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 ----------------------------سیدمحمدرضا تقویً
امروزه نظامهای علمی در دانشگاههای مختلف دنیا عمدتا بر پایۀ مکاتب مـادی اسـتوار
ً
است .در بین این پارادایمها ،اثباتگرایی ) (Positivismدر دو قرن اخیر عمﻼ جایگاه
تأثیرگذارتری داشـته اسـت .هـدف از پـژوهش حاضـر مقایسـه مبـادی هسـتیشـناختی،
معرفتشناختی و روششناختی پارادایم اثباتگرایی و مکتب علمی اسﻼمی و تـأثیرات
این مبادی بر فرایند تولید علم است .چالش اصلی این است که آیا علوم انسانی جـاری،
نیازمند برخی اصﻼحات یا ،فراتر ،نیازمند تحولی بنیادین متناسـب بـا مبـادی فلسـفی آن
میباشد .روش پژوهش حاضر به لحاظ جمعآوری اطﻼعـات ،کتابخانـهای و بـه لحـاظ
داوری ،عقلی و فلسفی است .نتایج نشان داد درمجمـوع مبـادی فلسـفی اثبـاتگرایـی،
تفاوتهای جدی با مبادی مکتب علمی اسﻼمی دارد .نتیجه تفاوت در مبـادی و نگـاه
اندیشه اسﻼمی به پدیدهها ،دستیابی بـه یـک دسـتگاهواره علمـی بـا اهـداف و غایـات
مختلف است؛ لذا به نظر میرسد روش تهـذیب و تکمیـل علـوم کارسـاز نبـوده ،علـوم
انسانی نیازمند تحول بنیادین -مانند تأسیس مکتب علمی اسﻼمی -میباشد.
واژگان کلیدی :اثباتگرایی ،مبادی فلسفی علـوم ،تحـول در علـوم انسـانی ،مکتـب

علمی اسﻼمی.

* استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه شیرازmtaghavi@rose.shirazu.ac.ir .

 .١این پژوهش در زمان فرصت مطالعاتی مؤلف انجام گرفت که بدین وسیله از دانشگاه شیراز به دلیـل فـراهمنمـودن
این فرصت ،قدردانی مینماید.
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چکیده

١

مقدمه
هستیشناسی ،قلمروی از دانش فلسفی است که به تبیین حقیقت و هستی میپردازد .بحـث
درباره هر شیئی که حقیقت و هستی دارد ،همان بحث از حقیقت ،هستی و هستیشناسی اوست
)حائری یـزدی ،۱۳۶۱ ،ص .(۱۰معرفتشناسی شاخه ای از فلسفه است که بـه ارزشـیابی معرفـت
بشری ،حدود ،مبـانی و ابـزار ،مبـادی دور و نزدیـک آن و میـزان اعتمـاد بـه آن و ...مـیپـردازد
)کاپلستون .(۱۳۸۰ ،روششناسی ،شناخت شیوههای اندیشـه و راههـای تولیـ د علـم و دانـش ،در
عرصه معرفت بشری است و موضوع این دانـش ،روش علـم و معرفـت اسـت ) پارسـانیا،۱۳۸۲ ،
٢٦

ص .(۱۰هستیشناسی ،معرفتشناسی و روش شناسی با وجـود داشـتن ارتبـاط تنگاتنـگ ،قابـل
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تحویل یا تقلیل به یکدیگر نیستند و رابطۀ بین آنها مستقیم است؛ به این معنا که هستیشناسـی،
ً
ً
منطقا بر شناختشناسی و آن هـم منطقـا بـر روششناسـی تقـدم دارد )هـای ،۱۳۸۵ ،ص.(۱۰۹
تناسب منطقی بین این سه ،منتهی به تأسیس نظامهای مختلف علمی میگـردد .بﻼفاصـله بایـد
متذکر شد در میان فیلسوفان مسلمان دو دیدگاه وجود دارد؛ برای نمونه شهید مطهری شناخت را
مقدم بر جهانبینی میداند )پیغامی.(۱۳۸۷ ،
ً
اثباتگرایی ) (Positivismدر دو قرن اخیر عمﻼ جایگاه تأثیرگذارتری در نظامهای علمـی دنیـا

داشته است .بر اساس تعریف ،اثباتگرایی ،اصطﻼحی فلسفی است کـه در قـرن هجـدهم توسـط
اگوست کنت مورد استفاده قرار گرفت .کنت بر این باور بود کـه جبـر تـاریخی ،بشـر را بـه سـمتی
خواهد برد که نگرش دینی و فلسفی از بین رفته ،تنها شکلی از اندیشه که باقی میمانـد ،متعلـق بـه
تجربی علم است» .اثباتگرایی جامعه را پارهای از طبیعت میداند ،به
اندیشۀ قطعی ) (Positiveو
ِ
پدیدههای اجتماعی با نگاه شیءگونه و مادی مینگرد و در جامعه به دنبـال قـوانین عـام ،ﻻزمـان و
ﻻمکان و نظمی طبیعی و قانونوار میگردد« )افـروغ ،۱۳۷۹ ،ص .(۱۱-۹پیرمـرادی ) (۱۳۹۳اصـول
مشترک اندیشههای اثباتگرایی را چنین خﻼصه میکند (۱» :تنها شناخت معتبر از جهـان خـارج،
شناخت استقرایی است )اصل تجربهگرایی(؛  (۲هر گزارهای که با روش تجربی قابل اثبات ،تأیید یا
ابطال نباشد ،بیمعنا )نادرست( است )اصل تحقیـقپـذیری(؛  (۳روش مطالعـه طبیعـت و انسـان
یکی است )وحدت علم(؛  (۴روش علمی ،بیطرف و متکی بر اسناد مبرا از ارزشهای اخﻼقـی و

اجتماعی است )بیطرفی علم(«.
منظــور از علــم اســﻼمی در ا ی ـ ن مقــال ،دســتگاهوارۀ علمــی اســت کــه از نظــر مبــادی
)هستی شناسی ،انسان شناسی و معرفت شناسی( ،هـدف )جـاری کـردن و تقویـت سـنتهـای
الهی( ،غایت )حرکت به سمت ّ
تقرب فردی و اجتماعی( ،منابع ) برگرفته از نظام تکوین اعم از
عـوال م وجـودی(،
آفاقی و انفسی و نظام تشریع( ،روش )متناسب با ساحات ادراکی انسـان و
ِ
ّ
معیـار صــح ت )» مطابقــت بــا واقــع« و شـروط » کارآمــدی و انســجام /همــاهنگی«( و نظــام
موضوعات ) برگرفته از الگوهای باﻻدستی ،واقعیات اجتماعی و در راستای تحقق ظهور منجی
عالم ( به سمت اتحاد وجودی با امهات اعتقادات اسﻼمی میل می کنـد )ر.ک :رشـاد.(۱۳۸۷ ،

بحث مقایسه مبادی فلسفی دو دستگاهوارۀ فکری از آن حیـث اهمیـت مـییابـد کـ ه جامعـه
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نتوانسته است با استفاده از دیدگاههای منبعث از علوم انسانی متداول ،مشک ﻼت خود را حـل
مبادی فلسفی و خروجی تولید علم ،هدف پژوهش حاضر ،پاسخ دادن بـه ایـن چـالش جـدی
است که ادامه کار دستگاهوارۀ علوم انسـانی متـداول ،تهـذیب و تکمیـل آن یـا تأسـیس یـک
دستگاهوارۀ علوم انسانی جدید ،کدام یک انتخاب معقولتری است؟
تا کنون پژوهشهای زیادی مبادی فلسفی اسﻼم و اثباتگرایی را تفحص و در مواردی نقد قرار
کردهاند؛ برای نمونه خرمشاهی ) (۱۳۶۱در کتاب پوز یتیویسـم منطقـی و ادیـب سـلطانی ) (۱۳۵۹در
کتاب رساله وین به بیان موضوع و معرفـی جـامعی از اثبـاتگرایـی منطقـی پرداختـهانـد .چـالمرز

) (۱۳۸۵ضمن بیان ویژگیهای اثباتگرایی ،به بیان جایگاه استقرا و مشاهده به عنوان نقطۀ آغـازین
علم و اساس مطمئنی برای اخذ معرفت میپردازد .آیر ) (۱۳۵۶در کتاب زبان ،حقیقت و منطـق بـه
تأسی از رویکرد حلقه وین ،معیار اثباتپذیری را به عنوان معیار سنجش و ارزیابی گزارههـا مطـرح
کرد که نتیجه آن ،بیمعنادانستن گزارههای اخﻼقی و دعاوی متافیزیکی و به طور کلی آنچه فراتـر از
تجربه اظهار میشود ،بود.
حسینی شاهرودی ) (۱۳۸۲نشان داد پوزیتیویسم منطقی یکی از پرآوازهترین مکتبهای فلسـفی
سده اخیر بوده که صاحب نظران بسیاری از علوم مختلف در پیدایش و گسترش آن سـهیم بودهانـد.
این فلسفه با هدف اعﻼم مرگ متافیزیک و ارائه ساختار جدیدی برای معرفتهـای بشـری ،مسـئله
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نماید و احساس می کند در یک تعارض مبنایی با آن قرار دارد .با توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ

معناداری را مطرح نمود .به نظر پیشینیان این نحله ،معیار معنـاداری ،اثباتپـذیری تجربـی اسـت.
این معیار چنان مورد نقد و تردید جدی قرار گرفت که با فاصـله کمـی ،تعـدیل یافتـه ،بـه صـورت
تأییدپذیری ارائه شد .در دوران معاصر برخی فیلسوفانی کـه گـرایش پوزیتیویسـتی دارنـد ،آن را بـه
ابطالپذیری تبدیل کردند.
پیرمرادی ) (۱۳۹۳بررسی کارآمدی منطق اثبـاتگرایانـه در حـوزه انسـانپژوهـی بـر اسـاس
اندیشــه اســﻼمی را مــورد بررســی ق ـرار داده اســت .وی ناکارآمــدی تئوریــک و عملــی منطــق
اثباتگرایانه در قلمرو انسان پژوهی در جامعـه اسـﻼمی را در چهـار مسـیر نشـان داد .فتوتیـان و
٢٨

عبـدی ) (۱۳۹۱مبانی انسانشناسی و روششناسی هر یک از پارادایمهای اثباتگرایی و رئالیسـم
انتقادی را بررسی نمودند .آنها نشان دادند پارادایم اثبات گرایی به دلیل نگرشی مکـانیکی کـه بـه
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انسان دارد ،در مبانی روشی خود از علوم طبیعی الگوبرداری میکند؛ به همـین دلیـل بـه نـوعی
روش توصیفی فارغ از ارزش به مثابۀ روشی معتبر روی میآورد و روش ّ
کم ی را بـه منزلـۀ راهـی
برای کسب اطﻼعات کافی میداند .بر اساس اطﻼع ،از حیث مقایسـه تـأثیر مبـادی فلسـفی دو
ً
دیدگاه مختلف بر تولید علم که هدف پژوهش حاضر است ،مسـتقیما پژوهشـی گـزارش نشـده
است .خیری ) (۱۳۸۹مقایسهای بین پارادایم دینی )اسﻼمی( با پارادایمهـای اثبـاتی ،تفسـیری و
انتقادی ا نجام داده است .این مقاله با ارائه تعریفـی از پـارادایم و نظریـه آغـاز مـیگـردد .سـپس
پارادایمهای اثباتی ،تفسیری ،انتقادی و اسﻼمی از سه منظر با هم مقایسه میشوند که عبارتاند
از ماهیت انسان ،ماهیت علم و واقعیت اجتماعی .خیری ) (۱۳۸۹ضمن بیان تفاوتهایی که این
سه پارادایم با هم دارند ،به صورت تفصیلی دیدگاه اسﻼم را در خصوص ماهیت انسان ،ماهیـت
علم و واقعیت اجتماعی با این سه دیدگاه مقایسه مینماید.
روش پژوهش حاضر به لحاظ جمعآوری اطﻼعات ،کتابخانهای و به لحاظ داوری ،عقلی و فلسـفی
است .نویسنده با مطالعۀ و تأمل در خصوص نظریـات ارائـهشـده توسـط اندیشـمندان علـوم اسـﻼمی و
دیدگاهها و رویههای علوم انسانی متداول بـه مقایسـه مبـادی دو دیـدگاه در سـه حـوزه هسـتیشـناختی،
معرفتشناختی و روششناختی پرداخته و دﻻلتهای آنها را در تولید علم طرح مینماید.
نتایج :تـأثیر مبـادی فلسـفی دو دیـدگاه در فراینـد تولیـد علـم ،از سـه حیـث هسـتیشناسـی،
ً
معرفتشناسی و روششناسی در زیر بررسی میشوند .منظور از ارائه بحث ،عمدتا تبیـین مواضـع

دو دیدگاه بهاجمال و نه ارائه ادله برای اثبات یا ﱢرد ،ادعاهای آنهاست .درنهایت قصد مـا ،پاسـخ بـه
این پرسش است که بر اساس تفاوتها و شباهتهای دو دیدگاه ،کدام یک از راهبردهای استفاده از
علوم انسانی متداول به صورت موجـود ،تهـذیب و تکمیـل علـوم یـا تأسـیس دسـتگاهواره جدیـد
معقولتر به نظر میرسد؟

 .۱مبادی هستی شناختی در پارادایم اثباتی و مکتب علمی اسﻼمی و تأثیر آن

بر تولید علم

مبادی هستیشناختی از دیدگاه مکتب علمی اسﻼمی و اثباتگرایی در جدول  ۱قابـل مﻼحظـه
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است .بر اساس مواضع هستیشناختی دو دیدگاه ،دﻻلتهای متعددی در فراینـد تولیـد علـم قابـل
استنتاج است که به هفت مورد زیر اشاره میگردد:

در پارادایم اثباتگرایی :پدیدهها به صورت ریز و جزئیشده )اتمیک( مطالعه میگردنـد.
»]از نظر اثباتگرایان[ می توان اجزای یک واقعیت را جدای از هم مورد مطالعـه قـرار داد و از
کنار هم قراردادن آنها به تصویری از کل دست یافت که از آن به تحو یل گرایی یـاد مـیشـود«
) مؤمنی و اکبریان ،۱۳۹۳ ،ص .(۱۰۵در پارادایم اثباتگرایی به تراکمی بـودن دانـش کـه بیـانگر
ََ
افزایش ک ث رات است ،تأ کید میکند.
ََ
ََ
از منظر مکتب علمی اسﻼمی :هدف از مطالعه ک ث رات ،توجه صرف به ک ث رات نیست ،بلکه
عال م حقیقی )خالق هستی( است؛ به عبارت دیگر
دریافت اسرار نهفته در آنها و توجهدادن به ِ
در رویکرد اسﻼمی همواره ارجاع کثـرت بـه وحـدت مـد نظـر اسـت؛ بنـابراین محقـق علـم
اسﻼمی ،از مطالعه کثرات ،وحدتی را می کاود که علت غـایی از خلقـت پدیـدههاسـت » .بـا
پوشش جهان بینـی توحیـدی ،مطالعـۀ طبیعـت و شـناخت کثـرات بـه دانشـی افقـی محـدود
نمیگردد ،بلکه اشیای طبیعی با علل فاعلی و غایی به صورت عمودی پیوند می خورند .در این
فرض ،نه علیت به علل اعدادی پایان می پذیرد و نه غایات به کارکردهای طبیعی و دنیوی ختم
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الف( وحدت یا کثرت؟

میشوند« ) جوادی آملی ،۱۳۷۸ ،ص.(۱۱

١

نکته :محقق در اثباتگرایی میکوشد از طریق کشف روابط بین پدیدهها ،به تبیین امور بپـردازد
و به صورت بیناﻻذهانی ،نتایج مطالعات خود را در معـرض قضـاوت دیگـران قـرار دهـد .قواعـد
ً
بهدستآمده معموﻻ تکرارپذیر ،تجربهپذیر ،کنترلپـذیر و دارای قـدرت پـیشبینـیانـد؛ امـا نکتـه
اینجاست که معیاری وجود ندارد که نشان دهد آیا جهتمندی قوانین کشفشده ،با هـدفی کـه در
نفساﻻمر برای آن پدیدهها مد نظـر بـوده اسـت ،تناسـب دارد یـا خیـر؟ درواقـع کسـی از محقـق
نمی پرسد چرا کشف این قوانین اهمیت دارند یا اگر قرار است نقطه بهینه یـا هـدف مطلـوب بـرای
٣٠

تغییر در پدیدهها تعریف شود ،بر اساس چه معیاری ،این کار انجام میشود؟
باید توجه داشت تبیین پدیدهها با ویژگیهای کنونی علم )تکرارپذیری ،تجربهپـذیری و قـدرت
پیشبینی( میتواند به انحای مختلفی صـورت پـذیرد .ایـن امکـان وجـود دارد کـه روابـط درونـی
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مجموعه واحدی از پدیدهها ،به اشکال مختلفی مورد تبیین یا تحلیل قرار گیرند و این بستگی تام به
نحوه نگرش فاعل شناسا به این روابط دارد .اینکه محقق به کدام بخش از دادههـا اهمیـت بیشـتری
دهد و چه نسبتی بین پدیدهها برقرار نماید ،می تواند منتهی به شناسـایی قواعـد متفـاوتی گـردد کـه
میتوانند تکرارپذیر و تجربهپذیر بوده و قدرت پیشبینی هم داشته باشند؛ برای نمونـه روانشناسـان
با رویکرد درمانی -شناختی تﻼش دارند بیمـاران افسـرده را از طریـق تغییـر در شناختشـان درمـان
کنند؛ در حالی که روانپزشکان که توجه به جنبههای فیزیولوژیک بیماری افسردگی دارنـد ،تـﻼش
میکنند از طریق دارودرمانی همین گروه از بیماران را درمـان نماینـد .وجـود مکاتـب مختلـف در
رشتههای علوم انسانی ،بیانگر همین نکته است که هر یک از این مکاتب به بخشی از این واقعیـات
توجه میکنند و از زاویه خاصی به موضوع مینگرند و از آنجا که هیچ یک از این مکاتب نمیتوانند
ً
کل )پدیده( را احصا نمایند ،نمیتوانند مکاتب دیگر را کامﻼ اقناع کنند.

 .١بنا بر اندیشه فلسفه اسﻼمی ،کارکردهای طبیعی و دنیوی ،چه در فاعلهـای ارادی و بشـری و چـه در فاعـل هـای
طبیعی )غیر ارادی( همگی غایتمند بوده ،رو به سوی هدفی در پیشانـد )ر.ک :ابـنسـینا ،الهیـات شـفا ،مقالـه
ششم ،فصل پنجم ،علل غایی( ]این منبع در کتابنتامه یافت نشد .افزوده شود[.

ب( غایتمندی یا فقدان غایتمندی هستی؟
اثباتگرایی :با اصالتدادن به پدیدههای حسی و تجربی ،طبیعت را خودکفا و بـدون مقصـد و
غایت میپندارد]» .از منظر اثباتگرایی[ اصول و قوانین طبیعت به نیروهای ماورایی و فوق طبیعـی
وابسته نیست و نظم موجود در رو یدادهای طبیعی ،درونی و بالذات اسـت و هـیچ مقصـد غـایی و
تقدیر ماورایی را برای رو یدادهای جهان و طبیعت نمیتوان قایل شد« )عباسی ،۱۳۸۹ ،ص.(۳۴
از منظر ادیان :جهان هدفمند است و غایتی دارد و خداوند غایت بالذات تمام امور است.
ً
ً
نکته :امروزه در دنیای علم ،یک خلط یا خطای جدی ،عمدا یا سهوا ،صـورت پذیرفتـه اسـت.
پارادایمهای متداول علوم با قطع ارتباط بین علم و فلسفه ،به کشف ارتباط بین پدیدهها در محیطـی

٣١

محصور ]و در فضایی محدود[ اکتفا میکنند .در چنین شرایطی ،محققی که غایتمندبودن هسـتی
را مد نظر ندارد ،گرچه به تبیین پدیدهها میپردازد و قوانین تغییر و حرکـت را شناسـایی مـینمایـد،
اگر کشف قوانین برای رسیدن به هدفی که محقق طلبیده است ،علم نامیده شود ،از این منظـر،
هم محقق دینی و هم محقق سکوﻻر ،به علم متناسب با اهداف خود دست یافتهاند؛ زیرا مـیتـوان
برای پدیدهها هر نوع هدفی را تعریف کرد و مسیر دستیابی به آن هدف را علم نامید؛ اما کار کدام
یک ،علمی به معنای انطباق با واقع است؟ این پرسش که چه هـدفی بـرای پدیـدههـا بایـد در نظـر
ً
گرفته شود و کدام تبیین از پدیدهها ،منطبق با نفساﻻمر است ،اساسا در خود علم قابل پاسخگویی
نیست؛ زیرا مسئولیت پاسخدادن به پرسش های کﻼن هستی را فلسفه یا دین بر عهده دارنـد و البتـه
اثبات چنین ادعایی چندان دشوار نیست.
ج( روابط علت و معلولی
هر دو دیدگاه ،جهان را رئالیستی -به معنای وجود خارج از ذهن -میبینند و بـه وجـود روابـط

ّ
علی بین پدیدهها قایلاند.

َ
َ
ّ
دیدگاه اثباتگرایی :از آنجا که به وجود عالمی فراتر از عالم ماده قایل نیست ،درک روابط علـی
را نیز در حد پدیدههای قابل مشهود که قابلیت ّ
کمیسازی داشته باشند ،تحلیل میکند.
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کاربرد این قوانین تنها برای غایتی که او )محقق( طلبیده است ،به کار میآید.

ّ
ّ
مکتب علمی اسﻼمی :روابط علی را در سطح جهان مادی و غیر مادی میبیند و به نظام علی فراگیـر
عوالم وجودی( معتقد است )سند تحول بنیادین جمهوری اسﻼمی ایران.(۱۳۹۰ ،
)نظام طولی در ِ
ّ
توضیح بیشتر آنکه گرچه در خصوص اصل ضرورت علی درمجمـوع اتفـاق نظـر وجـود دارد،
برخی اندیشمندان اسﻼمی -از جمله مکتب اصولی نجف و شهید صدر -مطرح کردهانـد کـه ایـن
ّ
اصل )ضرورت علی( تنها در امور مادی -مثل علوم طبیعـی -نافـذ اسـت و در مـورد انسـان ،اراده
ّ
نافذتر از اصل ضرورت علی است .آیتالله محسن اراکی )  (۱۳۹۶معتقـد اسـت اصـل ضـرورت
ّ
ّ
علی برقرار است؛ اما رفتار انسان همیشه بر مبنـای امـور علـی نیسـت .بیشـتر اوقـات یـک »بایـد
٣٢

اخﻼقی« است که علت رفتار است .برخی اندیشمندان اسـﻼمی ،ایـن اصـل را بـه معنـای ارتبـاط
یکطرفه و جبری بین امور ،حداقل در مورد انسان ،نمیدانند ،معتقدند در صـورت قایـلشـدن بـه
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چنین ارتباطی ،ناگزیر اختیار و اراده انسان رنگ میبازد و این با هـدف خلقـت ناهماهنـگ اسـت.
ّ
برخی نیز معتقدند باید از این اصل صیانت شود ،چون اگر به بحث علیت خدشهای وارد شـود ،بـه
اصل علةالعلل هم خدشه وارد میشود.

علیت بر مبنای اصل فراگیر در ّ
موضع نویسنده در خصوص اصل ّ
علیت است که علـت را تنهـا

در محدوده امور مادی نمیداند ،بلکه فراتر از آن به علت فراگیر که در طول عوالم وجودی گسترش
مییابد ،میداند .به عﻼوه اصل علیت را باید در کنار سایر اصول از جمله قضا و قدر ،جبر و اختیار
و آگاهی و ...تفسیر نمود .سوم آنکه پذیرش اصل ّ
علیت به معنای رابطه یکطرفه و جبری بین علت
و معلول –دست کم در بسیاری از امور انسانی -نیست .در عوض به نظـر مـیرسـد خداونـد )جـل
جﻼله( اراده فرموده است عﻼوه بر اراده الهی -به عنوان اراده اصلی ،-اراده انبیای الهی -بـه عنـوان
وﻻت تاریخی -و اراده سایر انسـانهـا -بـه عنـوان اراده تأثیرگـذار و در رده بعـدتر -در سرنوشـت
انسانها مؤثر باشد .در نگاه نظاموارهای هیچ پدیدهای منزوی از سایر پدیدهها نیست؛ زیرا اگر یـک
پدیده ،منزوی و بیارتباط با سایر پدیدهها باشد ،به این معناست که در نظامواره هستی نـه نیـازی را
رفع میکند و نه نیازش در نظامواره تأمین میشود که در ایـن صـورت خلقـتش عبـث مـینمایـد و
خلقت عبث در هستی راه ندارد.

د( جهان مادی -جهان غیر مادی
َ
از دیدگاه اثباتگرایان :واقعیت در عالم خارج وجـود دارد و مـیتـوان بـا کمـک ابـزار مناسـب
)حواس پنجگانه و عقﻼنیت متکی بر استقرا( آن را مشـاهده و کشـف کـرد .از ایـن منظـر »جهـان
طبیعی همۀ واقعیت و کل واقعیت است« )عباسی ،۱۳۸۹ ،ص.(۳۴
َ
از منظر مکتب علمی اسﻼمی :آنچه در عالم ماده اتفاق میافتد ،همه آن چیـزی نیسـت کـه در
َ
َ
َ
َ
َ
عالم هستی اتفاق میافتد .عالم ماده ،نازلۀ عوالم باﻻتر مثـل عـالم مثـال ،عـالم عقـل و عـالم الـه
میباشد ،بلکه نازلترین مرتبه از مراتب عالم هستی است .در دیدگاه اسـﻼمی ،بـدون داشـتن یـک
عوالم وجودی مختلف ،نمیتوان عملکرد پدیدهها را بهدرستی تبیین نمود.
دید هرچند اجمالی از ِ

٣٣

هـ( دنیای اجتماعی شبیه یا متفاوت از دنیای طبیعی؟
قانونمندی در دنیای طبیعی و دنیای انسانی وجود ندارد .در چنین شرایطی علوم انسانی -اجتماعی
نیز به همان روش علوم طبیعی مورد مطالعه قرار میگیرند )ر.ک :ایمان ،۱۳۹۱ ،ص.(۴۴-۳۳
ً
از دیدگاه اسﻼمی :دنیای طبیعی با دنیای انسـانی بسـیار متفـاوت اسـت .اساسـا فﻼسـفه
اسﻼمی موجودات را به جماد ،نبات ،حیوان و انسان تقسیمبندی می کننـد و معتقدنـد در هـر
یک از این موجودات شعاعی از وجود مطلق جاری و ساری است که کامل ترین آن در انسـان
وجود دارد .بنابراین مطالعـه موجـودات بایـد متناسـب بـا شـأن وجـودی آنهـا طراحـی شـود
)حسن زاده آملی ،۱۳۸۵ ،ص.(۲۸- ۱۷

و( شکلگیری رفتار انسان تحت تأثیر یا مستقل از نهادهای احتماعی؟
از منظر اثباتگرایی:
 رفتار انسان تحت روابط نهادی در جامعه تعیین و تحت نیازهای نهادها شـکل گرفتـه و ابـرازمیشود.
 -واقعیت عینی جامعه مورد تأکید است و باﻻتر از آگاهی ذهنی انسان قرار دارد کـه حاکمیـت
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از منظر اثباتگرایی :دنیای اجتماعی شبیه دنیای طبیعـی اسـت و تفـاوتی بـین سـنتمنـدی و

جمعی بر رفتار انسان را نشان میدهد؛ به عبارت دیگر از آنجا که ارائه شواهد برای تأیید یک فرضیه
ً
صرفا به شواهد عینی ،آزمونپذیر و تجربهپذیر محدود میگردد .در صورتی کـه فـرد نتوانـد از ایـن
ً
دست شواهد فراهم نماید ،ناگزیر باید دیدگاهی را که صرفا تأکید بر ارائه شواهد عینی دارد ،بپذیرد.
با این وصف سایر قابلیتهای ادراکی انسان ،از جمله قابلیتهای تجریدی ،ذوقـی /شـهودی و بـه
طریق اولی معارف فطری و وحیانی ناارزندهسازی میشوند .این نگرش کمیگرایی نسبت به انسـان
و ویژگیهای انسانی بهشدت مورد انتقاد سایر پارادایمها از جملـه تفسـیری و انتقـادی قـرار گرفتـه
است )ایمان ،۱۳۹۱ ،ص.(۶۲
٣٤

از منظر اندیشمندان مسلمان:
 شکلگیری رفتار انسان بیشتر تحت تأثیر تعامل محیط و وراثت است. -تعدیل و تغییر ساختار از طریق کنش جمعی میتواند انجام شود.
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 جهتگیری تغییرات اجتماعی ،امری خطیر و نقش ارادههای انسانی در ایـن تغییـرات بسـیارمهم تلقی میشود )ایمان و کﻼته ساداتی ،۱۳۹۲ ،ص.(۶۶۰-۴۹۶
ّ
ز( جبر قوانین علی یا اختیار و اراده آزاد انسان؟
از منظر اثباتگرایی:
 » در تحلیل رفتار اجتماعی انسانها ،اختیار و ارادۀ آزاد ،جایگاهی ندارند  ...و انسانهاّ
تحت ّ
جبریت متکی بر قوانین عل ی که دارای خصیصۀ احتمالی است ،رفتار میکنند « )ایمان،
 ،۱۳۹۱ص.(۵۶-۴۴
 »آ گاهی فردی انسان ها عامل مهم در توانـایی آنـان بـرای فهـم و درک رفتـار اجتمـاعینیست« )همان( که نشان دهندۀ این موضوع است که معیار صحت مطالعه رفتار ،هنجارمدار و
بر اساس میانگین رفتار اجتماعی است؛ به عبارت دیگر افراد باید رفتار اجتماعی را به نحـوی
درک نمایند که مجموعه افراد میبینند که نشان دهندۀ حاکمیت جبری مجموعه افراد ) یا نگرش
مسلط( بر افراد است.

دیدگاه اسﻼمی :در کنار قانون ّ
علی ت ،موضوع قضا و قدر الهـی ،همچنـین اختیـار و ا رادۀ

انسان را دخیل می داند که حاصل آن در خصوص موضع گیری بین جبر و اختیار ،به موضع امر
بین اﻻمرین می انجامد.

 .۲تأثیر مبادی معرفتشناختی مکتب علمی اسﻼمی و پارادایم اثبـاتگرایـی در
تولید علم

مبادی معرفتشناختی از دیدگاه مکتب علمی اسﻼمی و پارادایم اثباتگرایی در جدول  ۱قابـل
مﻼحظه است .بر اساس مواضع معرفتشناختی دو دیدگاه ،دﻻلتهای متعـددی در فراینـد تولیـد
علم قابل استنتاج است که به هفت مورد زیر اشاره میگردد:

 هر دو دیدگاه معتقدند هستی قابل شناسایی و کشف است. اثباتگراها معتقدند » معرفت و شناخت از دنیای اجتمـاعی بـر اسـاس اصـول تجربـیامکانپذیر است « )ایمان ،۱۳۹۱ ،ص .(۵۶-۴۴تجربه محسوس به همراه عقﻼنیت ریاضی وار
که تجلی آن در آمار و احتماﻻت است -مبانی معرفتشناختی اثباتگرایی را تشکیل میدهد)غﻼمرضا کاشی » .(۱۳۸۳ ،فقط آنچه به این شیوه ]ریاضی گونه[ به موضـوع بـدل مـیشـود،
هست یا به عبارت دیگر عینی است؛ بنابراین عینیکردن یعنی فراپیش نهادن هر آنچه هست در
یک طرح ریاضی گونه که درواقع بازنمونی یا بازنمایی هر وجود خاصی بـه وجهـی اسـت کـه
انسانی که محاسبه می کند بتواند از آن وجود اطمینان یابد ،یعنی یقین حاصل نماید « )خالقی،
 ،۱۳۸۲ص.(۲۱۶-۲۱۵
 از منظر اسﻼمی :عقل قابلیتی در نوع بشر است که بـه وسـیلۀ آن مـی توانـد در صـدد ادراکواقعیتها و حقایق هستی در همۀ مراتب و جلوههای آن ،با کسب انـواع علـوم اعتبـاری و حقیقـی
برآید .منظور از ادراکات حقیقی »انکشـافات و انعکاسـات ذهنـی واقـع و نفـساﻻمـر اسـت؛ امـا
ادراکات اعتباری فرضهایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی ،آنهـا را سـاخته و جنبـه
فرضی و قراردادی و وضعی و اعتباری دارد و بـا واقـع و نفـساﻻمـر سـروکاری نـدارد« )مطهـری،
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الف( اصل انکشافپذیری هستی

٣٥

 ،۱۳۵۹ص .(۲۶۹ادراکات حقیقی که حکایت از نفساﻻمر مینمایند ،در کاملترین شـکل خـود
توسط انسان کامل معرفی میگردد.
ب( معیار اعتبار علم و معیار صحت گزارههای علمی
 هر دو دیدگاه معیار اعتبار علم را مطابقت با واقع تعریف میکنند. اثباتگرایان» :هر چیزی که نتوان آن را به طور مستقیم مشـاهده نمـود ،نمـیتـوان بـه عنـوانمعرفت معتبر یا جزئی از تبیین معتبر دربارۀ پدیدههای اجتماعی مورد مﻼحظـه قـرار داد« )ایمـان،
٣٦

 ،۱۳۹۱ص .(۵۶-۴۴تجرید تجربه و نتیجـهگیـری از آن تـابع اسـتفاده از روش استقراسـت کـه از
طریق فرمولهای مشخص آمار و احتماﻻت به دست آمده باشد.
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 دیدگاه اسﻼمی منظر امام  را نفساﻻمر یا مطابق با واقع تعریف مینماید. در تعیین معیار صحت برای دستگاهواره علم دینی ،معیار مبناگرایی یعنی انطبـاق یافتـههـا بـامبانی اعتقادی و عملی اسﻼم مﻼک اصلی در تعیین صحت یک گـزاره یـا حکـم خواهـد بـود؛ بـه
ً
عبارت دیگر مﻼک صحت یک گزاره در دیدگاه دینی صرفا به کارکرد تجربی آن بر نمیگـردد ،بلکـه
باید با مبانی اعتقادی دینی همراستا و مقـوم آن باشـد .معیـارهـای انسـجامگرایـی و کارآمـدی نیـز
بهنوعی ضمانتکننده درستی تصمیم محقق برای رد یا قبول گزاره علمی مـورد پـژوهش مـیباشـد
)شاکرین ،۱۳۹۴ ،ص.(۲۹۱-۲۶۳

 عﻼوه بر معیارهای باﻻگفته برای دستیابی به مﻼک صحت گزارههـای علمـی ،مـﻼکهـایفرعی زیر کمککننده میباشد )همان( :عدم تناقض گزارۀ علمی با سایر گزارههـای مسـتخرج از (۱
دستگاهوارۀ فکری دینی اعم از دستگاه معرفتی عام )هستیشناسی ،انسانشناسی ،معرفتشناسـی،
ارزششناسی ،دینشناسی و (...و دستگاه معرفتی خاص )فلسـفه علـم(؛  (۲اهـداف خلقـت؛ (۳
غایتشناسی علم؛  (۴عقل و نقل؛  (۵یافتههای مرتبط با موضوع مورد پژوهش مشـروط بـر اینکـه
معیارهای اصلی و فرعی باﻻگفته را نقض نکند.

ج( جایگاه عقل
 »پوزیتیویسم کار عقل را تنها دخل و تصرف در محسوسات میداند -به عنوان ابـزاری بـرایبررسی و سنجش تجربه با نگرش ریاضیوار ،آنچنان که در بند الف گذشـت -و فلسـفه را کـه در
آن ،عقل تنها منبع معرفتی مستقل است ،از حیطه علم خارج میکند« )طـالعی اردکـانی.(۱۳۹۱ ،
حاصل این نگرش کمیسازی انسان و تقلیل ویژگیهای انسانی به عدد و رقم است .دیـدگاهی کـه
با انتقادهای جدی پارادایمهای تفسیری و انتقادی و به طور کلی رویکردهای کیفی تحقیق ،مواجـه
شده است )ایمان ،۱۳۹۱ ،ص.(۶۲
 -از منظر اندیشمندان اسﻼمی

٣٧

 عقل در هندسه معرفت دینی ،منزلتی رفیع دارد )جـوادی آملـی .(۱۳۸۶ ،تعقـل مهـمتـرینفعالیت ان سان است که از طریق آن قادر به ادراکات کلی ،تولیـد مفـاهیم و گـزارههـا ،اسـتنتاجهـا،
رمزگشایی از ذات واقعیت و رمزگذاری واقعیت )بیان آن در قالبهای جدید( است .رمزگشـایی از
َ
عالم نمادین و آیات آفاقی و انفسی که سراسر نمود واقعیتاند ،در فراینـد پیوسـته یـا مکـرر تعقـل،
امکانپذیر است« )سند تحول آموزش و پرورش ،ص .(۸۵قرآن در آیات متعددی بـه فعالیـتهـا و
قابلیتهای عقل اشاره میکند؛ از جمله :رعد آیه ،۴مؤمنون آیه  ،۸۰حدید آیه  ،۱۷روم آیـات  ۲۴و
 ،۲۸یس آیه  ۶۸و حج آیه .۴۶
 » عقل قابلیتی در نوع بشر است که به وسـیلۀ آن مـیتوانـد حـق و باطـل و صـدق و کـذب وصﻼح و فساد را از هم تمیز دهد ،به حقیقت و ارزشهای حق بگرود و در مقام عمل اختیـاری نیـز
به لوازم درک و باور خویش ملتزم گردد« )همـان ،ص .(۱۱۸بـدیهی اسـت چنانچـه عقـل ،بـه هـر
دلیلی ،به شکل خودبنیاد عمل نموده ،رنگ ارزشهای غیر دینی و معارض با دین را به خود بگیـرد،
نمیتواند انسان را به این هدف نایل گرداند.
د( ادراکات فوق طور عقلی )قلبی(
 -ادراکات فوق طور عقلی و علم حضوری و روش کسب دانش بـه طریـق شـهودی -ذوقـی از
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ارزیابیها ،تعمیمها و بـازنگریهـای مکـرر مـیگـردد » .تعقـل در معنـای جـامع آن ،مشـتمل بـر

ویژگیهای مکتب علمی اسﻼمی است و در پارادایم اثباتگرایی معادلی برای آن وجود ندارد.
 مز یت نسبی علوم انسانی -اسﻼمی آن است که بتواند از ظاهر نشئه مادی عبور نماید و بـهَ
باطن راه یابد .از طریق علوم تجربی رایج ،تنها درک اعراض اشیا امکانپذیر است؛ بنابراین وقتی
َ
َ
علوم انسانی -اسﻼمی محقق میشود که بتوان تا سرحد ممکن دیـوار بـین عـالم شـهود و عـالم
غیب را بار یک و بار یکتر کرد؛ آنچنانکه بشود از همین نشئه مـادی آن طـرف )غیـب( را دیـد.
اندیشمندان اسﻼمی بارها بیان کردهاند که ای ن مهم تنها از طریق علم شـهودی مـیتوانـد اتفـاق
بیفتد )طباطبایی۱۴۲۲ ،ق ،فصل .(۱۱
٣٨

هـ( جایگاه ارزش در تولید علم
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از منظر اثباتگرایی :علم به جداسازی حقایق از ارزشها میپردازد؛ به عبارت دیگـر در هـیچ
یک از مراحل تولید علم ،شامل انتخاب موضوع ،تدوین فرضیه ،جمعآوری شواهد و تفسیر شواهد
محقق نباید باورهای هستیشناختی ،انسانشناختی و معرفتشناختی خویش را در مطالعـۀ علمـی
ً
دخالت دهد .این موضع اثباتگرایی این چالش را فرارو قرار میدهد که آیا اساسا تفکیـک ارزش از
علم -یا نظریه از مشاهده -امکانپذیر است یا خیر؟
 از منظر دیدگاه اسﻼمی موضوع بررسی رابطۀ علم و ارزش نیازمند تبیین مفهومی است .بررسی رابطـه علـم و ارزشحداقل در سه شکل امکانپذیر است:
 (۱مداخلۀ ارزشها به هنگام انتخاب موضوع و تدوین فرضیه :به دلیل اینکـه پـیشفـرضهـای
ً
هستیشناختی ،انسانشناختی و معرفتشناختی غیر قابل تفکیک از فاعل شناسا هستند ،حتمـا بـه
هنگام انتخاب موضوع و تدوین فرضیه دیدگاههای محقق را تحت تأثیر قرار میدهنـد .متخصصـان
غربی نیز به این امر واقفاند؛ »مشاهده و نظریه غیر قابل تفکیک هستند« )ﻻزی.(۱۳۷۷ ،
 (۲عدم مداخلۀ ارزشها به هنگام جمعآوری شواهد برای تأیید یا رد فرضیه /نظریه :سـوگیری محقـق
ً
در جمعآوری شواهد ،قطعا موجب آلودگی نتایج پژوهش میگردد و محقق باید از آن پرهیز کند.
 (۳مداخلۀ ارزشها در تفسیر و جمعبندی شواهد :در این مرحله نیـز ارزشهـا کـه منبعـث از

باورهای اساسی فاعل شناساست ،در تفسیر شواهد ورود میکند .باور به هدفمندبودن یـا نبـودن و
غایتمندبودن یا نبودن هستی ،مادیبودن یا نبودن انسان ،علم و ادراک ،باور به تکساحتی یا تعدد
ساحات ادراکی انسان و تکعالمی یا تعدد عوالم وجودی میتواند جمـعآوری شـواهد مـورد نیـاز
برای پاسخگویی به سؤال تحقیقاتی و تفسیر محقق از شواهد را تحت تأثیر قرار دهد.
و( ساحات ادراکی انسان
 دیدگاه اثباتگرایی :علم را متکی بر معرفتی میداند که از حواس مشتق میشود .عقـل ،تنهـادر تحلیل دادههای برآمده از روش حسی -تجربی به خدمت گرفته میشود؛ لـیکن بـه عنـوان یـک

٣٩

منبع معرفتی مستقل ،مورد وثوق نیست.
 از منظر اندیشمندان مسلمان: منابع شناخت متعددند که روششناسی و روشهای تحقیق را تحت تأثیر قرار میدهند .فراتراز حس و تجربه ،اسﻼم عقل را جزو منابع مهم معرفتـی دانسـته ،کسـب معرفـت را از طریـق سـیر
انفسی ،دانشهای فطری ،علم حضوری و ادراکات فوق طور عقلی نیز ممکن میداند.
نکته :بر اساس حواس و عقل خودبنیاد ،انسان قـادر بـه درک جـوهر اشـیا نیسـت؛ بـه عبـارتی
»انسان حس جوهریاب ندارد« و درک جوهر پدیدههـا تنهـا از طریـق علـم حضـوری یـا شـهودی
امکانپذیر است )حسنزاده آملی .(۱۳۸۵ ،فرض زیربنایی در دستگاهوارۀ علوم انسانی اسﻼمی ایـن
است که انسان هم قادر است و هم نیاز دارد بـه سـطوح مختلفـی از علـم دسـت یابـد کـه برخـی
وحیانی ،برخی عقﻼنی ،برخی ذوقی و شهودی و برخی تجربی و حتی برخی فطریاند که میتواند
ساخت چنین دانشی امکانپذیر باشد
هیچ یک معاند و در تعارض با دیگری نباشد .به نظر میرسد
ِ
خاص هر یک از دانشهای مختلف مذکور را بـه
مشروط بر اینکه یک منطق عام فرانگر ،منطقهای ِ

نحوی سرپرستی نماید که تمام قوا و ساحات ادراکی بشر بتوانند از طریق همافزایی ،از تمام سطوح
دانش بهره ببرند )میرباقری.(۱۳۹۴ ،
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 -برای درک معارف حقه ،تمام ساحتها )ظرفیتها( ی ادراکی انسان باید ]متناسب[ فعال شوند.

ز( رابطه سوژه -ابژه
اثبات گرایی گرچه منبع عمده کسب معرفت را تجربه میداند ،در تجمیع تجربه و نتیجهگیری
از آن ناگزیر نیازمند آن است که بـه نـوعی از عقﻼنیـت کمـک بگیـرد .ایـن عقﻼنیـت از مکتـب
عقلگرایی دکارت به کمک تجربهگرایی میآید که با نگرش ریاضیوار سعی در سـامانمنـدکردن
تجربه دارد .اثبات گرایی تحت تأثیر مکتب دکارت که انسان را سوژه و سایر موجودات را ابژه این
سوژه میداند که در خدمت انساناند ،انسان را فعال مایشا و بنیاد و معیار و مقیاس همه چیـز در
٤٠

هستی میداند .این موضع گیری نسبت به انسان و هستی که به یک نوع دوگانگی و گسستگی بین
ً
سوژه و ابژه منتهی میشود ،عمﻼ در تعیین مسیر علـم در دنیـای مدرنیتـه ،تـأثیر فراوانـی داشـته
است .پدیدههایی چون علم ،تکنولوژی ،هنر ،تاریخ جدید و ...همگی از عوارض و آثار این دوره
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محسوب میشوند )پازوکی.(۱۳۷۹ ،

ً
بر خﻼف دیدگاه اثباتگرایی که با فرضکردن تقدم اندیشه انسان بر وجود انسان ،عمﻼ هسـتی

را به انسان تقلیل داده است ،در دیدگاه اسﻼمی ،خداوند غنی بالذات ،بنیاد و علتالعلـل و غایـت
تمام موجودات و از جمله انسان است .انسان در این دیدگاه فقیـر بالـذات اسـت .در ایـن دیـدگاه،
انسان آموزش میبیند که تسلیم محض اراده الهی باشد؛ زیرا تبعیت از خداوندی که حکیم ،قادر و
علیم است ،موجب رقمزدن بهتـرین سرنوشـت بـرای انسـان مـیشـود؛ بنـابراین از منظـر اندیشـه
ً
اسﻼمی ،اصالت سوبژه به معنای بالذات آن ،کامﻼ محو میشود .انسـان در فراینـد کمـال ،هرچـه
غنیتر میشود ،فقر و احساس نداری او هم بیشتر میشود؛ به نحوی که احساس فقـر و نـداری در
انسان کامل از همه بیشتر است -چنانکه پیامبر  فرمود» :الفقر فخری« .این فقر و نداری او را به
سمت دارا و غنی مطلق میکشاند که از ِق َبل آن میتواند به اکمل کماﻻت دست یابـد و بـه اسـما و
صفات الهی متصف گردد .او هرگز ارتباط بین غنی بالذات را کـه صـفت ذاتـی او جـود و بخشـش
است ،هرگز از دست نخواهد داد؛ لذا دانش الهی را مقدم بر دانش خود مـی دانـد )تقـوی(۱۳۹۳ ،؛

ُ
ْ ْ ﱠ َ ً
زیرا از این منظر ،بخش کمی از علم در اختیار انسان قرار داردَ ...» :و َما أ ِوتی ُتم ﱢمن ال ِعل ِم ِإﻻ ق ِلیﻼ«

)اسراء .(۸۵ :بنابراین محقق علوم انسانی -اسﻼمی بهشدت در خصوص بهـرهگیـری از دانـش امـام
مبین  احساس نیاز میکند.

 .۳تأثیر مبادی روش شناختی مکتب علمی اسﻼمی و پارادایم اثبات گرایـی
در تولید علم

َ
انتظار این است که هر دستگاهوارۀ علمی و از جمله مکتب علمی اسﻼمی بتواند در عالم واقـع

و در برخورد با پدیدهها در نشئه مادی ،کارامدی خود را برای پیشبرد امور فردی و اجتماعی نشـان
دهد .مفهوم این حرف هم آن نیست که وقتی قرار است دانشی در سطح نشئه مادی عملکرد داشـته
َ
ً
باشد ،لزوما باید تحلیل قضایا را هم در سطح عالم ماده انجام دهد؛ همچنین بـا توجـه بـه تفـاوت
هستیشناسی و معرفتشناسی دو دیدگاه اثباتگرایی و مکتب علمی اسﻼمی ،بـه صـورت بـدیهی
تفاوت روششناختی دو دیدگاه نیز مورد انتظار است .مبادی روششناختی مکتب علمی اسـﻼمی و

٤١

اثباتگرایی در جدول  ۱قابل مﻼحظه است .بر اساس مواضع روششناختی دو دیدگاه ،دﻻلتهای
متعددی در فرایند تولید علم قابل استنتاج است که به هشت مورد زیر اشاره میگردد:

متفاوت
روش شناسی تابعی از دیدگاه هر پـارادایمی بـه هسـتی شناسـی و معرفـتشناسـی اسـت .در
اثبات گرایی این دو تحت تأثیر فلسفه تجربـهگرایـی اسـت کـه زیربنـای نظـمبخشـیدن بـه نظـام
پارادایمی و نظری را شکل میدهد؛ در حالی که زیربنا در اندیشـه اسـﻼمی ،سـنت خداونـد بـه
عنوان یک سنت ﻻیتغیر است و فلسفه نقشی حد واسط میان سطح جهان بینـی و واقعیـت دارد و
برای تأیید خود باید به وسیله سطوح ماورایی جهان بینی و سنت الهی تأییـد شـود )ایمـان،۱۳۹۱ ،

ص .(۳۰۳-۳۰۲گرچه بسیاری به نقش فلسفه به عنوان واسط بین جهانبینی و واقعیت شبهه وارد
ً
کردهاند؛ زیرا معتقدند فلسفه حاصل تأمﻼت بشری است و لزومـا حکـایتگر دال دینـی نیسـت.
محقق علم دینی ت ﻼش دارد واقعیت موجود را به سمت واقعیت مطلـوب سـوق دهـد و واقعیـت
مطلوب را از نظام الهیات اسﻼمی اخذ نماید.

مقایسه مبادی رو یکرد اثباتگرایی و رویکرد اندیشه اسﻼمی و تأثیر آن بر تولید علوم

الف( ابتنای روششناسـی اثبـاتگرایـی و مکتـب علمـی اسـﻼمی بـر مبـادی فلسـفی

ب( شناسایی متغیرهای تأثیرگذار
نظام مفاهیم پایه در هر رشته علمـی و در هـر دسـتگاهواره فکـری ،منبعـث از نگـاه فلسـفی آن
میباشد و تناسب تام با سایر اجزای آن دستگاهواره خواهد داشت .در غیر این صورت انسـجام بـین
اجزای یک دستگاه از بین خواهد رفت و دستگاه فکری فروخواهد ریخت .بر این اساس تفاوت زیر
بین پارادایم اثباتگرایی و مکتب علمی اسﻼمی قابل تأمل است:
 در اثباتگرایی ،محقق با اتکا به تواناییهای خود و نیازهـای نهادهـای تأثیرگـذار جامعـه بـه٤٢

دنبال موضوعشناسی و از آن طریق شناسایی متغیرهای کلیدی است.
ً
 محقق اسﻼمی ،امهات دانش خود را از دیـن مـیگیـرد و حتمـا موضـعگیـریهـای دیـن درخصوص علوم انسانی را دستمایه اصلی خود قرار میدهد؛ لـذا مفـاهیم کلیـدی و تأثیرگـذار را تـا
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جایی که در دین وجود دارد ،از دین میگیرد .آنگاه متناسب با اهداف و غایـاتی کـه خـدای متعـال
برای خلقت انسان قرار داده است ،نیازشناسی و موضوعشناسی میکند و با روششناسـیای کـه بـا
مبانی هستیشناختی ،انسانشناختی و معرفتشناختی اسﻼمی هماهنـگ باشـد ،بـه تولیـد دانـش
مبادرت میورزد )پسندیده.(۱۳۹۶ ،

ج( استفاده از روش تجربی )عینی(
 هر دو مکتب ،روش تجربی را معتبر میدانند. به نظر میرسد مفهوم تجربه در دو دیدگاه بیشتر یک اشتراک لفظـی باشـد و چنانچـه مفهـومتجربه تبیین شود ،تفاوت آن ،در دو دیدگاه بیشتر روشن گردد .تقوی ) ۲۲ (۱۳۹۴تفـاوت در مفهـوم
وجودشناختی تجربه ،بین دو دیدگاه مزبور شناسایی نموده است.
 اثبات گرایی تنها روش کسب معرفت را »روش تجربی« میداند .بـر اسـاس ایـن مـدل،معرفت معتبر و پایا از طریق توسعه فرضیاتی که با مشـاهدات تجربـی آزمـون شـود ،حاصـل
میآید ) ایمان ،۱۳۹۱ ،ص.(۵۶- ۴۴

 از دیدگاه اسﻼمی ،انسان دارای ساحات ادراکـی مختلفـی اسـت و بـرای درک واقعیـت ﻻزماست از تمام قوای ادراکی خود )حس ،عقل و شهود( همچنین سایر منابع معرفتی همچون وحـی و

تاریخ بهره ببرد؛ بنابراین استفاده از روش تجربی به عنوان یکی از روشهای مهم کـه ارتبـاط فاعـل
ً
شناسا با عالم محسوسات را برقرار مینماید ،حتما مورد تأکید است.
نکته :علوم انسانی متداول ،کانالهای اطﻼعاتی خود را با عـالم غیـب قطـع کـرده اسـت؛ لـذا
عـوالم
پدیدهها را تنها از جنبههای مشهود آنها بررسی میکنند .در مقابل از منظر اندیشه اسـﻼمیِ ،
وجودی در یک سلسلهمراتب -به لحاظ اشـراف وجـودی -قـرار دارنـد .زمـانی کـه بـین دادههـای
پژوهشی که از روشهای مختلف فراچنگ آمدهاند ،تعارض ایجاد شود ،دنیای سـکوﻻر ،مسـئله را
عوالم وجودی باﻻتر حل مینماید.
عوالم وجودی پایینتر ،لیکن دیدگاه دینی مسئله را به نفع ِ
به نفع ِ
عـوالم
به عبارت دیگر گرچه دادههای تجربی ،دادههای بسیار مهمیاند ،میتوانند توسـط دادههـای ِ
َ
باﻻتر -مثل عالم عقل -قید بخورند.

 -از منظر اثباتگرایی این روشها بیمعنا و فاقد حجیت ﻻزم معرفتی است )همان ،ص.(۴۴-۳۳

 اندیشمندان اسﻼمی بر این باورند که انسان دارای ساحات ادراکـی متعـدد )حـس و عقـل وشهود( است و منابع مختلفی برای کسب معرفت و کشف هستی در اختیارش میباشـد -از جملـه
وحی به مفهوم کتاب و سنت و تاریخ .برای درک هستی به مفهوم نفساﻻمـری آن و معـارف حقـه،
تمام ساحتها )ظرفیتها( ی ادراکی انسان باید )متناسب( فعال شوند و از تمام منابع معرفت بهره
جست )شاکرین ،۱۳۹۴ ،ص.(۲۹۱-۲۶۳
هـ( تأثیر غایتشناسی بر روششناسی
یکی از تفاوت های مکتب علمی اسﻼمی و اثباتگرایی ،تعیین غایات علم توسـط ایـن دو
ً
دیدگاه است که نهایتا از طریق نیاز شناسی و انتخاب م وضوع تحقیق ،روش تحقیق را هم تحت
تأثیر قرار میدهد.

مقایسه مبادی رو یکرد اثباتگرایی و رویکرد اندیشه اسﻼمی و تأثیر آن بر تولید علوم

د( استفاده از روشهای غیر تجربی )عقل ،شهود و وحی(

٤٣

و( تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
یکی از مسائل مهم در روششناسی علم ،تعریف نظـری و عملیـاتی متغیرهـای مـورد تحقیـق
است .با توجه به غایات متفاوت علم در مکتب علمـی اسـﻼمی و پـارادایم اثبـاتگرایـی ،تعریـف
نظری و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه نیز متفاوت میشود؛ برای نمونـه در اثبـاتگرایـی تعریـف
متغیرها بر اساس کنش مشهود تعیین میشود؛ اما بر اساس اندیشـه اسـﻼمی ،متغیرهـا بـر اسـاس
کنش ،بینش و گرایش افراد تعیین میشوند .بنابراین در مکتب علمی اسﻼمی ،مفهوم رفتار یا عمـل،
٤٤

فقط رفتار ظاهری و قابل حس و تجربه نیست؛ بلکه به دنبال عمل ،بینش باید مقـوم عمـل باشـد و
ً
گرایش باید مقوم بینش باشد .بر این اساس غالبا بینش مهمتر از کـنش و گـرایش مهـمتـر از بیـنش
تلقی میگردد .فرض اساسی این مقاله بر نگرش معرفتشـناختی شـهید مطهـری اسـتوار اسـت؛
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آنجا که مناشیء مهم شناخت را حس و عقل و قلب میداند .حس به امور تجربی و عملی )کنش(،
عقل به امور نظری و شناختی )بینش( و کارکرد مهم قلب تعیین موضعگیری یا تبیـین جهـتگیـری
حرکت انسان است که از آن به گرایش یاد میشود .آنگاه بین حس و عقل و قلب -یا کنش و بیـنش
و گرایش -جایگاه محوری از ِآن قلب است؛ زیرا حس و عقل را سرپرستی مینماید .درواقع انسـان
ابتدا غایت و هدفی را بر میگزیند )کار قلب( و سپس برای رسیدن به آن هدف و غایت تدبیر پیشـه

میکند )کار عقل( و آنگاه آن را عملی میکند )کار حس و تجربه(.
ز( تأثیر هستیشناسی در تدوین فرضیه
 در اثبات گرایی ادعا این است که محقق سعی دارد بـدون دخالـت نظـرات شخصـی خـود -شامل ارزشها ،نوع بینش نسبت به انسان ،جهان و - ...فرضیه تحقیق را تدوین نماید .پوپر شـواهد
زیادی را ارائه کرد که نشان میدهد گزارهها ،گرانبار از نظریههاییاند که از انتظـارات ،فرهنـگ و...
تغذیه شده ،در تعبیر و تفسیر مشاهدات مؤثرند؛ همچنین از نظر کانـت هر یافته حسی بـه صـورت
زمانمند و مکانمند در میآید؛ به عبارت دیگر هر ادراکی که سرآغاز آن حس باشد ،در اثنای کـار،
متغیرهای دیگری مثل تربیت فرهنگی ،دانـش ،انتظـارات پیشـین و ...زمینـهسـاز تقـدم فرضـیه بـر
مشاهده خواهد بود )حبیبی ،۱۳۹۲ ،ص.(۱۷۳-۱۷۲

 در مکتب علمی اسﻼمی ،ادعا این نیست که بدون چارچوب نظری نسبت به کل خلقتمی توان به تدوین فرضیه پرداخت .محقـق در ایـن روش ،امهـات و چـارچوب هـای مفهـومی
فرضیه خـود را مبتنـی بـر مفـاهیم عـام و خـاص -بـرای هـر رشـته علمـی -انسـانشناسـی،
هستی شناسی و ارزش شناسی دینی از مکتب و واقعیـات جامعـه مـیگیـرد .هرچنـد برداشـت
متخصصان از منابع دینی ،در پاره ای موارد ثابت نیست و می تواند در طول زمان ارتقا و تکامل
یابد ،آنچه مورد پذیرش عام علما و محققان اسﻼمی در هر زمان قرار گرفته باشد ،مبنای کـار
ً
محقق قلمداد میشود .خروجی این مفاهیم که در سطح فرهنگ بنیـادی -عمـدتا حـوزههـای
علمیه و مراکز تخصصی مطالعات بنیادی -به توافق علمای اسـﻼم رسـیده اسـت ،در اختیـار
ً
محققان در سطح فرهنگ تخصصی -عمدتا دانشگاهها و مراکز پژوهشی -برای حل معضﻼت

٤٥

جامعه و مسائل علمی مورد استفاده قرار میگیرند ) برای ارائـه تعریفـی از ﻻیـه هـای مختلـف

َ
هـ( اعراض و جوهر اشیا

َ
 -مکتب علمی اسﻼمی و اثباتگرایی هر دو به مطالعه واقعیت عـال م در سـطح تجربـه

عینی عﻼقهمندند.
َ
 از منظر اثباتگرایی ،عالم واقع ،فقط جسمی است اینجهانی که از پس و عقبه آن -و قبـل وبعد از آن -چیزی وجود ندارد )ایمان ،۱۳۹۱ ،ص.(۴۴-۳۳
 مواضع مکتب علمی اسﻼمی:َ
َ
 آنچه در عالم طبیعت مورد مطالعه قرار میگیرد ،اعراض اشیا و نه جوهر و حقیقت آنهاسـت.ً
در فلسفه اسﻼمی ثابت میشود که ادراک ،پدیدهای غیر مـادی اسـت و اساسـا حـواس مـا »دیـدۀ
َ
جوهربین« ندارد )حسنزاده آملی .(۱۳۸۵ ،همچنین فﻼسفه اسﻼمی نشان میدهند آنچه در عـالم
مادی یافت میشود ،نازله حقیقتی است که در عوالم باﻻتر وجود دارد .بـه همـین دلیـل اسـت کـه
َ
َ
َ
آنچه از قرآن به شکل الفاظ در عالم مادی و آنچه از عالم عقل و مثال به نشـئۀ عـالم طبیعـت تنـزل
کرده است ،دارای اسرار و بطون فراوانی است.

مقایسه مبادی رو یکرد اثباتگرایی و رویکرد اندیشه اسﻼمی و تأثیر آن بر تولید علوم

فرهنگ ،ر.ک :زاهد ،جاجرمی زاده و تقوی.(۱۳۹۲ ،

 دستیابی به این اسرار و بطون از طریق علم شهودی ،سیر انفسی و درک کﻼم ِحکمـی امـام تا حد زیادی امکانپذیر است )تقوی.(۱۳۹۵ ،
 از این بیان پیامبر  که فرمود »اللهم ارنی اﻻشیاء کما هی« برداشت مـیشـود کـه حقیقـتاشیا همان چیزی نیست که در ظاهر عیان است.
 این نکته را باید در نظر گرفت که جنبههای تجربی ،تجریدی و شهودی پدیدههـا ،جنبـههـایمتعددی از یک واقعیت نیستند که به صورت انضمامی و وحـدت عـددی کنـار هـم گذاشـته شـده

٤٦

باشند .درح قیقت هر شیء دارای یک وجود حقیقی است که به طورهـا و شـئون مختلفـی ظهـور و
َ ْ َ ََ َْ
بروز میکندَ » ،وقد خلقک ْم أط َو ًارا« )نوح(۱۴ :؛ درست مثل عمل دیدن و شـنیدن و بوییـدن کـه بـه
طور مکانیکی در انسان جمع نشدهاند ،بلکه همگی شئون مختلف نفس ناطقه انسـانانـد .مکتـب
علمی اسﻼمی در صدد است در حد امکان به ﻻیههای عمیقتر واقعیت نفـوذ نمایـد و ایـن مزیـت
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نسبی آن بر علوم متداول است )ورود به این بحث بیرون از مجال مقاله است(.

نتیجهگیری
مبادی هستیشناختی هر پارادایم ١یا مکتب علمی ،مهمترین مبادی قلسفی است که مـیتوانـد
فرایند تولید علم را تحت تأثیر قرار دهد؛ برای نمونـه در اصـل وحـدت و کثـرت ،بـاور بـه توحیـد
موجب میشود محقق علم دینی ،تغییرات مطلوب پدیدهها را با توجه به حد و سعۀ وجودی آنها بـه
سمت توحید تعریف نماید .در اصل غایتمندی هستی ،باور به توحید موجب میشود نسبت جزء
ً
و کل در پدیدهها که مستقیما بر نیازشناسی ،موضوعشناسی و معیار صحت پدیدهها اثر میگـذارد،
با توجه به غایت هستی تعریف شود .در اصل نظام علت و معلولی ،باور به توحید باعـث مـیشـود
 .١در این مقاله ،پارادایم معادل دستگاهواره گرفته شده است .با این تفاوت که دستگاهواره یـک سیسـتم مـنظم ،قابـل
دفاع و منسجم است که تمام اجزا و مؤلفههای آن مقوم یکدیگرند و در یـک راسـتا حرکـت مـیکننـد .بنـابراین در
دســتگاهواره تضــاد و تنــاقض وجــود نــدارد؛ زیـرا دســتگاهواره از همــاهنگیهــای درونــی -بــین مؤلفــههــا -و از
هماهنگیهای بیرونی )ارتباط بین پدیده مورد مطالعه و مؤلفههای آن با پدیدههای دیگر( برخوردار اسـت؛ لـیکن
ً
پارادایم لزوما چنین نیست .پارادایمهای رایج در دنیا ممکن است هماهنگیهای درون سیستمی را تنظیم نماینـد؛
لیکن چون اعتقاد یا نقشی به عوالم متعدد -مثل عالم غیب -ندارند ،ناگزیر قادر نمیشوند هماهنگی پدیدههـا بـا
کل )نظام عالم( را نیز در تحلیلهای خود در نظر بگیرند.

جهان مشهود ،به دیگر عوامل مؤثر در سرنوشت پدیدهها توجـه
محقق فراتر از نظام علت و معلولی
ِ

نماید .در اصل جهان مادی و فرامادی ،باور به توحید موجب میشـود بـاور کنـیم مفـاهیم پایـه یـا
امهات دانش –دست کم در علوم انسانی -را باید از منبع مرجع اخذ نمود.

١

همچنین مواضع معرفتشناختی و بـه تبـع آن مواضـع روششـناختی هـر دسـتگاهواره علمـی
میتواند فرایند تولید علم را تحت تأثیر قرار دهد؛ برای نمونه اثباتگرایـی کـه منـابع معتبـر کسـب
معرفت پایا را حس و تجربه تعبیر مینماید ،تنها از روشهای تجربی سود میبرد؛ اما مکتب علمی
اسﻼمی ،با پذیرش منابع متعدد کسب معرفت ،عﻼوه بر روشهای تجربی ،روشهـای تجریـدی و
شهودی -ذوقی و دادههای منبعث از وحـی را معتبـر مـیدانـد .دانشـمندان اسـﻼمی در خصـوص
ترکیب روشگان و منطقهای مختلف پژوهش معتقدند باﻻدست دادههای تجربی ،دادههای عقلی و

٤٧

فراتر از آن دادههای شهودی و وحیانی قرار میگیرند؛ مشروط بر اینکه تمام این دادهها ،با یک منطق
عوالم وجودی پایینتر( نمیتوانند دادههای سطوح باﻻتر را نقض کنند؛ زیرا از زاویهای تنـگتـر و
) ِ
محدود تر به حقیقت اشیا مینگرند.

ً
اثباتگرایی ،با تقلیل هستیشناسی به معرفتشناسی )باسکار ،(۱۳۹۳ ،عمﻼ با طـرح موضـوع

»جدایی علم و ارزش« ٢و »جدایی مشاهده از نظریه« و »فقدان غایتنگری« تنها به روابط جزئی و
اتمیک و مشهود بین پدیدهها میپردازد؛ لذا قادر نیسـت جهـت حرکـت را در ﻻیـههـای عمیـقتـر
ً
مﻼحظه نماید .جداکردن علم و فلسفه و حذف علت غایی ،عمﻼ ایـن فضـا را در اثبـاتگرایـی بـه
وجود آورده است که جهت گیری تبیین و کشف قوانین علمی به سمتی چرخش یابد کـه محقـق یـا
دستگاهوارۀ علمی مسلط تمایل دارند؛ زیرا هیچ گاه عینیت ،تکرارپذیری و تجربهپذیربودن کشفیات
علمی نمیتواند از درستبودن )حقانیت( مسیر و جهت محقق حکایـت نمایـد .اشـاره کانـت بـه
» .١ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد .یکی از بخشهای مهم پژوهش قرآنی این است .بایـد
در زمینههای گوناگون به نکات و دقایق قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستوجـو کـرد ....
اگر این کار شد ،آن وقت متفکرین و پژوهندگان و صاحبنظران در علوم مختلف انسانی میتوانند بر این پایه و بر
این اساس ،بناهای رفیعی را بنا کنند« )آیتالله خامنهای ،۱۳۸۸ ،ص.(۳۵۸
 .٢عﻼمه طباطبایی علم را فارغ از مداخله ارزشها به معنای مداخلـه تمـایﻼت و احساسـات محقـق در امـر مـورد
پژوهش میداند؛ اما کشف واقعیت علم را با پشتوانه دین ممکن می داند )مؤمنی و اکبریان ،۱۳۹۳ ،ص.(۱۱۵

مقایسه مبادی رو یکرد اثباتگرایی و رویکرد اندیشه اسﻼمی و تأثیر آن بر تولید علوم

عام فرانگر سرپرستی شوند )میرباقری .(۱۳۹۴ ،همچنین دادههای فراهمآمـده از سـطوح پـایینتـر

اینکه آنچه دانشمندان کشف میکنند ،فنـومن و نـه نـومن و ذات اشیاسـت ،کمرنـگشـدن قـوانین
هندسه اقلیدسی ،فیزیک نیوتنی ،روابط خطی در ریاضـیات و ...پـس از مـدتی ،اشـاره بـه همـین
تناسب جهت مطالعات با جهتمندی هسـتی کـه موضـوع
حقیقت دارد که دانش رایج ،از موضوع
ِ

علم فلسفه است ،غفلت کرده است .اثباتگرایان باید به این پرسش پاسخ دهند کـه چطـور امکـان
دارد بدون توافق روی ابتدا و انتهای جهان و مسیر کلی حاکم بر هستی ،بتوان به روابط و قوانین پایـا
و تبیین اصولی امور دست یافت.
درمجموع باید گفت به نظر میرسد تعارضات جدی ،بین مبادی هستیشناختی اثباتگرایی بـا
٤٨

دیدگاه اسﻼمی وجود دارد .تفاوت در هستیشناسی دو دیدگاه بالطبع معرفتشناسی و روششناسی
دو دستگاهواره را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ بدین ترتیب با تصـحیح بخشـی از دسـتگاهواره علـوم
متداول ،ضمن اینکه انسجام دستگاهوارهای آن دچار خلل میگردد ،نمی تـوان دانشـی را کـه از ایـن
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طریق متولد میگردد ،اسﻼمی تلقی گردد؛ بنـابراین ﻻزم اسـت راهبـرد تأسـیس دسـتگاهواره علـوم
انسانی را برگزید تا بین مبادی فلسفی و ارکان عملی تولید علم در آن دستگاه ارتباط منطقی و پایدار
وجود داشته باشد .جهت تحقیقات آتی ،پیشنهاد میشود مواضع فلسفی سایر پارادایمهای متـداول
از قبیل پارادایم تفسیری ،انتقادی و رئالیسم انتقـادی در مقایسـه بـا مبـادی فلسـفی مکتـب علمـی
اسﻼمی قرار گیرد تا مشخص گردد تا چه انـدازه آنچـه مـورد اهتمـام آمـوزش و پـزوهش نخبگـان
دانشگاهی است ،با مبادی فلسفی مورد وثوق آنان هماهنگ است؟
جدول  -۱مبادی هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی پارادایم اثباتگرایی

و مکتب علمی اسﻼمی*

مبادی هستیشناسی

اثباتگرایی

علوم انسانی اسﻼمی

در مطالعه رفتار اجتماعی ،امکان ارائـه
روابط علت و معلول ،به صـورت روشـن
وجود دارد.
ً
موجودیــت جهــان اجتمــاعی ،اساســا
عینی است و بـاﻻتر از آگـاهی انسـانی
که امری ذهنی است ،قرار دارد.

عالم هستی آیات )کلمات وجودی( حق است.
نظام علت و معلولی بر جهان حاکم است.
خداوند همۀ موجودات عالم را به سـوی کمـال
شایستۀ آنها هدایت میکند.
هستی متشکل از عوالم متعدد وجودی است.
در جهان هستی در عین وحدت ،کثـرت وجـود

اثباتگرایی

علوم انسانی اسﻼمی

در تحلیــل رفتــار اجتمــاعی انســانهــا ،دارد؛ امــا کثرتــی غیــر اصــیل کــه درنهایــت بــه
وحدت باز میگردد.
اختیار و ارادۀ آزاد جایگاهی ندارند.
انسانها تحت جبریت متکی بر قـوانین آفــرینش جهــان هســتی ،غایــتمنــد و خداونــد
ّ
علـــی کـــه دارای خصیصـــۀ احتمـــالی غایت همه موجودات است.
است ،رفتار میکنند.
دنیای اجتماعی شـبیه دنیـای طبیعـی
است و میتوانـد بـه همـان روش مـورد
مطالعه قرار گیرد.

مقایسه مبادی رو یکرد اثباتگرایی و رویکرد اندیشه اسﻼمی و تأثیر آن بر تولید علوم

مبادی معرفتشناسی

هدف اصـلی اثبـاتگرایـی ،کشـف روابـط
ّ
علی بین پدیدههای قابل مشاهده است.
هر چیزی که نتوان آن را به طور مسـتقیم
مشاهده نمود ،نمیتوان به عنوان معرفـت
معتبــر یــا جزئــی از تبیــین معتبــر دربــارۀ
پدیدههای اجتماعی مﻼحظه کرد.
معرفت و شناخت از دنیای اجتماعی بر
اساس اصول تجربی امکانپذیر است.
علــم بــه جداســازی حقــایق از ارزشهــا
میپردازد .علم مبتنی بر ارزش از اعتبار
و حجیت کـافی برخـوردار نیسـت؛ زیـرا
ارزشهــا امــوری اعتبــاریانــد و فاقــد
واقعیتــی تجربــی و بیرونــی؛ چنــانکــه
اثبــاتگرایــان بــهصــراحت معنــاداری
عناوین اخﻼقی را انکار کردهاند.
کســب معرفــت معتبــر و پایــا در علــوم
اجتماعی ،مشابه علوم طبیعی است و
می تواند به همان روش مـورد مطالعـه
قرار گیرد.
علــم بــه عنــوان فراینــد کشــف حقیقــت،
ً
فرایندی است کامﻼ سازمانیافته ،منظم،
خالی از تعصب و پیشداوری و مورد اتفاق
نظر اجتماعاتی از اندیشمندان.
علم قیاسی است و به همـین لحـاظ از

علــم انســان دارای اقســام حقیقــی و اعتبــاری
است.
انسان نسبت به شناخت هستی توانایی دارد.
معیار اعتبار علم ،مطابقت با نفساﻻمر )منظـر
امام مبین  (است.
عقل در هندسـه معرفـت دینـی ،منزلتـی رفیـع
دارد.
مقام ﻻیقفی انسان از طریق ادراکات فوق طور
عقلی )قلبی( تضمین میشود .در ایـن صـورت
یکی از مهمتـرین راههـای کسـب معرفـت ،راه
دل و دریافتهای درونی است که از طریق تقوا
و تهذیب نفس میسر میگردد.
بــرای درک معــارف حقــه ،تمــام ســاحتهـــا
)ظرفیتها( ی ادراکی انسـان بایـد )متناسـب(
فعال شوند.
ارزش ادراکات حسی و تجربی ارزش مقـدمی و
ابزاری است برای دستیابی به ادراکات عقلـی
که در نوع خود از سه ویژگی کلیـت ،ضـرورت و
دوام برخوردارند .در غیـر ایـن صـورت ادراکـات
حسی ]به خودی خود[ معرفتزا نبوده ،حجیت
نخواهند داشت.
معــارف وحیــانی کــه بــا ژرفاندیشــی در متــون
اصیل دینی به دست میآید ،با تفسیر درسـت و
روشمند معرفتزا خواهد بود.

٤٩

اثباتگرایی

علوم انسانی اسﻼمی

عالم و معلوم.
سطح عام و انتزاعی به سـطح جزئـی و اتحاد علم و ِ
واقعی منتقل میشود.
دوگانهپنداری سوبژه و ابژه.

٥٠
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مبادی روششناسی

بر اساس این مدل ،معرفت معتبـر و پایـا از
طریق توسعه فرضـیاتی کـه بـا مشـاهدات
تجربی آزمون شود ،حاصل میآید.
مدل اساسی تحقیق ،مدل فرضیهای-
قیاسی است.
بر اساس این مدل ،معرفت معتبـر و پایـا از
طریق توسعه فرضـیاتی کـه بـا مشـاهدات
تجربی آزمون شود ،حاصل میآید.
اندازهگیری و کمیسـازی رفتـار انسـان
بــه لحــاظ عینــی و آمــاری امکــانپــذیر
است .البته ایـن حالـت ،بـا شکسـتن و
خردکردن جهان به وقایع متعدد و مجزا
از یکدیگر ،امکانپذیر است کـه در ایـن
وضعیت ،متغیرها را میتوان جداسازی
و دستکاری کرد.
خـــالی از ارزش بـــودن ،مهـــمتـــرین
مﻼحظــه مطلــوب در طــول تحقیقــات
علمی است.
بیطرفـی و عینیـتگرایـی شخصـی در
فرایند تحقیق ضرورت دارد.
هر گونه روش متافیزیکی کـه مسـتلزم
کاربســت روش تعقلـ ِـی منهــای تجربــه
حسی باشد ،محکوم به شکست است.
روش اشراق یا دریافـتهـای شـهودی
که بر اساس علم حضوری برای انسان
ممکن اسـت حاصـل شـود ،بـیمعنـا و
فاقد حجیت ﻻزم معرفتی است.

)ایمان ،۱۳۹۱ ،ص ۳۳-۴۴و تقوی(۱۳۹۵ ،

روش تجربــه حســی تنهــا بــه منزلــه مقدمــه و
بسترســازی بــرای خــردورزی مــورد تأییــد دیــن
میباشد.
عقل به عنوان پیامبر درونـی و بـاطنی از منـابع
اســﻼمی شــمرده مــیشــود؛ تــا آنجــا کــه روش
تعقلی نهتنهـا مـورد تأییـد دیـن اسـت کـه دیـن
درباره آن توصیه و تأکید دارد.
روش با موضوع )ابزار معرفت با منابع معرفـت(
تناسب دارد.
هر دو روش تعقلی و تجربی ،زمـانی ارزشمنـد
خواهد بـود کـه کاربسـت آن در راسـتای علـوم
انسانی -با جهت الهی -باشد.
بین عقـل و وحـی سـازگاری وجـود دارد )عـدم
تعــارض واقعــی ،عل ـی رغــم برخــی تعارضــات
ظاهری در برخی موارد(.
امهات مکتب علمـی اسـﻼمی از وحـی گرفتـه
میشود.
تدوین رابطۀ بین متغیرهـا ،هماهنـگ بـا نظـام
تشریع و تکوین انجام میگیرد.
قول و فعل انسان کامل مﻼک صحت است.
درک کﻼم ِحکمی امـام معصـوم  بـرای درک
ﻻیههای عمیقتر واقعیت ﻻزم است.
بین تطهیر نفس و ادراک ﻻیـههـای عمیـقتـر
واقعیت تناسب وجود دارد.
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