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 چکیده

ای  ، که نظریه«شناسی بنیادین روش»دهندة نظریة این مقاله به نحوة پیدایی و عوامل شکل

دربارة مبناکاوی نظریات علمی است، اختصاص دارد که با اتکا به مبانی صدرایی، به بررسی 

مبنای نظری این مقاله، . پردازدهای علمی میظریهعوامل معرفتی و غیرمعرفتی مؤثر بر تولید ن

شناسی بنیادین را در مورد است و تالش دارد نظریة روش« شناسی بنیادینروش»خود نظریة 

داده شده و پس از بیان « ی بنیادینشناس روشنظریة »ابتدا شرحی از چیستی . خودش بیازماید

ی دربارة درونی یا بیرونی بودن آن ، به داور«ی بنیادینشناس روشنظریة »عوامل تحقق 

در اینجا از روش اسنادی و تحلیل متون و بررسی آثار حمید پارسانیا . پرداخته شده است

 . سود برده و ضمناً به شرایط اجتماعی و زندگی فردی واضع نظریه توجه شده است

ناکاوی، ، حمید پارسانیا، مسئلة علمی، مب«شناسی بنیادین روش»نظریة  :واژگان کلیدی
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 مقدمه و طرح مسئله

بخش نظریاات علمای هماواره     ساز و تحقق معنای تبیین عوامل زمینه مبناکاوی نظریات علمی به

های مختلفی در این زمینه مطرح  شناسان معرفت بوده و دیدگاهموردتوجه فیلسوفان علم و جامعه

هاای ببلای   اصّشاان، نسابت باه نظریاه    دلیل ناو  مباانی خ   ها به هریک از این نظریه. شده است 

ای دربارة مبناکاوی نظریات هایی داشتند و همواره محافل علمی به دنبال دستیابی به نظریه نقصان

های  های پیشین بوده و بیشترین عوامل مؤثر بر پیدایی نظریهعلمی بوده و هستند که جامع نظریه

مبناکاوی نظریات علمی در عصر جدیاد   .طور منسجم و معناداری در خود جای دهد علمی را به

دورة پایش از پوزیتیویسام، دورة پوزیتیویساتی و دورة    : تاوان باه ساه دوره تقسایم کارد      را می

دنبال کشف وابع  در دورة پیش از پوزیتیویسم، علم شامل هر معرفتی است که به. پساپوزیتیویسم

-44: 831 پارساانیا،   ) اط باشاد طور منطقی با مبانی خاصی در ارتبا  باشد و هر نظریة علمی به

گرایی برین شد و ارزش علمای معرفات    این نگاه در برن هفدهم و هجدهم، با نوعی عقل(. 44

پاییر یاا    ولای علام را باه داناش اثباات     ( 38  :831 پازوکی، ) شهودی و وحیانی را انکار کرد

کم بخشی  افیزیکی، دستو براین اساس معرفت مت( 8  :831 پارسانیا، ) کرد پییر مقید نمی ابطال

از برن نوزدهم به بعد، نگاه (. 41 :838 پارسانیا، الف، ) داد از مبانی نظریات علمی را تشکیل می

تار از دو بارن داشات و در حاشایة      این نگاه که عمری کوتاه. پوزیتیویستی به علم شکل گرفت

علام را  ( 44 :831 ا، پارساانی )هاای علمای یافات     ای جهانی بر سازمان ابتدار دنیای غرب غلبه

دانست و از بقیة ساطوح اندیشاه باا تعاابیری نظیار       پییر می پییر یا ابطالمحدود به دانش اثبات

به نظر آگوست کنت معرفات علمای   (. 8  :همان) کرد ایدئولوژی، اسطوره، دین و فلسفه یاد می

تجربای   حسب ذات خودش مستقل از معرفت دینی و فلسفی است و هیچ مبنای غیرحسای و  به

معناا و مهمال    هاایی بای   و به نظر حلقة وین معارف غیرتجربی گازاره (  8 :833 کوزر، ) ندارد

براین اساس رابطاة نظریاة علمای باا هار امار       . هستند و باید علم را از این معارف پاالیش کرد

ای بیرونای اساتی یعنای ذات علام      متافیزیکی یا ارزشی، که در تحقق علم دخالت دارد، رابطاه 

و این امور تنها در انگیزة انسان برای شرو  تحقیاق  ( 83 -83  :883 آیر، ) قل از آنهاستمست

این نگاه موجب شد تا اندیشمندان بارای تبیاین   (. 804-804 :833 کوزر، ) علمی دخیل هستند

کلای از عوامال    آورناد، کاه باه    شناسی معرفات روی  چگونگی پیدایش نظریة علمی یا به جامعه

کند، یاا رابطاة مباانی     ان است، و تنها عوامل غیرمعرفتی اجتماعی را بررسی میگرد معرفتی روی

باا تحقیقاات   . معرفتی علم و نظریة علمی را، که رابطة بیرونای اسات، موردتوجاه بارار دهناد     
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ویتگنشتاین دوم مبنی بر مهمل نبودن متافیزیک و با گسترش مباحث حلقة فرانکفورت مبنی بار  

 هاا، زمیناه بارای دورة پاس از پوزیتیویسام فاراهم گردیاد        ی باارزشرابطة درونی نظریات علم

ضارورت حواور مباانی     گرایانی است که به این نگاه، از سوی حس(. 1 -3  :831 پارسانیا، )

رفات از   ایشاان راه بارون  (. 30: 838 پارسانیا، الف، )غیرتجربی برای نظریات علمی پی بردند 

کانت معتقد باود کاه نظریاات علمای     . تشخیص دادند گرایی را بازگشت به کانت مشکل تجربه

باشاند، بلکاه سااختارهای ذهنای      دارای مبنا هستند، ولی مبانی آنها از جنس معرفت علمی نمی

شارت،  ) شناسی اسات  باشند و شناخت آنها کار معرفت ها یکسان می هستند که برای همة انسان

پارساانیا،  ) شناسی منتقل شاد  ک به معرفتبنابراین مبناکاوی علوم از متافیزی(. 43 -43  :833 

باشاند   تنها کاشف از وابع نیستند که حجاب واباع مای   از نظر کانت، مبانی نه(. 43 :838 الف، 

عناوان مباانی    نگاه پس از پوزیتیویسم، وجود سااختارهای ذهنای را باه   (. 33  :831 پازوکی، )

ها را  ارهای ذهنی برای همة انساننظریات علمی پییرفت، اما کلیت، اطالق و ضرورت این ساخت

این تنو  در گرو شرایط ذهنی، اجتماعی، . رد کرد و معتقد به تکثر و تنو  ساختارهای ذهنی شد

بارن بیساتم،    30توماس کوهن در دهة (. 43  و 10-33 :833 شرت، ) روانی و تاریخی است

کند که تجربی  تاری اشاره میاین نظریه به الگوهای ساخ. های علمی را مطرح کرد مسئله پارادایم

بنادی   الکااتوش اساتخوان  (. 83 :831 کاوهن،  ) گیرد نیست و دانش تجربی از آن سرچشمه می

و فایرابناد  ( 44  : 81 حبیبی، ) عنوان مبنای تغییرات در نظریات علمی معرفی کرد علمی را به

ما آشکار شدن وابستگی ا(. 1 8 :همان) عنوان روش یگانه علم را زیر سؤال برد اساساً چیزی به

های معرفتی، موجب بازگشت به اعتبار متافیزیک، که علمی کاشاف   دانش تجربی به دیگر حوزه

وابع است، نشد، بلکه به انکار کاشفیت دانش تجربی از وابع منجر شد و دسترسی بشر به دانش 

درن براین اسااس  م های پست فلسفه(.  8 :831 پارسانیا، ) کلی مورد تردید برار گرفت علمی به

هاایی   فرصت تکوین و گسترش پیدا کردند و نظریات علمی را به لحاظ درونی وابسته به حاوزه 

لیوتار معتقاد اسات مبناای نظریاات     . دانند که از نظر آنها غیرعلمی و غیربابل سنجش است می

 :833 شارت،  ) کناد  ، دریدا متافیزیاک را معرفای مای   (4  : 83 لیوتار، ) علمی اساطیر هستند

کننادة   و گاادامر سانت را عامال تعیاین    (    -3   :هماان ) داناد  ، فوکو بدرت را مبنا می( 4 

 (. 8 -1   :همان) کند گیری نظریات علمی مطرح می شکل

اندیشمندان . ای بس طوالنی دارد مبناکاوی نظریات علمی در تاریخ اندیشة اسالمی نیز سابقه

گردند که یا بدیهی  ای بازمی همواره نظریات علمی به مبانی نظر دارند که مسلمان بر این مسئله اتفاق
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تنها الزم نیست مبانی  از نظر آنها، نه(. 3 8 :818 زاده،  حسین) گردند هستند یا به بدیهی بازمی

صراحت بیان  سینا به که ابن چنان. نظریة علمی، تجربی باشند که هر نظریة علمی مبنایی عقلی دارد

( 31 و 43 :8 ، ج404 سینا، ب،  ابن) رفت حسی نیازمند به دانش عقلی استکند که همواره مع می

ای از مبانی عقلی، که تمام نظریات علمی به آن احتیاج دارند، مطرح  و اصل عدم تنابض را نمونه

در میان اندیشمندان مسلمان معاصر، اولین (.   8-0 8 :3 ، فصل404 سینا، الف،  ابن) کند می

، در کتاب (ره) شناسی دانست، عالمه طباطبائی نظریات علمی را نوعی روشکسی که مبناکاوی 

مراد ایشان از روش رئالیسم نوعی روش بنیادین است که . بوداصول فلسفه و روش رئالیسم، 

پارسانیا « نظریه و فرهنگ»عالوه مقالة  به. کنند سازی طی می اندیشمندان اسالمی برای نظریه

بخش نظریة علمی و با پرهیز از  ساز و تحقق ای جامع در تبیین عوامل زمینه ، با ارائة نظریه( 81 )

باره وارد شده، گامی در همین مسیر است و  صورت مبنایی بر نظریات دیگر در این اشکاالتی که به

. آفرین در بررسی نظریات علمی و نحوة تکوین آنها پیش نهد کند نگاهی جدید و تحولتالش می

، اما در  گرایی پرداخته عمالً به مبناکاوی رویکرد اثبات هستی و هبوط،در کتاب وی اگرچه مثالً 

ای تدوین کند که از دو منظر معرفتی و  تالش کرده تا نظریه« شناسی بنیادین نظریة روش»بالب 

شود، اعم از  فرهنگی به شناسایی مسیری بپردازد که نظریة علمی در آن تولید می -تاریخی

 : 81  الف، پارسانیا،) زا بودن عوامل آنها زا یا برون معرفتی و غیرمعرفتی و درونشناسایی عوامل 

 .این مقاله به بررسی مبناکاوانة این نظریه اختصاص دارد(.  4

 هدف تحقیق
 و معرفات  یشناسا  جامعاه  درباارة  اسالمی نظریة تولید از یا نمونه «بنیادین یشناس روش نظریة»

 -انسانی گامی در جهت تولید علوم تواند یمآن  ةوجود آورند به لبررسی عوام و است علم فلسفة

« شناسای بنیاادین   نظریاة روش »این مقاله درصدد بیان عوامل باه وجاود آورنادة    . اسالمی باشد

هدف اصلی اعماال  . شناسی معرفت است ای بومی دربارة فلسفة علم و جامعه باشد که نظریه می

ای از کااربرد ایان   ست تا اینکه اوالً نمونة تجربای تاازه  شناسی بنیادین بر خودش ا نظریة روش

نظریه پدیدار شود و ثانیاً نشان دهد که این نظریه از منظر خودش چگونه خواهد بود و آیا توان 

 .شودتوضیح خودش را دارد یا اینکه دچار تنابوات معرفتی احتمالی می
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 های تحقیق پرسش
ی شناسا  روش»حقیاق در ماورد چگاونگی رهاور نظریاة      با این مقدمه، مسئلة اصلی این مقاله ت

 : است و سؤال اصلی آن عبارت است از اینکه« بنیادین

عبارتی،  دهد؟ بهچگونه پیدایی و رهور خودش را توضیح می« شناسی بنیادین نظریة روش»

 چگونه است؟ « شناسی بنیادین نظریة روش»براساس « شناسی بنیادین نظریة روش»توضیح 

انه از نو  درجة دوم است و برخی سؤاالت فرعی نیز بابل طرح شناس روشحقیقی لیا این ت

 :خواهد بود

 چه هست؟« ی بنیادینشناس روشنظریة »عوامل معرفتی مؤثر بر پیدایی  -

 ی بنیادین چه هست؟شناس روشی مؤثر بر رهور نظریة رمعرفتیغعوامل  -

 پیشینة تحقیق
ی مبناکااو و باه هادف   « ی بنیاادین شناس روشیة نظر»هرچند تاکنون تحقیقات متعددی براساس 

« ی بنیادینشناس روشنظریة »اما در این میان، دو اثر به خود . نظریات علمی صورت گرفته است

ی شناسا  روش»در مقالاة  . اند گماردهتوجه نموده و به بیان اجمالی، خصوصیات این نظریه همت 

« أکید بار رویکارد رئالیسام و نومینالیسام    ی کاربردی در علوم اجتماعی با تشناس روشبنیادین و 

و تمرکز این تحقیق  گرفته برار پژوهش موردی کاربردی ها روشی بنیادین و شناس روشارتباط 

ی رویکارد نومینالیسام براسااس نظریاة     مبناکاواین تحقیق پس از . بر رویکرد نومینالیستی است

از  اناد  عباارت ی کااربردی آن کاه   ها روشی بنیادین به تأثیرات مبانی این رویکرد بر شناس روش

در (.  81 پارسانیا و طالعی اردکاانی،  ) پردازد یماستنتاجی و مصاحبه  -یا هیفرضاستقرا، روش 

ی باین  ا ساه یمقا« شناسان دین در مطالعة آن دین و بررسی انتقادی مبانی جامعه»اثر دیگری با نام 

« نگااه پیوساتاری  »یاات علمای مانناد    ی نظرمبناکاوی بنیادین و دیگر مکاتب شناس روشنظریة 

« یا ناه یزممفروضاات  »ترنر و « یة ارزیابفرانظراز  ساز نهیزم هیفرانظرتفکیک »جفری الکساندر، 

ی بنیادین بیاان شاده   شناس روشی نظریة ها یژگیوگلدنر صورت گرفته و در این مقایسه برخی 

سااز  وجاود دارد کاه زمیناه   در مجمو  در مورد این آثار، دو نقص اصالی  (.  81 کوشا، )است 

نظریة »گفته به بررسی اجمالی و مقدماتی  اوالً هرچند تحقیقات پیش: گیری این مقاله استشکل

پردازندی ثانیاً و پردازند، اما به بحث در مورد عوامل پدیدآورندة آن نمیمی« ی بنیادینشناس روش

رو، ایان مقالاه ضامن     از این. اندفتهکار نگر مهمتر از همه اینکه این نظریه را در مورد خودش به
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کند عوامال پدیدآورنادة آن را شارح     شناسی بنیادین، تالش می های نظریة روش شرحی از مؤلفه

 .دهد و از خودش برای توضیح خودش سود برد

 ی بنیادینشناس روشمعرفی نظریة : مالحظات نظری و روشی

به ایان   زم است توضیحی مختصر راجعشناسی بنیادین ال پیش از بیان مبانی معرفتی نظریة روش

 .نظریه ارائه شود

 شناسی مفهوم

 :  ، ج843 معاین،  ) شاود  گفته مای « معبر»و « خرامش»، «عمل رفتن»در لغت به معنای « روش»

کناد   و در اصطالح به راه، بواعد و فنونی که انسان را به کشف مجهاوالت هادایت مای   ( 310 

مسایری کاه دانشامند در     نظر پارسانیا، روش یعنی از(. 443 :830 ساروخانی،) گردد اطالق می

دانشای بادون روش     بنابراین روش همزاد داناش اسات و هایچ    کندی سلوک علمی خود طی می

 های علمی دانشمند بارار دارد  ممکن نیست چراکه روش همواره در متن حرکت فکری و تالش

امعة علمی از روشای کاه بارای    این سخن بدین معنی نیست که ج(.  3 و 31 :831 پارسانیا، )

کند آگاه است بلکه بدین معنی است که دانشامندان در سالوک و رفتاار     تولید دانش استفاده می

صورت ناخودآگاه مورد پییرش دانشمندان و  ولو به. کنند شان براساس آن روش سلوک می علمی

هاای   شاناخت شایوه  « شناسای  روش»مراد از (.  4-40 : 81 پارسانیا، الف،) جامعة علمی باشد

شناسی علمای اسات کاه موضاو  آن      بنابراین روش های تولید علم و دانش استی اندیشه و راه

شناسای   علام روش (.  4  :831 پارساانیا،  ) شود روش باشد و معرفت درجة دوم محسوب می

شناسی از جهت تقدم و  پارسانیا معتقد است که روش(.  3 :همان) گیرد متأخر از روش شکل می

شناسی کاربردی تقسایم   شناسی بنیادین و روش ر روش نسبت به یک نظریه علمی، به روشتأخ

کند و در آن مسیر، نظریاة علمای از    مسیری را که دانشمند پیش از تولید نظریه طی می. شود می

شناسای   شود، روش بنیادین نام دارد و شناساایی ایان روش را روش   اش منتج می مبادی و مبانی

کند تا نظریاة علمای را در    یند و مسیری را که دانشمند پس از تولید نظریه طی میگو بنیادین می

نامناد و شناساایی ایان روش را     کار ببرد، روش کااربردی مای   های معرفتی مرتبط با آن به حوزه

ایشان مفهوم روش بنیادین را چنین ( .44 : 81 پارسانیا، الف، ) گویند شناسی کاربردی می روش

 :دهند توضیح می
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در حکم بلب آن دانش، « نظریه»اگر یک دانش به یک موجود زنده تشبیه شود، »

شناسی کاربردی  شوند، در حکم اندام دانش و روش هایی که نظریه در آن فعال می حوزه

در این صورت، مبادی . کند هایی است که ارتباط بلب با اندام را تأمین می در حکم رگ

روش بنیادین نیز حلقة . و جان نظریه استو اصول موضوعة دانش در حکم روح 

مثابه یک دانش،  شناسی بنیادین به و روش منزلة وابعیت تأمین ارتباط روح و بلب را به

 (.43-44 :همان) «.کند ارتباط مزبور را تبیین می

شود و به ابتوای آن نظریه،  های فلسفی و معرفتی خود ناشی می نظریة علمی از بنیان هر

آید، سپس به ابتوای ساختار درونی آن نظریه،  وجود می خاصی نیز بهروش کاربردی 

هایی که از  شوند و حوزه ها معرفی می عنوان عوامل مسلط در تحقق پدیده موضوعات خاصی به

بنابراین نظریة علمی هم از جهت (. 43-43 :همان) کند گوید را برجسته می آن عوامل سخن می

جهت معرفی عامل یا عواملی  ساختار درونی و منطقی و هم ازجهت  ها، هم از مفاهیم و گزاره

 (.43 : همان) به عنوان علت یا علل اصلی، متأثر از مبانی و مبادی خاصی است

 ی بنیادینشناس روشة نظریة گان سهمراحل 

شاود و   این است که هر نظریة علمی چگوناه تولیاد مای    «نظریه و فرهنگ»پرسش اصلی مقالة 

شناسی بنیاادین   اند؟ در پاسخ به این پرسش، نظریة روش بخش آن کدام و تحقق ساز عوامل زمینه

اش  شده استی مرحلة اول، به روابط منطقی نظریة علمی با مباادی و مباانی   در سه مرحله تدوین

مرحلة دوم، رابطة نظریة علمی با عوامل وجودی که نظریه را در ذهن عالم و فرهنگ . پردازد می

کند و ابتدا مباادی وجاودی معرفتای و ساپس عوامال وجاودی        د بررسی میجامعه مستقر کردن

دهد و در مرحلة سوم، به بررسی نظریة علمای   غیرمعرفتی نظریة علمی را مورد کنکاش برار می

پاردازد و   از منظر جایگاه تاریخی آن در فرهنگ جامعه و درونی بودن یا بیرونی بودن نظریه مای 

 پاردازد  ریه از فرهنگی به فرهنگ دیگر و اساتحالة فرهنگای مای   به مسائلی از ببیل مهاجرت نظ

 (.48- 4 :همان)

 نظریات علمی در جهان اول: مرحلة اول

االمری نظریات علمی است که ذات نظریاة   ، ساحت نفس«نظریات علمی در جهان اول»مراد از 

شود  ر گرفته مینظر از آگاهی دانشمندان به آن و بدون توجه به زمان و مکان در نظ علمی، صرف

در مرحلة اول، رابطة نظریة (. 4   : 81 پارسانیا، ب،) و با مبادی و لوازمش ارتباط منطقی دارد
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هاا، مفااهیم، موضاوعات و دیگار علاوم و       فار   علمی با مبانی، مبادی، اصول موضوعه، پایش 

 شود ی میصورت منطقی با آنها در ارتباط است، بررس ای به هایی است که هر نظریة علمی دانش

مبانی : کند پارسانیا مبانی تصوری و تصدیقی علوم به چند دسته تقسیم می(.  4 : 81 پارسانیا، )

ای  شناختی، مبانی مربوط به سایر علوم و مبادی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی معرفت هستی

 (.48 : 81 الف،  پارسانیا،) گرفته است که مسائل ببلی همان علمی که نظریه در آن شکل

شوند و سپس  این مبانی موجب پدید آمدن رویکردها و مکاتب نظری متناسب با آنها می

صورت بویة  ارتباط مبانی با نظریة علمی به. آید نظریة علمی در رویکردی خاص پدید می

 صورت که مبادی مقدم و شرط هستند و نظریة علمی نتیجه و تالی استی بدین. شرطیه است

صورت شرطیه  کنند باید به شناسی بنیادین از این ارتباط حکایت می یایی که در روشبنابراین بوا

 :شود از این مطلب چند نکته استنتاج می. باشند

شناسی بنیادین از صدق یا کیب مبادی یا  روش: شناسی بنیادین صدق و کیب در روش( الف

طیه رابطة تالزمی گوید چراکه مدار صدق و کیب در بوایای شر نظریات علمی سخن نمی

یک بویة شرطیه بر فر  . بین مقدم و تالی است نه صدق یا کیب هر یک از مقدم و تالی

 (.44 :همان) .تواند صادق باشد کیب مقدم و تالی هم می

توان  با اثبات مبادی که مقدم بویة شرطیه هستند، می: رابطة تالزمی بین مقدم و تالی( ب

همچنین با اثبات نظریات . شوند را اثبات کرد نها استنتاج میصورت منطقی نظریاتی که از آ به

پرداز به آن لوازم التفاتی نداشته  توان لوازم منطقی آنها را اثبات کرد ولو خود نظریه علمی می

 .باشد

اش عدول کند و تالزم بین مبادی  ای از مبانی گفته یا ناگفته اگر نظریه: شناختی خطای روش( ج

عنوان  کند و به زد می شناسی بنیادین این عدم تالزم را گوش باشد، روشو نظریه بربرار ن

 .شود شناختی متیکر می خطائی روش

 با مشخص شدن مبانی نظریة علمی که خارج از علمی هستند که نظریه در آن: نقد مبنایی( د

یی نقد مبنا. آید وجود می گرفته است، بدرت نقد مبنایی نظریات برای اندیشمندان به شکل

شود و باید از موضع دانشی صورت گیرد که آن مبدأ  نقدی است که به مبانی نظریه وارد می

 (.44 :همان)شناسی بنیادین  شود نه در دانش روش در آن بحث می
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 نظریات علمی در جهان دوم و سوم: مرحلة دوم

ساوم یعنای    مرحله دوم به ابعاد وجودی نظریة علمی در جهان دوم یعنی ذهن دانشمند و جهان

نوبة خود به دو  عوامل وجودی یک نظریه در جهان دوم و سوم به(. 43 :همان) پردازد فرهنگ می

 .شود بسم عوامل وجودی معرفتی و عوامل وجودی غیرمعرفتی تقسیم می

االمری  چنانچه در مرحلة اول بیان شد، هر دانشی ساحتی نفس: عوامل وجودی معرفتی( الف

وبتی . شود ها و لوازم و نتایجی رابطة منطقی ایجاد می فر  با مبادی و پیشدارد که در آن ساحت، 

دهد، لیا در جهان  االمری خود را از دست نمی شود، ساحت نفس دانش وارد جهان دوم و سوم می

بنابراین برای اینکه نظریه علمی بتواند  تواند مستقل از مبانی و ملزوماتش باشدی دوم و سوم هم نمی

اش به بلمروی ذهن یا  فرهنگی رهور و بروز یابد، باید به لحاظ تاریخی ابتدا مبانی در ذهن یا

سپس روش تولید معرفت متناسب با آن نظریه در جامعة علمی پدید آمده . فرهنگ وارد شده باشد

گرفته باشد تا بتوان  باشد و درنهایت رویکرد و مکتبی که این نظریه متعلق به آن است شکل

های وجودی  گونه عوامل و زمینه از این. می در ساحت ذهن دانشمند یا فرهنگ داشتای عل نظریه

 .کنیم که با نظریه ربط منطقی دارند با عنوان عوامل وجودی معرفتی یاد می

مبانی نظریات علمی در الیة عمیق فرهنگ جای دارند و رویکردها و نظریات علمی در 

 (.43 :همان) باشند تر می های سطحی الیه

مراد از عوامل وجودی غیرمعرفتی عواملی است که رابطة : عوامل وجودی غیرمعرفتی( ب

عوامل . شوند علمی می منطقی با نظریه ندارند ولی موجب ایجاد انگیزه برای تولید نظریة

 :شوند وجودی غیرمعرفتی و انگیزشی به دو دسته تقسیم می

های خانوادگی،  های شخصی، زمینه زهپرداز از ببیل انگی عوامل فردی و شخصیتی نظریه(  

 (. 4 :همان) های روانی تجربة زیستی و ویژگی

عوامل اجتماعی شامل عوامل ابتصادی، سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی : عوامل اجتماعی(  

شود که براساس فرهنگ غالب در هر جامعه، هرکدام از این عوامل در تولید نظریة علمی  می

 .اشندتوانند تأثیرگیار ب می

مثابه امری که بدون آن فرایند تولید  را به« پرسش علمی»پارسانیا در پایان مرحلة دوم، مسئلة 

تأثیر عوامل معرفتی و  پرسش علمی امری است که تحت. کند گردد مطرح می علم آغاز نمی

وجود  آید و در اثر ناسازگاری درونی مجموعة فرهنگی به غیرمعرفتی و در سطح فرهنگ پدید می

 (.43-43 :همان) لیا پرسش علمی امری نسبی و تاریخی است. آید می
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 فرهنگی نظریات علمی -ابعاد تاریخی: مرحلة سوم

زا بودن هر  زا یا برون ررسی درونمعنای ب فرهنگی نظریات علمی به -بررسی ابعاد تاریخی

به لحاظ تاریخی  ای است که عوامل معرفتی و غیرمعرفتی آن زا نظریه نظریة درون. ای است نظریه

ای است که عوامل معرفتی و  زا نظریه اند و نظریه برون و تمدنی درون همان فرهنگ بوده

زا بودن عوامل  برای درون. اند های دیگر بوده غیرمعرفتی آن به لحاظ تاریخی و تمدنی در فرهنگ

شند و دوم اول اینکه از نظر تاریخی درون فرهنگی حوورداشته با دو نکته حائز اهمیت استی

 (.همان) اینکه صورتی سازگار با دیگر عناصر فرهنگی یافته باشند

( استقرار مبانی معرفتی نظریه در فرهنگ ب( الف: اند از زا عبارت های نظریة درون ویژگی

استقرار روش تولید نظریه در فرهنگ ( های مستقر در فرهنگ ج سازگاری نظریه با دیگر دانش

ایجاد مسئلة علمی در اثر ( های فردی و اجتماعی با مبادی معرفتی ه هتناسب عوامل و انگیز( د

 (.43: همان) های مربوط به آن های معرفتی مستقر در فرهنگ و انگیزه زمینه

زا، فرهنگی که نظریة علمی  زا و برون تناسب تقسیم عوامل وجودی نظریة علمی به درون به

فرهنگ . شود کننده تقسیم می مصرف آید به فرهنگ مولد و فرهنگ وجود می در آن به

کنندة فعال و  تناسب وضعیتی که نسبت به فرهنگ مولد دارد به فرهنگ مصرف  کننده به مصرف

 کنندة فعالِ فرهنگی است که حیات، فرهنگ مصرف. شود کنندة منفعل تقسیم می فرهنگ مصرف

مساوی با فرهنگ مولد کم  نشاط و خالبیت مربوط به خود را دارد و در وضعیتی برتر یا دست

کننده در انتخاب نظریه بدرت گزینش دارد و آن را با  در این حال، فرهنگ مصرف. برار دارد

 (.43: همان) گزیند های معرفتی و عوامل غیرمعرفتی خود برمی لحاظ زمینه

کننده منفعل باشد، نظریات واردشده در فرهنگ بومی بازخوانی و  وبتی فرهنگ مصرف

مانند و آنگاه بحران  کننده بیگانه و گاه ناسازگار می شوند و در فرهنگ مصرف بازسازی نمی

زیرا نظریات وارداتی دارای مبانی بیگانه از مبانی  دهدی معرفت در سطح کالن جامعه رخ می

االمری دارند، آنها  کننده هستند و چون با مبانی خودشان ارتباط نفس موجود در فرهنگ مصرف

 (.30-41 :همان) کشانند کننده می رفرا هم به فرهنگ مص

داشته باشند،  های عمیق فرهنگی دچار تهاجم شوند اگر ررفیت مقابله و دفا  وبتی الیه

های  اما اگر الیه جامعه شاهد واکنش دوبارة فرهنگ برای خلق نظریات بومی خواهد بودی

لة فرهنگ در فرهنگی دچار رکود شده باشند و از نشاط علمی برخوردار نباشند، استحا

 (.30 :همان) داد ترین صورت آن رخ خواهد عمیق
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 ی بنیادینشناس روشی نظریة ها یژگیو

هایی دارد که این نظریه را از دیگر نظریات موجود مبناکاوی  شناسی بنیادین ویژگی نظریة روش

 .کند متمایز می

پردازند یا  می نظریاتی که به بررسی چگونگی تحقق نظریات علمی: رویکردی بودن چند( الف

شان در زمرة  های علمی با مبادی و اصول موضوعه صرفاً با بررسی روابط معرفتی نظریه

گیرند یا با بررسی روابط تاریخی، فرهنگی و  شناختی یا فلسفة علم برار می نظریات معرفت

شناسی علم و معرفت تلقی  عنوان نظریاتی دربارة جامعه های علمی به اجتماعی نظریه

های  شناسی بنیادین با طرح جهان اما نظریة روش(.  4 : 81 الف،  پارسانیا،) دندگر می

ای جامع در تحلیل  های دوم و سوم، نظریه گانه و حوور روابط منطقی حتی در جهان سه

ای مخصوص  کند و با آنکه این نظریه نظریه چگونگی تحقق نظریات علمی ارائه می

شناسی معرفت نیست، ولی از ررفیت تمام این  هشناسی یا فلسفة علم یا جامع معرفت

 .رویکردی دانست ای جامع و چند توان نظریه لیا این نظریه را می. کند ها استفاده می دانش

این نظریه با به رسمیت شناختن ابعاد معرفتی و غیرمعرفتی نظریات علمی، ررفیت نقدهای ( ب

نقدهای معرفتی در این نظریه به . ردآو تعیین هویت اجتماعی نظریات را فراهم می علمی و

 .سه بسمی بنایی، مبنایی و روشی تقسیم خواهند شد

شناسی بنیادین بدین معنی است که این نظریه صرفاً  انتقادی بودن نظریة روش: انتقادی بودن( ج

 کند کنندة ارتباط یک نظریه با مبانی و لوازمش نیست، بلکه امکان نقد مبنایی را ایجاد می توصیف

 .داند بررسی و منابشه می پردازد ولی مبانی را بابل  نقد مبنایی نمی  و گرچه خود این علم به

ی شناس روشنظریة »ی بنیادین در مورد شناس روشکارگیری نظریة  به: های تحقیقیافته

 «بنیادین
 شناسی بنیادین بر مبنای های تحقق نظریة روش پرسش این مقاله این است که عوامل و زمینه

اند؟ در پاسخ به این پرسش، باید در سه مرحله به بررسی عوامل  شناسی بنیادین کدم نظریة روش

 ساز تحقق این نظریه بپردازیمی زمینه

شناسی بنیادین و تعیین رویکردی که نظریة پارسانیا در  بررسی عوامل معرفتی نظریة روش( الف

 .گیرد آن برار می
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شناسی بنیادین و تعیین جایگاه عوامل غیرمعرفتی  وشبررسی عوامل غیرمعرفتی نظریة ر( ب

 .نسبت به عوامل معرفتی

 .شناسی بنیادین زا بودن نظریة روش زا یا درون بررسی برون( ج

 ی بنیادینشناس روشمبانی معرفتی نظریة . 2

االمر و روابط  ای، بررسی آن نظریه در ساحت نفس شناسی بنیادین هر نظریه مرحلة اول روش

شناختی، هستی شناختی،  در این بسمت مبانی معرفت. آن با مبانی و لوازمش استمنطقی 

 .گیرند شناختی و دیگر علوم موردبررسی برار می انسان

 یشناخت معرفتمبانی . یک

منظر پارسانیا، علم عبارت است از معرفتی که  از: تعریف علم در ترکیب نظریة علمی( الف

 (. 0  : 81 ب،  پارسانیا،) حسی، تجربی یا غیر آن باشدنارر به حقیقت استی اعم از آنکه 

نیازی از آن به علم بدیهی و علم نظری تقسیم  علم از جهت نیازمندی به مبنا و دلیل و بی

علم بدیهی علمی است که اثبات آن نیازمند دلیل نیست و علم نظری علمی است که . شود می

اند یا به بدیهی بابل بازگشت  یا خود بدیهی برای اثباتش باید از مقدماتی استفاده شود که

چراکه به نظر . مراد پارسانیا از نظریة علمی علم نظری است(. 11  :818 حسین زاده، ) باشند می

و نیازمندی به مبادی ( 48 : 81 الف،  پارسانیا،) شود ایشان، هر نظریة علمی نیازمند به مبانی می

 .مالک نظری بودن علم است

. شود می ر، علم از جهت هدف، به شناخت علمی و شناخت عمومی تقسیماز سویی دیگ

 پارسانیا،) شناخت علمی عبارت است از شناختی که فهم حقیقت را هدف خود برار داده است

 ولی شناخت عمومی شناختی است که برای زندگی کردن به آن نیازمندیم(.  0  : 81 ب، 

ما دربارة شناخت عمومی کمتر . ز این شناخت غافلیمو غالباً در طی انجام عمل ا( 13  :همان)

مراد از نظریة علمی شناخت علمی در (  1  :همان) کنیم اندیشیم و بیشتر از آن استفاده می می

 .مقابل شناخت عمومی است

از نظر پارسانیا . شود علم از جهت روش هم به علم تجربی، علم عقلی، علم نقلی تقسیم می

تواند داشته  های مورداشاره را می روش خاصی نیست و هرکدام از روش نظریة علمی منحصر در

 (. 4  :831 پارسانیا، ) باشد



 
 

 

 

 
 010شناسي بنیادين     از منظر روش« شناسي بنیادين روش»

  

 

ها و هنجارها به  درنهایت، علم از جهت توصیف کردن وابعیت و داوری کردن دربارة ارزش

از نظر پارسانیا نظریة علمی منحصر در توصیف . شود دو بسم توصیفی و انتقادی تقسیم می

(. 44  :همان) ها داوری نماید تواند نسبت به هنجارها و ارزش ابعیت نیست و میکردن و

شناخت علمی نظری است که « نظریة علمی»در ترکیب « علم»بنابراین مراد ایشان از واژة 

 .تواند توصیفی یا انتقادی باشد منحصر در روش خاصی نیست و می

ارزش شناختاری بائل نیستند و کسانی که برای شناخت علمی : امکان شناخت وابع( ب

دانند، علم را به دو نو  شناخت علمی و شناخت عمومی تقسیم  شناخت وابع را ممکن نمی

کنندی ولی کسی که علم را با نظر به ارائة حقیقت و غیر آن به شناخت علمی و شناخت  نمی

 داند مکن میکند، برای علم ارزش شناختاری بائل است و شناخت وابع را م عمومی تقسیم می

 (.04 و   0  : 81 ب،  پارسانیا،)

صدق از نظر او مطابقت با  وبتی کسی شناخت وابع را ممکن بداند، معیار: صدق معیار( ج

 .وابع و عدم مطابقت است

های بدیهی  گزاره های نظری بر مبناگروی بدین معنی است که مجموعة گزاره: مبناگروی( د

توان شناخت یقینی نسبت  بنابراین می یهی نیازمند به اثبات نیستندیهای بد اند و گزاره ابتنا یافته

اما در مقابل مبناگروی،  توان مبادی نظریة علمی را مورد سنجش براردادی وابع کسب کرد و می به

های نظری بر  های دیگری از جمله دیدگاه پراگماتیستی وجود دارد که معتقد است گزاره دیدگاه

اند ولی برای  فر  خود نیازمند به اثبات های پیش تنی هستند و گزارهفر  مب های پیش گزاره

بنابراین شناخت وابع همیشه (. 4 8 :818 حسین زاده، ) .شوند شرو  استدالل، مسلم فر  می

 توان مبادی نظریات علمی را موردسنجش براردادی شناختی است و نمی همراه با نسبیت معرفت

گاه  های دیگری هستند و هیچ ایی هستند که خود مبتنی بر گزارهه فر  زیرا همة این مبادی پیش

 .توان به گزارة بنیادینی که مبتنی بر گزارة دیگری نباشد، رسید نمی

مبناگروی را ( 48 : 81 الف،  پارسانیا،) پارسانیا با تفکیک بین بدیهی و اصل موضوعه،

ی را خارج از حوزة وسقم مباد رغم اینکه بواوت دربارة صحت انتخاب کرده و علی

و گرفتار نسبیت ( 44 :همان) سنجش دانسته داند اما این مبادی را بابل شناسی بنیادین می روش

 .شود شناختی نمی معرفت

از نظر پارسانیا، شناختی که فرهنگ را تشکیل : مشابه بودن ساختار فرهنگ با ساختار ذهن( ه

ن عمل کرده و این معرفت به فرهنگ عمومی دهد، معرفتی است که انسان آن را برگزیده، بدا می
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باآنکه انتخاب آن معنی و (. 3   : 81 ب،  پارسانیا،) االذهانی یافته است راه پیداکرده و هویت بین

انتخاب انسان بستگی دارد ولی آثار و لوازم آن در عرصة فرهنگ به ارادة او  عمل به آن به اراده و

ای از  بدین ترتیب شبکه. از امور، ربط منطقی و علی داردای  پدیدة فرهنگی با سلسله هر. نیست

بستگی  گاه ممکن است به اهداف متواد دل. آید که همه مرتبط با هدف هستند معانی به وجود می

شود و به  طور ناخواسته منجر به ناسازگاری بین رفتارها می این ناسازگاری بین اهداف به. پیدا کنیم

 (.44 -44  :همان) آید یت و شخصیت فرد به وجود میدنبال آن، ناسازگاری در هو

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 

زم به لوازم ذات و لوازم وجود تقسیم اگر معانی دارای لوازمی هستند و این لوا. هم وجود دارد

و اگر لوازم وجودی به الزمة وجود ذهنی و الزمة وجود عینی و الزمة وجود اعم از  شوند می

های فرهنگی هم لوازمی دارند که به لوازم ذات و لوازم  شوند، پدیده ذهنی و عینی تقسیم می

 (.3   :همان) گردند وجود تقسیم می

پارسانیا . یکدیگر است از آنجاکه ساختار ذهن و فرهنگ مانند :فرهنگ مبناگروی در( و

دربارة فرهنگ معتقد است که فرهنگ ابعاد و سطوح مختلفی دارد که برخی از آنها بنیادین و 

شود که برای زندگی  هایی را شامل می سطح بنیادین فرهنگ پدیده. بنیادین هستند برخی غیر

شود که نقش  هایی می بنیادین فرهنگ شامل پدیده اجتماعی نقش حیاتی دارند و سطح غیر

ترین  بنیادی ایشان نمادهای گفتاری و نوشتاری را غیر. حیاتی برای فرهنگ دارند مقطعی و غیر

تر و در نهایت  ها را در سطحی بنیادی ها و آرمان سپس هنجارها و ارزش. دانند الیة فرهنگ می

کالنی مانند اعتقاد به اصل جهان، جایگاه انسان در ترین سطح فرهنگ را متعلق به عقاید  بنیادی

 (.40 -83  :همان) دانند جهان و تفسیر زندگی و مرگ می

پارسانیا با طرح جهان اول برای نظریات علمی بین ذات علم و وجود ذهنی و : ذات علم( ز

ات شود تا رابطة منطقی نظری این تفکیک موجب می تاریخی علم تفکیک بائل شدند و-فرهنگی

طورکلی بطع نشود و این رابطه منحصر به جهان اول نباشد، بلکه در جهان دوم  علمی با مبادی به

و سوم هم این رابطة منطقی وجود داشته باشد چراکه این رابطه به ابتوای ذات نظریة علمی 

 .گانه یکی است های سه وجود دارد و ذات نظریه علمی در جهان

نومینالیسم یا اصالت تسمیه دیدگاهی است که . نومینالیستی برار دارددر مقابل این دیدگاه، دیدگاه 

هایی  کند و کلیات را صرفاً نام با انکار جوهر، وجود ذات، چه در خارج و چه در ذهن، را انکار می
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معنای عدم وجود عقلی آن و  شالودة نومینالیسم نفی کلی عقلی به. شود داند که به افراد اطالق می می

 (.3  :4 ج ،830 کاپلستون، ) شناختی است که این مفهوم دارد انکار نقش معرفتتبع،  به

تفسیری هر دو متعلق به نومینالیسم -گرای برساختی گرای اثباتی و سنت کیفی سنت کمی

کند و دیگری  کلی نفی می کنندی یکی وجود ماهیت را به هستند چون هر دو کلی عقلی را انکار می

 (.30 : 81 پارسانیا و طالعی اردکانی، ) اند که کاشف از وابع نیستد آن را ساختة ذهن می

کنند  دانستند اما نومینالیستها که کلی را انکار می گرایان روش استدالل یقینی را بیاس می ذات

گیارند و درنهایت،  به استقرا روی آورده با شباهت بین جزئیات نامی کلی بر آن می

آید و صرفاً انتقال از یک حکم  ه از استقرا حکم کلی به دست نمیها با اذعان به اینک مدرن پست

 (. 3 :همان) کاهند حکم جزئی دیگر است استدالل را به تمثیل فرو می جزئی به

گرایی در اندیشة پارسانیا، متأثر از بحث علم، وجود ذهنی و عینیت ذات در وجود  ذات

 .است شده  تهذهنی و خارجی است که در فلسفة اسالمی به آن پرداخ

ذهنی دو نکته مدّنظر حکمای اسالمی بوده استی اول اینکه هنگام ادراک،  وجود همسئل در

یابد و دوم اینکه این صورت از لحاظ ذات و ماهیت با آنچه در  صورتی در ذهن وجود می

یکی بودن به معنای مشابهت نیست بلکه به ( 4   : 81 عبودیت، ) خارج است یکی است

 .ت استمعنای عینی

است، ولی صدرالمتألهین با طرح  شده گرچه اشکاالت فراوانی بر مسئلة وجود ذهنی گرفته 

مسئلة حمل ذاتی و حمل شایع و با اثبات اتحاد عابل و معقول آخرین و بهترین پاسخ را به این 

 (.8   :همان)اشکاالت داد 

 یشناس یهستمبانی . دو

دانند، باید اصل وجود  ق را مطابقت با وابع میصد کسانی که معیار: جهان اصل وجود( الف

 (.13 -14  : 81 ب،  پارسانیا،) .وابع را بپییرن

گیرد، سه  جهت که متعلق علم انسان برار می  جهان هستی از آن: بندی بودن جهان الیه( ب

شده و به عرصة   آگاهی به وساطت انسان از آسمان وجودی خود نازل. الیه یا سه مرتبه دارد

یافته و اراده و رفتار عمومی جامعه را تحت تسخیر و تصرف خود   اهی مشترک اجتماعی راهآگ

 .توان در نظر گرفت با این بیان، برای صور و حقایق علمی سه مرتبه می. آورد درمی
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االمر صور علمی یاد  مرتبه ذات صور علمی است که از آن با عنوان نفس: مرتبة نخست

ها، روابط، مناسبات و احکامی دارند که  نظر از آگاهی انسان صرف صور حقایق علمی،. شود می

مثال، بویة فیثاغورث را فیثاغورث  برای ( 4   :همان) .مربوط به زمان و مکان خاصی نیست

این سخن بدین معنی است . کشف کرد ولی صدق این بویه منوط به کشف فیثاغورث نیست

 (.48- 4 :831 پارسانیا، ) وجود داشته است که ببل از کشف فیثاغورث هم محکی این بویه

افراد انسانی با دیالکتیک، گفتگو، تمرین و تفکر و با حرکت و سلوک جوهری : مرتبة دوم

 .شوند برند و براساس اتحاد علم و عالم و معلوم با آنها متحد می خود، به آن معانی راه می

یگاه نخست خود و احکام آن را از صور علمی پس از اتحاد با افراد، بدون آنکه موطن و جا

 پارسانیا،) گیرند دست بدهند، در مرتبه و جایگاه دوم، یعنی در عرصه ذهن و اندیشه، برار می

 (.4   : 81 ب، 

واسطة افراد انسانی در عرصة زندگی مشترک آدمیان وارد  معانی و صور علمی به : مرتبة سوم

معانی در این مقام از زاویة ذهن و رفتار فرد . نندک االذهانی و عمومی پیدا می شده و هویت بین

های اجتماعی  ها، نهادها و کنش شوند و باورها، عادت به متن زندگی و رفتار اجتماعی وارد می

یافتة معنا به  فرهنگ در حقیقت صورت تنزل. این مرتبه، مرتبة فرهنگ است. کنند را تسخیر می

 (.3   :همان) .های اجتماعی است عرصة فهم عمومی و رفتارهای مشترک و کنش

بر اینکه پارسانیا برای حقیقت علمی و صور اشیا چند  عالوه: بوس صعودونزول علم( ج

 .مرتبه را بائل شده ضمناً به حرکت نزولی و صعودی در مورد علم هم معتقد است

 سو معتقد است که معانی در مقام ذات خود و در افق تجرد، ثابت و مصون از وی از یک

گردند و درنهایت از  شوند و وارد جهان دوم می سپس با نفس انسان متحد می. تغییر هستند

از سویی (. 34  :همان) شوند ها به عرصة فرهنگ و زیست اجتماعی وارد می طریق نفوس انسان

تنهایی  معتقد است که برای پیدایش نظریة علمی حوور مبانی علمی و عوامل غیرمعرفتی به

 در سطح فرهنگ رخ بنمایاند« مسئلة علمی»افتد که  که زمانی این اتفاق میکافی نیست بل

ها در  آید که انسان زمانی به وجود می« مسئلة علمی» ازنظر وی(. 43 : 81 الف،  پارسانیا،)

دهند  هایی را که دیگران به آنها می بینند و پاسخ شناخت عمومی خود مشکالت یا تنابواتی می

هایی که با شناخت عمومی به  ند، اینجاست که دربارة برخی از مسائل و پرسشیاب کننده نمی بانع

( 13  : 81 ب،  پارسانیا،) روند آید به تکاپو افتاده و به دنبال شناخت علمی می دست می

 (.43 : 81 الف،  پارسانیا،) بنابراین پیدایش نظریة علمی همیشه امری تاریخی و نسبی است
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طور که نفس انسان سیر نزولی  کند که از نظر پارسانیا همان امر می این سخنان حکایت از این

طور  ، همین(84-80 :838 ب،  پارسانیا،) افتد و صعودی دارد و این سیر در سه مرحله اتفاق می

 .افتد علم هم سیر نزولی و صعودی دارد و این سیر در سه مرحله اتفاق می

از ناحیة حق سبحانه و تعالی بر بلب بندگان مرحلة اول سیر نزولی، علم نوری است که  در

کند به  فیض از جانب او استمرار دارد اما استفادة افراد از آنچه خداوند افاضه می. شود افاضه می

مرحلة دوم انسانها به دلیل بابلیت و  در. استعداد آنها و ررفیت و بابلیت آنها بستگی دارد

بدر و  شوند و هرکدام به می خداوند متفاوت میهای مختلفشان در استفاده از فیض عل ررفیت

رسند که  برخی تنها به صور حسی و خیالی و وهمی می. گردد مند می اندازة خود از علم بهره

رود و برخی به معرفت عقلی و  شناختی فراتر نمی کدام معرفت یقینی نیست و از یقین روان هیچ

واسطه رفتارهایی که  مرحلة سوم، به در .(3  -3   : 81 ب،  پارسانیا،) شوند یقینی نائل می

گردد و در برخی از  شود، علم وارد فرهنگ شده و متکثر می براساس صور علمی انجام می

 .کند های فرهنگ، جنبة مادی هم پیدا می الیه

مرحلة  در. آید شود که در این فرهنگ عمومی به وجود می معرفت علمی با پرسشی آغاز می

دستیابی به پاسخ در جهان . یابند تکاپو و تالش علمی به پاسخ سؤال دست میها با  دوم، انسان

 .شود پس با تالش عالمان، علم به جهان سوم وارد می شود و ازآن دوم وابع می

پیدایش نظریة علمی امری تاریخی و نسبی : البقا بودن علم الحدوث و روحانیت جسمانیت( د

شناختی  اما این سخن موجب نسبیت معرفت داردیاست یعنی بستگی به شرایط خاص فرهنگی 

که مقام صدق و کیب است، مجرد، غیر  شود زیرا علم در مقام ذات خود، نظریة علمی نمی

 .تاریخی و غیر نسبی است

البقا بودن  الحدوث و روحانیت این سخن براساس مبنایی است که پارسانیا از آن به جسمانیت

هایی که  داند و معتقد است تمام دیدگاه علم را کاشف وابع میسو  وی از یک. کند علم تعبیر می

، از سوی (01  :همان) دانند اند خصیصة علم را کشف وابع می برای علم ارزش شناختاری بائل

 :همان)توان علم را تولیدی بشری دانست  دیگر، معتقد است که با تحفظ بر کاشفیت علم، می

و سوم یعنی ذهن و فرهنگ حاصل تالش و کوشش و ورود نظریة علمی به جهان دوم (.    

 .هاست اجتهاد انسان
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متن حقیقت همان جهان نخستینی است که علم بصد کشف و دریافت آن را دارد و شرایط 

شوند، علل اعدادی و بابلی برای رهور و بروز علم  فردی و اجتماعی که موجب تولید علم می

 (.4  -8   :همان) در جهان دوم و سوم هستند

طور که رهور و بروز علم در ذهن دانشمند نیازمند علل اعدادی نظیر فراهم آوردن  همان

کبری و صغری است، رهور و بروز معرفت علمی در بلمروی فرهنگ هم نیازمند به سازوکارها، 

نقشی که ساختارهای (. 4   :همان) ها و نهادهای اجتماعی مربوط به خود است سازمان

و گسترش معرفت علمی دارند با آنکه استناد تولید علم به فرد و جامعه  اجتماعی برای حوور

سازد، به انکار کاشفیت علم و نفی علت فاعلی و ایجابی و حقیقی علم منجر  را ممکن می

بنابراین نظریة علمی از جهت صدق و کیب، دچار نسبیت (. 4   :همان) شود نمی

 .تولدش، دچار نسبیت تاریخی استشود ولی از نظر پیدایش و  شناختی نمی معرفت

 یشناخت انسانمبانی . سه

مباحثی که پارسانیا در بخش پایانی مقاله با تعبیر استحالة فرهنگی : هویت علمی و عملی انسان

شناختی استوار است  بر این مبنای انسان( 30 : 81 الف،  پارسانیا،) و بحران معرفتی بیان کرده

 .ملی استکه هویت انسان هویتی علمی و ع

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، 

بنابراین اگر تنابوی در معلومات (. 34  و 44  : 81 ب،  پارسانیا،) سازند هویت انسان را می

 .گردد یا رفتارهای انسان به وجود آید، شخص دچار بحران هویت می

 علوم دیگر

شناسی بنیادین، میزان تأثیر عوامل وجودی غیرمعرفتی در  پارسانیا در مرحله دوم نظریة روش

کند عوامل  این فرهنگ است که تعیین می. دانستند رهنگ میپیدایش نظریة علمی را تحت تأثیر ف

معرفتی برتر از عوامل غیرمعرفتی باشند یا عوامل غیرمعرفتی بر عوامل معرفتی چیره باشند و نیز 

(. 44 : 81 پارسانیا، الف، ) در میان عوامل غیرمعرفتی، کدام عامل از دیگر عوامل مؤثرتر باشد

ای که در  زند و در جامعه دنیوی است، ابتصاد حرف اول را می ای که دارای فرهنگ در جامعه
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- 4 :همان)کند  کننده را بازی می فرهنگش بدرت مقدم بر معرفت است، سیاست نقش تعیین

 .کننده در میان عوامل اجتماعی، فرهنگ است هرحال عامل تعیین به(. 48

یربنا و اصل و اساس جامعه شناختی است که فرهنگ را ز ای جامعه این سخن بر مبنای نظریه

های  جهاناین نظریه در کتاب . داند داند و بقیة ساختارهای اجتماعی را مبتنی بر فرهنگ می می

شده است و بنیان جامعه را مبتنی بر اتحاد علمی و عملی افراد جامعه با معانی  مطرح اجتماعی

 (.   -0   : 81 نیا، ب، پارسا)بنابراین حقیقت جامعه امری معنوی و علمی است  داندی می

 ی بنیادینشناس روشرویکرد نظریة 

شود  شناسی بنیادین، روشن می با مقایسة مبانی رویکرد رئالیسم انتقادی صدرایی و نظریة روش

 .شناسی بنیادین رویکرد رئالیسم انتقادی صدرایی است که رویکرد نظریة روش

مل اصولی مانند اصل وابعیت، شناختی رویکرد رئالیستی حکمت صدرایی شا اصول هستی

شناختی این رویکرد جنبة شناختاری  از جمله اصول معرفت. اصل تنابض و اصل علیت است

های معرفت یقینی و غیریقینی  های استدالل و شکل علم، تقسیم معرفت به بدیهی و نظری، شکل

همچنین . استها و اهداف فردی و اجتماعی هستند،  های غیرمعرفتی علم، که گرایش و زمینه

ابزارها و منابع معرفتی در حکمت متعالیه، حس، خیال، وهم، عقل نظری، عقل عملی و شهود 

(  4 - 4  : 831 پارسانیا، )شوند  هریک از منابع مزبور با سطحی از وابعیت مواجه می. است

وری جهت است که عقل عملی را معتبر دانسته و کار آن را دا انتقادی بودن این رویکرد بدین

وسقم اهداف، به ابدا   بر ارزیابی صحت عقل عملی عالوه. داند ها می دربارة هنجارها و ارزش

. کند زند و الگوی آرمانی رفتار و زیست انسانی را ترسیم می معانی و مفاهیم انسانی نیز دست می

کند  یهای اجتماعی فراهم م این مدل آرمانی، مبنا و اساسی برای رویکرد انتقادی به وابعیت

 (.44  :همان)

 یرمعرفتیغعوامل . 7

کند، در این مرحله، ابتدا باید براساس  شناسی بنیادین ارائه می براساس الگویی که نظریة روش

مبانی معرفتی پارسانیا، جایگاه عوامل غیرمعرفتی را در ببال عوامل معرفتی مشخص نماییم و 

عوامل غیرمعرفتی تأثیرگیار بپردازیم و سپس به ذکر . میزان تأثیرگیاری آنها را روشن کنیم

 .ای که پارسانیا را درگیر خود کرد و موجب پیدایش این نظریه شد، بیان نماییم درنهایت، مسئله
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 ی نسبت به عوامل معرفتیرمعرفتیغجایگاه عوامل 

اسالمی است، فرهنگی که از دو منبع عقل و وحی بهره برده  -تأثیر فرهنگ ایرانی پارسانیا تحت

های شهودی و  با پییرش ارزش شناختاری علم و به رسمیت شناختن تأمالت عقلی و دریافت و

وحیانی و نیز با پییرش اصل وابعیت و منحصر نکردن آن در سطح مادی و تجربی، برای 

های  های غیرمعرفتی بائل است و زمینه های معرفتی برتری و تفوبی نسبت به زمینه زمینه

رنگ بودن عوامل غیرمعرفتی  بنابراین کم دهدی عوامل معرفتی سامان می غیرمعرفتی را متأثر از

 .نسبت به عوامل معرفتی و در حاشیه بودنشان در پیدایش این نظریه، بجا و منطقی است

 ی فردیها نهیزم

وی تحصیالت حوزوی خود را . در شهر مقدس مشهد متولد شد 883 حمید پارسانیا در سال 

فقه و اصول را از محور حورات . محور استادان معظمی طی کرد تا مدارج عالی حوزه در

آیات عظام میرزا هاشم آملی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی بهره برد و عرفان و فلسفه را از 

پارسانیا به تدریس در حوزه و دانشگاه . زادة آملی فراگرفت محور آیات جوادی آملی و حسن

ة تحریر درآورده که برخی از آنها تقریرات دروس استادان مشغول است و آثار متعددی را به رشت

توان به کتاب  شده به بلم وی می ازجمله تقریرات نوشته. و برخی دیگر تألیفات خودش است

در شرح اسفار اربعه که تاکنون  رحیق مختومجلد با موضو  عرفان نظری، و  در سه عین نواخ

اشاره  تبیین براهین اثبات وجود خداو  معرفتشریعت در آینه جلد آن منتشرشده است،  هفده

 حدیث پیمانه، مبانی تطورات برهان صدیقین، هستی و هبوط،کرد و ازجمله تألیفات ایشان 

در ... و ،«علم و فلسفه»، «سنت، ایدئولوژی و علم»، «عرفان و سیاست»اصالحات،  موج هفت

های اجتماعی و  ای علمی به فعالیته وی در کنار فعالیت. است کنار بیش از پنجاه مقالة علمی

و عوویت در (  ) توان به ریاست دانشگاه بابرالعلومروی آورده که از جمله می  اجرایی هم

 .شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره کرد

 خانواده
از موبعیت خانوادگی پارسانیا، شغل پدر و طبقة اجتماعی آنها اطالعات چندانی در دسترس 

کرده بود و زیر   صیل به مدارسی فرستاده شد که مرحوم عابدزاده تأسیسوی برای تح. نیست

انجمن پیروان برآن تشکیالت میهبی بود که در . کردند نظر انجمن پیروان برآن فعالیّت می
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های آنها تأسیس  مشهد به تربیت دینی جوانان و نوجوانان همت گمارده بود و یکی از فعالیت

ه در کنار دروس رسمی به تعلیم معارف اسالمی ابدام مدارسی در سطوح مختلف بود ک

 .این تشکیالت در کنار تشکیالت منسوب به مرحوم محمدتقی شریعتی بود. نمودند می

 حوزه و دانشگاه: تحصیالت
پارسانیا تحصیالت خود را در حوزه و دانشگاه آغاز کرد و با تالشی مستمر و عمیق در 

. مند شد حوزوی و دانشگاهی، از بابلیتی ویژه بهره کردن منطقی و ساختارمند معارف جمع

 :اند از شناسی بنیادین اثرگیار بودند عبارت گیری نظریة روش مکاتب فکری حوزوی که در شکل

که  برهان شفا،تمرکز پارسانیا در علم منطق و تدریس مستمر کتاب : منطق سینوی( الف

تفکیک »شد تا مبانی چون ترین سطح درس منطق در حوزة عملیه است، موجب  عالی

رابطة مبانی و نظریه در بالب بویة »و مفاهیمی چون « شناخت علمی از شناخت عملی

 .آفرینی کنند شناسی بنیادین نقش در تکوین نظریة روش« شرطیه

شناسی بنیادین از حکمت صدرایی ناشی  بسیاری از مبانی نظریة روش: حکمت صدرایی( ب

، «وجود ذهنی»، «بندی تشکیکی جهان الیه»، «وجود جهان اصل»مبناهایی نظیر . شود می

« اتحاد عمل و عامل و معمول»و « اتحاد علم و عالم و معلوم»، «بوس صعود و نزول»

 .گیری این نظریه هستند ازجمله مبانی اثرگیار بر شکل

 یپارسانیا متأثر از نوصدرائیان، شاگردان مکتب فلسفی عالمه طباطبائ: حکمت نوصدرایی( ج

« مبناگروی»و « معیار صدق»، «امکان شناخت»شناسی همچون  مبانی معرفت. ، نیز هست(ره)

و « نقد مبنایی»، «شناسی شناسی و انسان شناسی، معرفت مبانی هستی»و نیز مفاهیمی چون 

و شاگردان ایشان مانند ( ره) از جمله مواردی است که از آثار عالمه طباطبائی« شناسی روش»

 .است شده  اهلل جوادی آملی استفاده و آیت( ره) شهید مطهری

سو،  وی از یک. به تحصیل در دانشگاه هم مشغول بود  پارسانیا در کنار تحصیالت حوزوی،

اجتماعی  اجتماعی در دانشگاه تهران، با نظریات پوزیتیویستی در علوم با تحصیل در رشتة علوم

خوبی  های فرهنگ ایرانی را به نی دینی و بنیانطور کامل آشنا شد و تعار  این نظریات با مبا به

های درس فردید، با نگاهی مبناکاوانه نسبت  احساس کرد و از سوی دیگر، با شرکت در کالس

این . شکسته شد خصوص مکتب پوزیتیویسم، هیمنة تفکر غربی نزد وی درهم به فلسفة غرب، به

. کند شناسی بنیادین ایفا می نظریة روشسازی برای تحقق  سزایی در زمینه زمینة تحصیلی نقش به
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شناسی بنیادین  مفاهیم و مبانی اثرگیار در این دوره از تحصیالت پارسانیا بر نظریة روش

 :اند از عبارت

یکی از مبانی نظریة « تقسیم جهان به جهان عینی، علمی و اجتماعی»: گانة پوپر های سه جهان( الف

طور کامل  گانة پوپر را به های سه یا نظریة جهانگرچه پارسان. شناسی بنیادین است روش

 .های جهان به جهان عینی، علمی و اجتماعی را ببول کردند نپییرفتند، ولی اصل تقسیم الیه

ای است که از جهتی  شناسی بنیادین نظریه نظریة روش: شناسی معرفت نظریة شلر در جامعه( ب

شناسی  هتی در زمره نظریات جامعهشود و از ج در زمره نظریات فلسفه علم محسوب می

شناسی و فلسفة علم در حوزة علمیه  پیش از پارسانیا، مباحث معرفت. معرفت جای دارد

مطرح بودند اما پارسانیا با تأکید بر بررسی تعیّنات اجتماعی نظریة علمی، بررسی عوامل 

را « جتماعی معرفتتعیّنات ا»بار بحث  شلر برای اولین. تکوین نظریة علمی را تکمیل کردند

همچنین شلر در نظریة . شناسی بنیادین اثرگیار بود مطرح کرد و این دیدگاه در نظریة روش

این نکته نیز در . شود تفکیک بائل می« شکل معرفت»و « محتوای معرفت»بین  خویش

االمری علم از مقام ذهن دانشمند و  تفکیک مقام نفس»شناسی بنیادین با عنوان  روش

 .اثرگیار بوده است« مهعا فرهنگ

شناسی بنیادین منحصر در  تأثیرات دورة تحصیلی پارسانیا بر فرایند تحقق نظریة روش

شناسی  هایی در ایشان در نظریة روش هایی از حوزه و دانشگاه نیست بلکه گرایش آموختن آموزه

واره آموزش هم. بنیادین مؤثر است که در دورة تحصیلی ایشان در حوزة علمیه پدید آمده است

ای عاطفی میان استاد و شاگرد بوده است و این امر موجب  در حوزة علمیه همراه با رابطه

هایی که در  از جمله گرایش. شود های خاصی در او می پرورش شاگرد و پدید آمدن گرایش

صورت جامع  دورة تحصیالت حوزوی، در پارسانیا تحقق پیدا کرد، گرایش به کسب دانش به

اهلل  اهلل جوادی آملی و آیت زاده آملی، آیت ه بردن از محور استادانی چون عالمه حسنبهر. است

نظر هستند و به مسائل با نگاهی جامع و  میرزا هاشم آملی که هریک در علوم مختلفی صاحب

ای و بررسی چند رویکردی  رشته نگرند، موجب شد تا گرایش به تفکر میان چند رویکردی می

گرایی است که بر رویکردی در برابر تخصص گرایش چند. یا شکل بگیردمسائل در پارسان

ای چند رویکردی است که از  شناسی بنیادین نظریه نظریة روش. ساختار دانشگاهی حاکم است

برد و در  شناسی شخصیت بهره می شناسی معرفت و حتی روان شناسی، فلسفه علم، جامعه معرفت

 .انشگاهی وجود داردگرایی د آن گرایشی در برابر تخصص
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های فراگرفته شده در دانشگاه  الزم به ذکر است که گرچه پارسانیا در مواردی متأثر از آموزه

های برخوردی محتاطانه است و در کنار پییرش بخشی از  بوده، ولی برخورد ایشان با این آموزه

های فراگرفته شده  آموزه اما در برخورد با استی های دیگر آنها پرداخته نقد جنبه این نظریات به

 .اند ها داشته بینانه به این آموزه های عمیق، نگاهی خوش در حوزه، در کنار موشکافی

 استادی حوزه و دانشگاه و مناصب مدیریتی
های علمی و اجتماعی  همچنان که تحصیالت پارسانیا در دانشگاه و حوزة علمیه بود، فعالیّت

توان به سه  پایگاه اجتماعی پارسانیا را می. و حوزوی استپارسانیا هم در دو حوزة دانشگاهی 

 :البته این مقاطع از نظر زمان از یکدیگر جدا نیستند. مقطع تقسیم کرد

وی با تدریس . پارسانیا در حوزه، شخصی فعال و مورد اببال بوده و هست: استادی حوزه( الف

کردی مدافعانه از دین و دروس متداول حوزوی، پژوهش در مسائل مربوط به دین با روی

ای به مسائل جایگاه مناسبی در میان استادان برجستة  رشته ارائه نگاهی چندجانبه و میان

 .اهلل جوادی آملی و طالب حوزة علمیه پیدا کردند حوزه مانند آیت

زمان با موفقیت چشمگیر پارسانیا در حوزة علمیه، ایشان در دانشگاه نیز  هم: استادی دانشگاه( ب

گرایش دانشگاه به . شغول به تدریس و پژوهش شد هرچند که با اببال مشابهی روبرو نشدم

کاری ساختاری گرایی و غلبة منطق پوزیتیویستیِ سنجش علمی و احتیاط و محافظهتخصص

جامعة علمی در نگارش متون علمی که تنها معیار سنجش جایگاه علمی را نوشتن مقاالت 

نشین بدل  ب شد تا پارسانیا در دانشگاه به استادی نسبتاً حاشیهداند، موج پژوهشی می-علمی

های وی در این مقطع، رویکردی انتقادی داشت و تلنگری برای دانشجویان  کالس. شود

با غالب شدن دیدگاه پارادایمی و ترویج نظریة توماس کوهن در . شد محسوب می

ار گرفت و گرچه پارسانیا با نظریة پژوهی مورد اببال جامعة علمی بر ها، پارادایم دانشگاه

پژوه در جامعة علمی ایران جایگاهی یافت  عنوان پارادایم پارادایمی کوهن مخالف بود، اما به

وی از موبعیت . اجتماعی دانشگاه تهران شد و از استادان شاخص دانشکدة علوم

. پردازی شود مبناکاوی خارج شد و نتوانست وارد حوزة نظریه  نشینی تنها در سطح حاشیه

های وی در این مقطع زمانی به بیان و نقد مبانی نظریات غربی و بیان مبانی صحیح از  کالس

 .منظر حکمت اسالمی اختصاص داشت
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و ((  )مانند مدیریت دانشگاه بابرالعلوم )با تصدی مناصب مدیریتی از طرف پارسانیا ( ج

، وی فرایندهای (وزوی آنعوویت در شورای عالی انقالب فرهنگی و ریاست شورای ح

ریزی و مدیریت فرهنگی جامعه را از نزدیک  ریزی علمی و نیز برنامه آموزشی و برنامه

در این مقطع، پارسانیا از انتقاد به مبانی نظریات غربی و طرح مبانی صحیح از . تجربه کرد

. قل شدمنظر حکمت اسالمی به طرح نظریاتی علمی برای ادارة فرهنگی جامعة اسالمی منت

پردازی زد و با نگاهی آموزشی، برخی  پارسانیا در این مقطع، بسیار محتاطانه دست به نظریه

شناسی بنیادین، عصارة  نظریة روش. های پژوهشی خود را سامان بخشید از فعالیت

نشینی دانشگاهی و مبناکاوی  های پارسانیا در دوران فعالیت حوزوی، حاشیه فعالیت

ای علمی تنقیح شد  صورت نظریه ریزی آموزشی، به ت که در دورة برنامههای غربی اس اندیشه

تا ابزاری مناسب برای نقد نظریات غربی در اختیار دانشجویان برار دهد و در حکم 

 .خودآموزی برای مواجهه با نظریات غربی باشد

استادان : ازاند  مخاطبان آثار وی عبارت. ناپییر است پارسانیا نویسندة پرکار و مدرسی خستگی

های  برند، استادان حوزوی که به تقریرات درس سر می دانشگاهی که در پارادایم غالب دانشگاهی به

نشینی ایشان مخاطب  کنند، دانشجویانی که در دورة حاشیه اهلل جوادی آملی مراجعه می آیت

دبیرستان های درسی دانشگاه و  آموزانی که با کتاب هایشان بودند، دانشجویان و دانش درس

مخاطب ایشان برار گرفتند و طالب و دانشجویانی که در دورة اببال دانشگاه از ایشان مخاطب 

مخاطب مقالة نظریه و فرهنگ، طالب و دانشجویانی هستند که به دستة . ها و آثارشان بودند درس

ای اسالمی ه های غربی منتقد و نسبت به دیدگاه وی در آثارش نسبت به دیدگاه. اخیر تعلق دارند

 .دهنده است و نسبت به تولید دیدگاه اسالمی بسیار محتاط است مقرر و توضیح

 ی اجتماعیها نهیزم

های ابتصادی و  شناسی بنیادین، به زمینه های اجتماعی پیدایش نظریة روش در بخش زمینه

 -هنگ ایرانیکنیم و در این مسیر با توجه به مبانی فر سیاسی مؤثر بر پیدایش این نظریه اشاره می

اسالمی از جمله ارزش شناختاری علم و منحصر نکردن جهان به سطح طبیعی و مادی، به 

 .پردازیم عنوان عوامل اعدادی می بررسی این عوامل به

شناسی بنیادین تالشی است برای جلوگیری از بسط و تثبیت  نظریة روش: زمینة اقتصادی

گرفته  محور شکل های ابتصادی توسعه برنامه نگاه توسعه محور به علم و دانش که در حاشیة
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گیرد، گرچه  است و تصریحی است بر این نکته که هیچگاه ذات علم در حاشیة ابتصاد برار نمی

تنبه پارسانیا به اینکه . ای برای ایجاد مسائل علمی فراهم کنند ممکن است مسائل ابتصادی زمینه

ن در حاشیة برنامة توسعة ابتصادی مدرن است ریزی علمی در برنامة چهارم توسعة ایرا برنامه

و تالش وی برای جلوگیری از بسط این دیدگاه در بالب طرح نظریة (  4 : 81 پارسانیا، الف، )

 .شناسی بنیادین، ناشی از ارزش شناختاری علم از نظر ایشان است روش

با خود را به های علمی متناسب و همسو  های سیاسی گفتمان همواره گفتمان: زمینة سیاسی

های لیبرال شکل گرفتند و مانند نظریة  نظریات پوزیتیویستی در حاشیة بدرت. آورند همراه می

نظریات انتقادی . داری و مقابله با نظریات مارکسیستی بودند پوپر به دنبال استقرار نظام سرمایه

ری هم در حاشیة بدرت بلوک شرق به وجود آمدند و گرچه از بدرت کمتر و محدودت

مدرن هم  نظریات پست. ها بودند های انتقادی در خدمت این بدرت برخوردار بودند، اما با تحلیل

کنند، ولی از  شناختی پوزیتیویسم شک می شناختی و معرفت گرچه در برخی از مبانی هستی

جهت نفی اعتبار و ارزش عقل و وحی مانند پوزیتیویسم هستند و چون صرفاً در مبادی 

کنند در  وسقم نظریات ارائه نمی کنند و مبنایی برای سنجش صحت تشکیک می پوزیتیویستی

تمامی این . کنند داری هستند و مانند سوپاپ اطمینان برای آنها کار می خدمت نظام سرمایه

اند، از جهت مبانی،  آمده ای که در حاشیة آنها به وجود های سیاسی و نظریات مبناکاوانه نظام

خصوص عقل و وحی و انکار  ن هستند و با نفی ارزش شناختاری علم، بهمتعلق به دنیای مدر

خصوص در سطح غیرمادی و حاکمیت ارادة انسان در تمام شئون زندگی، مسیر دنیای  وابعیت به

 .کنند هایی طی می مدرن را با تفاوت
عنوان بدرت سیاسی سومی، که از جهت مبانی با  نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران به

داری و مارکسیستی تفاوت دارد، نظریات علمی متناسب با خود  سرمایه -های سیاسی لیبرال امنظ

شناسی بنیادین از دو جهت با نظام سیاسی جمهوری اسالمی  نظریة روش. را به همراه داشت

 .ایران همسو است

 سازی علوم انقالب اسالمی ایران و ایدۀ اسالمی

سازی علوم است و این ایده متومن نقد  ن ایدة اسالمیانقالب اسالمی ایران موجب پدید آمد

های فکری در این زمینه، جریان مبناکاوی نظریات غربی  یکی از جریان. نظریات غربی است
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گیری  توان در زمرة این جریان فکری دانست که با بهره شناسی بنیادین را می نظریة روش. است

 .وبی برای مبناکاوی نظریات علمی استاز مبانی حکمت صدرایی در پی مطرح ساختن چارچ

 ی دینیها آموزهانقالب اسالمی ایران و رسالت مدیریت جامعه براساس 

های انقالب اسالمی ایران آموزة مدیریت جامعه براساس دستورات  ترین آموزه یکی از اساسی

رة الزمة این آموزه وجود نظریاتی برای شناخت صحیح انسان و ادا. دین مبین اسالم است

روشن است که این نظریات باید مبتنی بر مبانی دینی باشند اما . زندگی اجتماعی انسان است

شناسی بنیادین با مبناکاوی نظریات  نظریة روش. مبتنی بر مبانی سکوالر و غیردینی هستند

موجود، امکان ارائة مبانی دینی و تولید نظریات اسالمی برای شناخت انسان و ادارة زندگی 

 .کند عی را فراهم میاجتما

 ی بنیادینشناس روشمسئلة علمی نظریة 

ای  کننده آید و پاسخ بانع تنابوی است که در شناخت عمومی به وجود می« مسئلة علمی»مراد از 

شوند و  رو می دانشمندان به فراخور فرهنگ جامعه با مسائل مختلفی روبه. برای آن وجود ندارد

با نگاهی به نظریة (. 13  : 81 پارسانیا، ب، )زنند  ازی میپرد برای حل آنها دست به نظریه

توان دریافت که مسئلة علمیِ وی برای طرح این  شناسی بنیادین و دیگر آثار پارسانیا، می روش

ای با  آشناستی از زمانی که عده 40پارسانیا با این مسئله از دهة . است« بحران معرفت»نظریه 

شناخت مشکالت اجتماعی ایران اسالمی و حل آنها بودند  در پی  استفاده از نظریات مارکسیستی

خاطر اینکه به مبانی این نظریات آشنا نبوده و ناسازگاری آنها با مبانی موجود در فرهنگ  اما به

بینی انقالب اسالمی ایران هم عاجز بودند و  ایران اسالمی را درک نکرده بودند، حتی از پیش

 : 81 پارسانیا، )نگریستند  یروزی رسید، با تعجب به این وابعه میوبتی انقالب اسالمی به پ

از سوی دیگر، برخی از روشنفکرانی که مشکالت ناشی از بسط نظریات مارکسیستی (. 00 -11

نقد   دیدند و در پی مقابله با مارکسیسم بودند، با استفاده از آثار پوپر به در جامعه را می

اما با پیروزی انقالب اسالمی و افول ایدئولوژی (. 831 :833 نیا، پارسا)پرداختند  مارکسیسم می

بستة اسالم و انقالب بودند و  مارکسیستی، بقیة آثار پوپر مورد توجه برار گرفت و کسانی که دل

گفتند، موضعی مخالف شعارهای اسالم و انقالب گرفته و حتی از  در نقد مارکسیسم سخن می
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در این برهه از تاریخ، دو مسئلة (.  81-833 :همان)دم زدند  حمایت از امریکا و صهیونیسم

 :یادکرد« بحران»توان از هر دو مسئله با تعبیر  علمی وجود دارد که می

همواره با طرح نظریات غربی در جامعة ایران و با استفادة این نظریات از پوشش مفاهیم ( الف

های اعتقادی  شود که بنیان رح میدینی برای کسب مقبولیت، شبهاتی در جامعة اسالمی مط

توان این شبهات را مبناکاوی کرد و  چگونه می. گرفت جامعة اسالمی ایران را هدف می

 پاسخی بنیادین به آنها داد؟

التزام اندیشمندان به نظریات غربی موجب تغییر موضع ناگهانی این افراد نسبت به اسالم و ( ب

طور ناخودآگاه در  م پنهان نظریات علمی داشت که بهاین امر حکایت از لواز. شد انقالب می

کرد و اندیشمندان ما در هنگام کسب نظریات علمی به آن توجه  اندیشة آنان نفوذ می

ها را شناخت و از خطر آنها مصون  توان مبانی و لوازم پنهان اندیشه چگونه می. کردند نمی

شناسی بنیادین را ارائه  ، نظریة روش«بحران معرفت»ماند؟ پارسانیا برای حل بنیادین مسئلة 

آموختگان نظریات غربی توان نقد مبنایی این نظریات را داشته باشند و در دام  کرد تا دانش

 .تفکر التقاطی نیفتند

 ی بنیادینشناس روشبودن نظریة  زا برونبودن یا  زا درون

شناسی بنیادین  ة روششناختی نظری شناختی و انسان شناختی، معرفت با توجه به مبانی هستی

گانه، از  های سه زاست و گرچه در برخی از موارد، مانند جهان روشن است که این نظریه درون

صورت فعال بوده و با توجه به مبانی خود، در  نظریة پوپر بهره برده است، اما این استفاده به

االمر، را  عنی جهان نفساز جمله اینکه پوپر جهان اول، ی. نظریة پوپر تصرفاتی انجام داده است

داند و اینکه امکان شناخت جهان مادی منتفی است و به عقیدة او ما  محدود به جهان مادی می

ها امکان ابطال داشته باشند، بر آنها  اگر این حدس. هایی دربارة جهان بزنیم توانیم فقط حدس می

پارسانیا با نقد این دیدگاه، . دگیاریم و اگر چنین نباشند نظریة علمی نیستن نام نظریة علمی می

االمر را اعم از جهان مادی و غیرمادی  داند و عالم نفس جهان را منحصر در جهان مادی نمی

پارسانیا، )شناختی پوپر، ارزش شناختاری برای علم بائل است  داند و با انکار ادعای معرفت می

 (.14 -14  : 81 ب، 
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 یریگ جهینتی و بند جمع
کنندة نقد این  تداعی« شناسی بنیادین شناسی بنیادین از منظر روش ریة روشنظ»گرچه عنوان 

نظریه براساس مبانی خودش و بیان تنابوات درونی آن است، اما چنانچه در توضیح نظریة 

دنبال نشان دادن عوامل وجودی معرفتی و  شناسی بنیادین مطرح گردید، این مقاله تنها به روش

شناسی  شکل بویة شرطیه است و نقد مبنایی نظریات از محدودة روش این نظریه به  غیرمعرفتی

شناسی بنیادین به ذکر عوامل  بنابراین در جهت مبناکاوی نظریة روش. بنیادین خارج است

این نظریه در فوای وجودی معرفتی و غیرمعرفتی این نظریه پرداختیم و بیان کردیم که 

ای بومی و متناسب با  رسد نظریه نظر می و به شناسی معرفت و فلسفة علم مطرح شده جامعه

همچنین با بررسی ابعاد شخصیتی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی و . مبانی اسالمی و ایرانی است

گیری این نظریه به این نتیجه رسیدیم که  های سیاسی و ابتصادی شکل نیز با بررسی زمینه

غیرمعرفتی بر عوامل معرفتی تفوق دارند  های فرهنگی جامعة اسالمی ایران، عوامل براساس بنیان

های فردی و  زمینه. و تعین اجتماعی اندیشة ایشان تنها در حد شکل و بالب اندیشه است

انسانی سوق داد و در این مسیر، نظریة  طرف مسئلة تعار  دین و علوم  اجتماعی ایشان را به

ناسی بنیادین پیامدهای نظری ش براساس مبانی نظریة روش .شناسی بنیادین به وجود آمد روش

 :اند از توان نتیجه گرفت که برخی از آنها عبارت متعددی را از این نظریه می

نظریة علمی منحصر در شناخت علمی با روش خاصی چون تجربه : پرهیز از جمود روشی( الف

ه این البت. پردازی برار گیرند توانند مبنای نظریه های عقلی و نقلی هم می نیست، بلکه روش

ومرج روشی در علم نیست بلکه روش هر علم براساس موضو  آن  سخن به معنای هرج

 .گردد علم تعیین می

وجود امور مقدم بر علم در فلسفة علم امروزی : جایگاه و منزلت معرفتی امور مقدم بر علم( ب

ه پارسانیا هم با برشمردن عوامل معرفتی و غیرمعرفتی نظریة علمی ب. امری مسلم است

حال، اشتباه مهمی که در عمده رویکردهای  بااین. وجود اموری مقدم بر علم اذعان کردند

فلسفة علم وجود دارد، خلط جهان اول با جهان دوم و سوم علم است که منجر به بروز 

با . شناسی گردیده است و صبغة معرفتی را از امور مقدم بر علم گرفته است اشکاالت معرفت

المری علم از ساحت وجود ذهنی و فرهنگی علم، مبانی معرفتی رابطة ا تفکیک ساحت نفس

 .سنجش است  منطقی با نظریة علمی دارند و صدق و کیبشان بابل
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یکی از مسائل مهم در فلسفة علم، تبیین رابطة : «نظریه و عقل سلیم»و « نظریه و ارزش»( ج

آید یا  ا عقل سلیم به وجود میها ی آیا نظریه متأثر ارزش. نظریه با ارزش و عقل سلیم است

ها و عقل سلیم اثرگیار  ها و عقل سلیم ندارد؟ آیا نظریه در ارزش رابطة منطقی باارزش

شناسی بنیادین، تحقق نظریة علمی در جهان دوم و سوم  است؟ براساس مبانی نظریة روش

دایش مسئلة ها و عقل سلیم در پی صورت که ارزش بدین. ها و عقل سلیم است متأثر از ارزش

ها و  االمری نظریة علمی رابطة منطقی با ارزش اما ساحت نفس. کنند آفرینی می علمی نقش

ها و عقل سلیم تنها در تولید و تکوین مسئلة علمی  بنابراین ارزش. عقل سلیم ندارد

از سوی دیگر، وبتی نظریة . اثرگیارند و صدق و کیب نظریة علمی  متأثر از آنها نیست

ها و عقل سلیم  جود آید و وارد جهان دوم و سوم شود، در اصالح یا تثبیت ارزشعلمی به و

 .اثرگیار است

شناسی بنیادین، لزوم موفقیت نظریة علمی در مقام عمل مربوط  از منظر روش: نظریه و عمل( د

بنابراین موفقیت هر . به جهان دوم و سوم است و ارتباطی با صدق و کیب نظریه ندارد

از سوی . شود ای برای ورود نظریه به جهان دوم و سوم محسوب می تنها زمینه نظریة علمی

که نظریات علمی وارد جهان دوم و سوم شوند، در عمل دانشمند و جامعه اثر  دیگر، هنگامی

 .گیارند می

، «نظریه و فرهنگ»گرچه تمرکز پارسانیا در مقالة : شناسی بنیادین توسعه و بسط نظریة روش( ح

گیری نظریة علمی در ساختار فرهنگ است، ولی براساس مبانی نظریة  مراحل شکل بر تحلیل

توان به مراحل تکوین نظریة علمی محدود کرد بلکه  شناسی بنیادین، این نظریه را نمی روش

 .تواند مطرح گردد های کاربردی پژوهش نیز می در مورد مراحل تکوین روش

ربارة وجود یا عدم ساحتی برتر از تعین اجتماعی د: وجود ساحتی برتر از تعین اجتماعی( ط

معرفت دو گرایش فلسفی عمده وجود داردی گرایش فلسفی متکتیک که معتقد است حقایق 

صورت غیربابل تغییر در ساحتی فوق طبیعی و  شوند و به در جوامع بشری ساخته نمی

معتقد است حقایق در گرایش فلسفی پراگماتیستی که . متعالی از جوامع انسانی وجود دارند

گیری محتوای معرفت و علم  شوند و ساختارهای اجتماعی در شکل جامعه ساخته می

پارسانیا با طرح جهان اول و ساحت (. 43 :838 زاده و کافی،  علیزاده، اژدری) دخالت دارند

 اند اما االمری برای معرفت و علم، به وجود ساحتی برتر از تعین اجتماعی اذعان کرده نفس
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این سخن الزاماً به معنای پییرش نظریة مثل افالطونی و وجود حقایق کلی در جهان خارج 

 .نیست

شناسی بنیادین، ممکن است  براساس نظریة روش: تعین اجتماعی محتوای نظریة علمی( ها

. عوامل غیرمعرفتی در محتوای نظریة علمی دخالت داشته باشند و ممکن است چنین نباشد

الت عوامل غیرمعرفتی در محتوای نظریة علمی، و در صورت دخالت دخالت یا عدم دخ

. گردد های فرهنگی جامعه تعیین می داشتن، میزان دخالت عوامل غیرمعرفتی براساس بنیان

های فرهنگی جامعة علم را کاشف وابع بداند، محتوای نظریة علمی متأثر از عوامل  اگر بنیان

اما . گیری مسئلة علمی اثرگیارند رفتی تنها در شکلغیرمعرفتی نخواهد بود و عوامل غیرمع

های فرهنگی جامعه علم را کاشف وابع نداند، بلکه ابزاری برای دستیابی به بدرت  اگر بنیان

 .بلمداد کند، محتوای نظریات علمی متأثر از عوامل غیرمعرفتی خواهد بود

ارة عامل مسلط از میان عوامل شناسان درب جامعه: عامل مسلط در تعین اجتماعی نظریة علمی( و

ها ابتصاد را  مثالً مارکسیست . اند غیرمعرفتی تولید نظریة علمی نظرات مختلفی ارائه کرده

اند و ماکس شلر عوامل وابعی اعم از وراثت،  عامل مسلط در تحقق نظریة علمی معرفی کرده

منظر نظریة  از(.  3: همان) دانست را عامل مسلط می... عوامل سیاسی، ابتصادی و

شناسی بنیادین عامل مسلط از میان عوامل غیرمعرفتی برای تحقق نظریات علمی  روش

اش بر  های فرهنگی ای که بنیان در جامعه. شود های فرهنگی جامعه تعیین می براساس بنیان

مادی بودن جهان و نفی ساحت مجرد عالم تأکید دارد، ابتصاد عامل مسلط در تعین 

داند، عامل  ای که بدرت را مقدم بر دانش می گردد و در جامعه لمی میاجتماعی نظریة ع

 .سیاسی یا نظامی عامل مسلط بر تعین اجتماعی نظریة علمی است

با تمرکز بر مسئلة تکوین نظریة « نظریه و فرهنگ»درنهایت، الزم به ذکر است که مقالة 

نیادین را مورد بررسی برار داده شناسی ب علمی در ساختار فرهنگ، تنها یک جنبه از نظریة روش

های دیگر این نظریه از جمله تبیین چگونگی تکوین نظریة علمی در ساحت  است و به جنبه

شناسی بنیادین و تکمیل آن و  های دیگر نظریة روش بررسی جنبه. االمری آن نپرداخته است نفس

اکاوی نظریات علمی مانند های دیگر در زمینة مبن مطالعات تطبیقی میان این دیدگاه و دیدگاه

دیدگاه انتقادی، فرانظریه و رویکردهای تحلیل زبانی گامی مؤثر در جهت رشد و ارتقا نظریة 

همچنین استخراج و تدوین نظریة علم دینی براساس . شود شناسی بنیادین محسوب می روش
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از دیگر اموری  های موجود در باب علم دینی شناسی بنیادین و مقایسة آن با دیدگاه نظریة روش

 .شود است که برای تحقیق بیشتر در این زمینه پیشنهاد می

 منابع
 مؤسسه انتشارات : منوچهر بزرگمهر، تهران: ، ترجمهزبان، حقیقت و منطق،  (883 )ج . آیر، آلفرد

 .علمی دانشگاه صنعتی شریف

 ق ه 404   المرعشى، اهلل آیة مکتبة: ، بم(الف( )االلهیات) الشفاء سینا، ابن.  

 المرعشى اهلل آیة مکتبة: جلدی، بم 8، (ب) (المنطق)الشفاء  ، (404 )سینا  ابن.  

  معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی حدیث پیمانه،، (833 )پارسانیا، حمید. 

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه: ، تهرانعلم و فلسفه، (838 ( )الف) پارسانیا، حمید. 

 دفتر نشر معارف: ، بمهستی و هبوط، (838 ( )ب) ، حمیدپارسانیا. 

  کتاب فردا: ، بمشناسی انتقادی حکمت صدرایی روش، (831 )پارسانیا، حمید. 

  ،کتاب : ، بمانوا  و ادوار روشنفکریی با نگاهی به روشنفکری حوزوی،  ( 81 )پارسانیا، حمید

 .فردا

  کتاب فردا: های اجتماعی، بم ، جهان( 81 )پارسانیا، حمید. 

  شناسی کاربردی در  شناسی بنیادین و روش روش»، ( 81 )پارسانیا، حمید و طالعی اردکانی، محمد

، سال چهارم، معرفت فرهنگی اجتماعی، «اجتماعیی با تأکید بر رویکرد رئالیسم و نومینالیسم علوم

 .   شماره دوم

  سازی بومی شناسی، جامعه گروه پژوهش ، معاونت«نظریة و فرهنگ»، ( 81 )پارسانیا، حمید 

 (.ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسة: بم شناسی جامعه

  شمارة  در فلسفه،، «دکارت و مدرنیته»، (831 )پازوکی، شهرام . 

  مؤسسه آموزشی و : ، بمتجربی فلسفة علوم، ( 81 )حبیبی، رضا و شجاعی شکوری، محمد

 (.ره) پژوهشی امام خمینی

 مؤسسة : ، بمها و ساختارهای معرفت بشریی تصدیقات و بوایا مؤلفه، (818 )حمد زاده، م حسین

 (.ره) آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  انتشارات کیهان: ، تهرانالمعارف علوم اجتماعی دائره، (80 )ساروخانی، بابر. 

  ادی از یونان هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریة انتق: ای فلسفة علوم اجتماعی باره، (833 )شرت، ایون
 .نشر نی: ، ترجمة هادی جلیلی، تهرانباستان تا برن بیست و یکم
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  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تهران: ، فلسفة مقدماتی، بم( 81 )عبودیت، عبدالرسول :

 .، ویراست جدید(سمت)ها  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 شناسی معرفتی جستاری در  جامعه، (838 )، حسین و کافی، مجید علیزاده، عبدالرضا و اژدری زاده
: ، زیر نظر محمد توکل، بم«های بشری معرفت»و « ساخت و کنش اجتماعی»تبیین رابطة 

 .پژوهشکدة حوزه و دانشگاه

  شرکت : الدین اعلم، تهران امیر جالل: ، ترجمهتاریخ فلسفه، (830 )کاپلستون، فردریک چارلز

 .و فرهنگی و انتشارات سروش انتشارات علمی

  ترجمة محسن ثالثی، تهرانشناسی زندگی و اندیشة بزرگان جامعه، (833 )کوزر، لوئیس ، :

 .انتشارات علمی

  با محوریت )شناسان دین در مطالعة آن  بررسی انتقادی مبانی جامعه»، ( 81 )کوشا، غالم حیدر

 .، سال چهارم، شماره سوماجتماعی معرفت فرهنگی، «(نظریة فریزر، دورکیم، وبر و گیرتز

 انتشارات سروش: ، ترجمة احمد آرام، تهرانهای علمی ساختار انقالب، (831 )س . کوهن، تامس. 

  فردریک : گزارشی دربارة دانش، پیشگفتار: مدرن وضعیت پست، ( 83 )لیوتار، ژان فرانسوا
 .گام نو: ، ترجمة حسینعلی نوذری، تهرانجیمسون

  مؤسسة انتشارات امیرکبیر: ، تهران(متوسط)، فرهنگ فارسی (830 )معین، محمد. 

 


