقا نظریة
روششناسی بنیادین محسوب میشود .همچنین استخراج و تدوین نظریة علم دینی براساس
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نظریة روششناسی بنیادین و مقایسة آن با دیدگاههای موجود در باب علم دینی از دیگر اموری
است که برای تحقیق بیشتر در این زمینه پیشنهاد میشود.
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