
 

  
   

 
 
 

   علوم انسانی را افزایش داد؟توان کارآیی  چگونه می
  پذیری و راهکارهای عملی  بحثی در امکان

  *علی پایا
  

  چكيده
هدف مقاله حاضر بررسي دو مسئله اساسي دربارة علوم انساني اسـت؛ نخسـت، ارزيـابي امكـان     
ارتقاي كارآيي اين علوم و دوم، در صورت يافتن پاسخي مثبت براي پرسش نخسـتين، كـاوش در   

هـا و   از آنجا كه در مورد چيستي علوم انسـاني، ظرفيـت  . ازدياد بازده علوم انساني هاي عملي راه
نظران وجود دارد، در بخش اول مقاله بـه ارزيـابي    هاي متنوعي در بين صاحب اهداف آن ديدگاه

هـاي پيشـنهادي در    شود؛ در بخـش دوم، شـماري از شـيوه    ها اقدام مي نقادانه برخي از اين ديدگاه
هاي علوم انساني با نگاهي نقادانـه ارزيـابي خواهـد شـد؛ در بخـش سـوم،        به قابليتبهبودبخشي 

الگوي مختار نگارنده براي پژوهش در حوزه علوم انساني معرفي خواهد شد و در بخش چهـارم  
گيري از مباحثي كه در سه بخش نخسـت ارائـه شـده اسـت، مسـئله امكـان ارتقـاي         نيز با بهره

ارزيابي نقادانه قرار خواهد گرفت و آنگاه در بخش پاياني، بـه بحـث    كارآيي علوم انساني مورد
  .شود دربارة ارائه راهكارهاي عملي براي بهبودبخشي كيفيت علوم انساني در كشور پرداخته مي

علوم انساني، عقالنيت نقاد، بهبودبخشي علوم انساني، رويكردهاي ايدئولوژيك،  :واژگان كليدي
 بوم عقالنيت زيست
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  مقدمه

اندرکاران و  ای مشـترک در میـان همـه دسـت دغدغه بهبود بخشیدن به بازده علوم انسـانی، دغدغـه
هایی که برای این منظور پیشنهاد شده است و  ها و شیوه راه. اصحاب این علوم در جهان مدرن است

در بـین . داردهـا و یـا اشـتراکاتی  های پیشنهاددهندگان با یکـدیگر تفاوت شود، به اعتبار دیدگاه می
شـماری از اهـل ) خواه ساکن کشورهای اسالمی و خواه مقیم بالد غیراسـالمی(دانشوران مسلمان 

نظر، چارۀ کار را در تولید و گسترش رویکردی اسالمی به علوم انسانی دانسته و از چند دهـه پـیش 
  .اند  های تحقیقاتی مختلفی را برای تحقق این اندیشه به اجرا گذارده تاکنون برنامه

هـای  حل ، از تنـوع راه»علـوم انسـانی اسـالمی«های پیشنهادی برای تولیـد  شاید تنوع در شیوه
نویسـندگان . بیشـتر بـوده اسـت) فارغ از قید اسالمی(پیشنهادی برای بهبودبخشی به علوم انسانی 

فلسفه، مانند (های متفاوت در علوم اسالمی  بسیاری متعلق به مذاهب مختلف اسالمی و با پیشینه
های متنـوعی را بـرای تحقـق  الگو ...) شناسی، اقتصاد، تاریخ و شناسی، روان شناسی، انسان جامعه

  ).١٣٨۵پور و موحد ابطحی،  حسنی، علی(اند   آرمان تولید علوم انسانی اسالمی ارائه کرده
خالفـت نظران نیز با طرح و ایدۀ برساختن علوم انسانی و اسالمی م در برابر، گروهی از صاحب

های تحقیقاتی بـا توفیـق قـرین  اند که این قبیل برنامه و با ارائه دالیل مختلف استدالل کرده  ورزیده
  ).همان(شود    نخواهند شد و یا نتایج و تبعات نامطلوبی بر آنها مترتب می

های شماری از موافقان و مخالفان تولید علـوم  های پیشنهادی و استدالل در مقاله کنونی، شیوه
نگارنـده خـود در زمـره آن دسـته از . انسانی اسـالمی مـورد ارزیـابی نقادانـه قـرار خواهـد گرفـت

شمارد و بر ایـن بـاور  نادرست می» معرفت/علم«نویسندگانی است که افزودن هر نوع صفتی را به 
هیچ قیـد و صـفت  بـی(باید مصـروف بهبودبخشـِی علـوم انسـانی  است که همت دانشوران ایرانی 

های  در چنین صورتی، به مصداق چون که صـد آیـد، نـود هـم پـیش ماسـت؛ جنبـه. ودش) اضافی
که نباید آن را با علوم انسانی یکسان پنداشت، هرچند که با (های انسانی  تر کاربرد تکنولوژی محلی

  .شانس بیشتری برای ارتقای کارآمدی خواهند یافت) یکدیگر ارتباط وثیق دارند
کوشد تا با نقادی آرای شماری از نویسندگان و دانشورانی که  ارنده میآید، نگ در آنچه در پی می

ای بـرای ارائـه الگـوی  اند، زمینـه و یا سخن گفته  در دفاع از برساختن علوم انسانی اسالمی قلم زده
هـای انسـانی  مختار خود و عرضه پیشنهادهایی جهت ارتقای کیفیت، کارآمدی علـوم و تکنولوژی

  .شنهادها در آخرین بخش مقاله مطرح خواهند شداین پی. آماده کند
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  معرفت/تصویرهای غیردقیق از علم. ١بخش 

به تفصـیل توضـیح » علم اسالمی«های مختلفی دربارۀ امتناع  صاحب این قلم در مقاالت و کتاب
و آرای ) ٢٠١۶و  د١٣٩٣ج، ١٣٩٣ج، ١٣٩٢ب،١٣٩٢الــف، ١٣٩٢، ٢٠١٢، ١٣٨۶پایــا، (داده 

از جملـه دانشـورانی کـه . ایرانی و غیرایرانی ایـن برسـاخته را نقـد کـرده اسـتشماری از مدافعان 
الله عبداللـه جـوادی آملـی،  توان به آیت نظرشان مورد ارزیابی نقادانه نگارنده قرار گرفته است، می

حجت االسالم سید محمد مهدی میرباقری، دکتر سیدحسین نصـر، دکتـر مهـدی گلشـنی، دکتـر 
دالحسین خسروپناه، دکتـر حسـین سـوزنچی، دکتـر سـیدمحمدتقی موحـد خسرو باقری، دکتر عب

فر، آقای مازیار عطـاری،  ابطحی، دکتر سیدعلی طالقانی، دکتر حسین ریاحی، دکتر فرنوش صفوی
  .دکتر حسین بستان، دکتر اسماعیل فاروقی، آقای ضیاءالدین سردار و دکتر پرویز منظور اشاره کرد

های شمار دیگری از نویسندگانی کـه در ایـن زمینـه قلـم  دانه دیدگاهدر این مقاله، به بررسی نقا
آیند، بنـا بـر اختصـار اسـت و بحـث  ای که در پی می در مالحظات نقادانه. شود اند، اهتمام می زده

  .ها در مقاالت دیگری دنبال خواهد شد تر در بررسی این دیدگاه تفصیلی
سـانی اسـالمی، بـا وجـود تنـوع رویکردهایشـان ای که در دیدگاه مدافعان تأسیس علوم ان نکته

این تصویر غیردقیق تا حد زیـادی ناشـی . معرفت است/مشترک است؛ تصویر غیردقیق آنان از علم
هایی از علم  های پوزیتیویستی در شکل دادن به بخش از واکنش این نویسندگان در برابر تأثیر دیدگاه

هـایی از علـوم انسـانی و  زیتیویست غربی بـر بخشهای نویسندگان ضدپو جدید و نیز تأثیر دیدگاه
صاحب این قلم در این باره در مقاالت دیگر به تفصیل توضیح داده اسـت و . اجتماعی مدرن است

آید در مواردی تنهـا  همچنین در آنچه در ذیل می. در متن حاضر به اشاراتی کوتاه بسنده خواهد کرد
آنان دربارۀ علوم انسانی جدید یا علوم انسـانی اسـالمی به برخی از اظهارات اهل نظری که رأیی از 

در حیطه عمومی ظاهر شده است، پرداخته می شـود و در مـواردی آرای آنـان بـا تفصـیل بیشـتری 
  .بررسی خواهد شد

المللـــی علــوم انســـانی اســـالمی   رســانی ســـومین کنگــره بین  در پایگــاه اینترنتـــی اطالع
)http://sadraconf.ir/website/41 (نظران درج شده است  برخی مالحظاِت شماری از صاحب

اللـه مکـارم  در این پایگاه اطالعاتی از قـول آیت. که با نکته مورد اشاره نگارنده ارتباط مستقیم دارد
شـما سـراغ مسـئله بسـیار «: شیرازی در دیدار ایشان با جمعی از مسئولین کنگره چنین آمده اسـت

فیزیـک، . سانی، اسالمی نشود؛ دانشگاه هیچ کاری نکـرده اسـتواقعًا اگر علوم ان. حساسی رفتید
تـرین چیـزی کـه دانشـگاه اسـالمی را از دانشـگاه  مهم. جا مثل هم هستند شیمی و ریاضیات همه
ریخ ، تـا)http://sadraconf.ir/website/41(» کنـد، علـوم انسـانی اسـت غیراسالمی جـدا می
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  ).١٣٩۴آبان  ٨دسترسی 
این دیدگاه که علوم انسانی با علومی ماننـد فیزیـک، شـیمی و ریاضـیات تفـاوت دارد، مشـابه 

زمین در نیمه دوم قـرن نـوزدهم و از سـوی فیلسـوفانی چـون ویلهلـم   دیدگاهی است که در مغرب
) ١٩٣۶/١٣۵٣( 2ایمشناسانی مانند کارل مانهـ  مطرح شد و در قرن بیستم جامعه) ١٨٨٣( 1دیلتای

، آن را مطرح )١٩۶٠( 4و فیلسوفان سیاسی مانند ایزایا برلین) ١٩۴۶( 3و مورخانی چون کالینگوود
کید دارند  کردند و نویسندگان پست مردود بودن این ). ١٩٩٨، 5سوکال و بریکمونت(مدرن بر آن تأ

، ١٣٨۶؛ پایـا، ١٣٨٣، ١٩۴۵/٢٠٠٢، 6پـوپر(انـد  گرایان نقاد با استدالل نشـان داده دیدگاه را عقل
جا مثل    علومی که همه«الله مکارم شیرازی از آن با عنوان  آنچه که آیت). ٢٠١۶و  ٢٠١۵ب، ١٣٩۵

، مورخ علم آمریکایی، آن 7کند، در واقع آن بخش از علم است که تامس کوهن یاد می» هم هستند
دهــد کــه نــوعی فعالیــت متکــی بــه  و توضــیح می) ١٩۶٨/١٩٧١(نامــد  می 8»علــم متعــارف«را 

» علـم«در واقع، این بخش از .  وار مانند حل جدول کلمات متقاطع است دستورالعمل و الگوریتم
آید، زیـرا  به شمار نمی» علم«به تکنولوژی و مهندسی تقلیل یافته است و دیگر به معنای دقیق کلمه 

های مفهومی خـاص  کند، بلکه در درون چهارچوب از واقعیت را کشف نمیای  های ناشناخته جنبه
با استفاده از الگوهای مشخص، مسـائل عملـی معینـی را حـل ) نامد  که کوهن آنها را پارادایم می(

هایی که  مشابه همان اختالف دیدگاه» علم متعارف«، اما در خارج از حیطه )١٣٩۴الزی، (کند  می
ای در ایـن زمینـه  نمونه برجسـته. خورد شود، به چشم می م انسانی مشاهده میاحیانًا در قلمرو علو

شناسان در مورد بهترین نظریـه بـرای توضـیح تطـور کیهـان اسـت  عیار کیهان نظرهای تمام اختالف
  ).٢٠٠٧، 9فرریرا(

ای به کلی جـدا بافتـه از  تفاوت قائل شدن میان علوم مختلف و علوم انسانی و اجتماعی را تافته
قـائالن بـه «علوم زیستی و طبیعی تلقی کردن، یعنی اشتباهی که نویسندگانی که اصطالحًا آنـان را 

ــی ــوم فرهنگ ــد  می 10»عل ــا تأویل(نامن ــین آنه ــه در ب ــان،  ک ــان، پدیدارشناس ــان، معناگرای گرای
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اندرکاران مطالعـات پسااسـتعماری و ماننـد آنـان جـای  ها، پساساختارگرایان، دست امدرنیستپس
   1.کند  گرایی معرفتی هموار می ، راه را برای نسبی)دارند

پنداشتند علوم انسـانی  هاست که می اشتباه قائالن به علوم فرهنگی معکوس اشتباه پوزیتیویست
علـوم انسـانی و اجتمـاعی بـه اعتبـار  2.فیزیکی تحویل کـردتوان یکسره به علوم  و اجتماعی را می

بودن با علوم زیستی و فیزیکی از جهات مهمی اشتراک دارند، اما قابل تحویل به آنهـا و یـا » علم«
اگر به تسامح بخـواهیم بـرای همـه علـوم و معـارف، از هـر سـنخ کـه باشـند، . به یکدیگر نیستند

به عبارت دیگـر، . است» ارائه تصویری حقیقی از واقعیت«قائل شویم؛ این گوهر همان » گوهری«
های متنـوع  ای از جنبـه هر علمی با توجه به قلمرو خود درخصوص جنبه. نماست معرفت واقع/علم

های فیزیکـی  نمـایی جنبـه برای مثـال، علـوم فیزیکـی در وظیفـه واقع. کند نمایی می واقعیت، واقع
هایی کـه بـا عنـوان کلـی  نمایی جنبه  و اجتماعی وظیفه واقع واقعیت را برعهده دارند و علوم انسانی

توجه به این نکتـه ضـروری اسـت کـه افـزودن . شود از آنها یاد می 3»وضع، حال و شرایط انسانی«
به علم، تنها به معنای مشخص کـردن » انسانی«، »اجتماعی«، »زیستی«، »فیزیکی«صفاتی چون 

ایـن امـر را نبایـد بـه معنـای ظهـور . پـردازد آن می بخشی از واقعیت است که علـم بـه کـاوش در
  .نمایی  واقع: ماهیت علم همان است که در باال بدان اشاره شد. های تازه برای علم تلقی کرد ماهیت

اگرچه علوم انسانی و اجتماعی بر همان طیف واحدی قرار دارند که علوم فیزیکـی و اجتمـاعی 
ها نیـز  های متفاوت این طیف، برخی تفاوت علق داشتن به بخشنیز بر آن جای دارند، اما به اعتبار ت

برای نمونه، افزون ). ب١٣٩۵و  ١٣٨۵پایا، (میان آنها برقرار است ) با وجود اشتراک در علم بودن(
، با علوم )به استثنای فلسفه(بر تفاوت در قلمرو کاوش که بدان اشاره شد، علوم اجتماعی و انسانی 

و از وجهی   اند؛ از وجهی علم ن مورد تفاوت دارند که برخالف آنها دووجهیفیزیکی و زیستی در ای
  .تکنولوژی هستند

هرچند که این دو برساخته بشـری بـا . ها تفاوت دارند با تکنولوژی) از هر سنخ که باشند(علوم 
ه شـان بـ یکدیگر تعامل بسیار دارند و از اشتراکاتی نیز برخوردارنـد، امـا شـمار اختالفـات اساسی

هـا فاقـد هـر نـوع ذات و گوهرنـد  برای مثال، تکنولوژی. مراتب بیش از اشتراکات اندک آنان است
ها واجد کارکرد هستند و با همـین کارکردهـا، از یکـدیگر امتیـاز  تکنولوژی). ١٣٩١و  ١٣٨۶پایا، (

  .کنند گیرند و تشخص پیدا می  می
  

                                                           
  ).ج١٣٩۵ب و ١٣٩۵، ١٣٨۴(پایا : ک.ی ربرای نقد رویکرد نادرست قائالن به علوم فرهنگ. ١
  ).ب١٣٩۵، ١٣٨۴(پایا: ک.ها ر در مورد رویکرد نادرست پوزیتیویست.  ٢

3 . Human condition 
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  :تدر جدول ذیل آمده اس» تکنولوژی«و » علم«های   تفاوت
  تکنولوژی علم وجه مقایسه

  چیستی
های بشری  ای از برساخته معرفت مجموعه/علم

است که هدفشان پاسخگویی به نیازهای 
  .معرفتی آدمی است

های  ای از برساخته تکنولوژی مجموعه
 .اند که دو کارکرد اصلی دارند   بشری

ها به نیازهای غیرمعرفتی  برخی از تکنولوژی
 .گویند  آدمی پاسخ می

برخی به عنوان ابزار و وسیله تکاپوهای 
  .کنند  معرفتی بشر را تسهیل می

ها ورابطه با  ظرف
 ها  زمینه
  

اند و مستقل از  معرفتی عام و کلی/دعاوی علمی
  .ها حساسند ها به ظرف و زمینه تکنولوژی  .های خاص هستند  ظرف و زمینه

 ها  رابطه با ارزش
  

های ارزشی آزاد  جنبهکوشد از  معرفت می/علم
  .باشد

تکنولوژی ها مشحون از ارزش های ابداع 
  یا کاربران آنند/کنندگان و

 معیار پیشرفت
  

در مورد علم معیار پیشرفت نزدیک شدن به 
  .تصویری حقیقی از واقعیت است

در مورد تکنولوژی معیار پیشرفت کفایت در 
 ارضای دو کارکرد اصلی تکنولوژی هاست

 

به چیستی دانش مربوط 
و چرایی در برابر مهارت 
  مربوط به چگونگی

علم دربارۀ چیستی و چرایی امور توضیح /معرفت
 .دهد  می

  .علم انباشتی است/معرفت

متکی به ) بعضًا هرچند نه تماماً (ها  تکنولوژی
 .اند »معرفت ضمنی«
ها اگر منقرض شود، اعاده آن  برخی از مهارت

  .ناممکن است

 رابطه با واقعیت
  

 .کند علم به شناخت واقعیت کمک می/معرفت
 .نمایی است  علم واقع/معرفت» ذات«

علم مرزهایی را که فراروی از آنها /معرفت
  .کند   ناممکن است، مشخص می

ها چگونگی تغییر دادن واقعیت را  تکنولوژی
 .کنند  بیان می

 .ها ذات ندارند، کارکرد دارند  تکنولوژی
 های معنایی  شبکهرابطه کارکردها و 

  .کاستن و افزودن کارکردهاست

 
از آنجا که علوم انسانی و اجتماعی از وجهی علم و از وجهی تکنولوژی هسـتند، پژوهشـگران 

های انسـانی و  تکنولوژی«برای پرهیز از اشتباه و خلط مقوله، وجه تکنولوژیک این علوم را با عنوان 
، )شـان امـا نـه از جنبـه علمی(جنبه تکنولوژیکیشان  علوم انسانی از. کنند مشخص می» اجتماعی

ام  در این باره در مقاالت دیگر به تفصـیل توضـیح داده. توانند و باید ناظر به نیازهای بومی شوند می
  .در این مقاله نیز بدان بازخواهم گشت). ١٣٩١و  ١٣٨۶پایا، (

گفـت و علوم انسـانی اسـالمی  المللی رسانی سومین کنگره بین اطالعدر همان پایگاه اینترنتی 
صـورت ) المللـی علـوم انسـانی اسـالمی دبیر کنگره بین(الله رفیعی آتانی  گویی با آقای دکتر عطاء

علـوم «که در پایگاه اطالعاتی شخصی ایشان نیز با نام (گرفته و ایشان در بخشی از این گفت و گو 
رفیعـی آتـانی، (نتشـر شـده م» انسانی مرسوم هم یک تجربه بشری اسـت کـه نبایـد حـذف شـود

  :، یادآور شده است که))١٣٩۴
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ای که طرفدار علم غربی هستند این است که آنها به آزاداندیشی اعتقـاد  مشکل ما با جامعه
ایـن حـرف بـا ذات علـم مخـالف اسـت چـون اگـر . گویند علم فقط همین است ندارند و می

یـد در همـان قـرون وسـطی کردنـد علـم یکـی بیشـتر نیسـت با هـا فکـر می دیگران و غربی
  .ماندند، اما یک عده خط شکستند و راه را باز کردند می

گوییم اجتماع موجود مبنـایی اسـت؛ یعنـی بـر فروضـی اسـتوار اسـت کـه آن فـروض  ما می
مبنایی و فلسفی هستند که مـا آن فـروض را بـه لحـاظ فلسـفی قبـول نـداریم مـثًال همـین 

شـناس متعـارف برویـد، گـویی  شما نـزد یـک روان محدود بودن انسان در زندگی مادی، اگر
شـناس در مبنـا  شما فردی هستید که زندگی شما مادی است، یا مثًال اقتصاددان یـا جامعه

خواند بحث حجاب  شناسی می غیر زندگی برایشان موضوعیت ندارد یا برای کسی که جامعه
اسـت، اعتیـاد،  گوید که این بحـث یـک مسـئله اجتمـاعی و عفاف مطرح نیست، یعنی نمی

دانـد چـون آن  فهمـد، امـا حجـاب و عفـاف را نمی های اجتمـاعی را می دزدی، قتل و پدیده
  .بیند دانش اصًال این را موضوع نمی

رود، ایــن  آن فــرد یــک مبــانی و مفروضــاتی دارد کــه وقتــی بــرای حــل کــردن مســائل مــی
را بخواهیـد براسـاس آن  بنابراین، شما اگر زنـدگی خـود. بیند مفروضات را اصًال مسئله نمی
نشـیند و بـا  شوید که به عنوان یک آدم دینی اصًال به دلتان نمی دانش اداره کنید متوجه می

انـد و  شناسـی رفته هـای روان ام که به کلینیک من از خیلی از افراد شنیده. شما بیگانه است
شخصـی اقتصـاد  طور است، مثًال وقتی ها هم همین در اکثر حوزه. این حس و حال را دارند

شـود، بنـابراین چگونـه  در آن وزن دارد و همه بازارهـا بـا بهـره تنظـیم می» بهره«خواند،  می
  .شود یک زندگی اسالمی با این اقتصاد هدایت بشود؟ بنابراین این بحث مبنایی است می

 خواهم این علم را به کار بگیرم برای گوییم من می بحث دیگر براساس نتایج است، مثًال می
. توانیم با این علم حـل کنـیم اینکه زندگی خود را اداره کنم، اما ما مسائل زندگی خود را نمی

مـا . علتش این است که ایـن علـم بـرای حـل مسـائل زنـدگی آن مـردم سـاخته شـده اسـت
بینیم که مسائل با وجود این علم هنوز وجود دارد پس مـا بـه ایـن علـم احتیـاج نـداریم،  می

کننـد کـه یـک اسـتاد اقتصـاد  گاه این نیاز را پیـدا نمی بینیم که مردم هیچ مثًال در کشور می
  .تواند برایشان حل کند برایشان صحبت کند، یعنی مسئله زندگی را نمی

حرف سوم و مهم ما این است که این مبانی و نتایج را کنار بگذاریم و بگوییم این علـم منبـع 
هـای  این همـه معـارف از زبـان معصـوم در حوزه بیند، مثالً  معرفتی به نام وحی را اصًال نمی

ترین این علـوم مـورد اسـتفاده  این معارف در مرتبط  مختلف زندگی داریم که حتی یک جمله
حـرف مـا ایـن اسـت کـه هـم از حیـث . شـود گیرد، چرا که به رسمیت شناخته نمی قرار نمی

ه بایـد بـه سـراغ معـارف مبانی، هم از حیث نتایج و هم از حیث محتوا دالیل کافی داریـم کـ
  .برویم
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اما اینکه فرمودید باید برتری داشته باشد، باید بگویم که برتری ما این است کـه مـا از حیـث 
حاال سؤال . مبانی برای همه مسائل ادله داریم که مبانی اسالمی بر مبانی دیگر ترجیح دارد

خدا، به انسـان، جامعـه و این است که به چه دلیل مبانی اسالم در زندگی مثل نگاه شما به 
گوییم ما به علمی دسترسـی داریـم  شود که می گونه می زندگی بهتر است؟ از حیث نتایج این
گویید بـرویم پـیش  کند، مثًال در مشاوره خانواده شما می که مسائل زندگی ما را بهتر حل می

اند خیلـی بـه مـا تو  این می. داند داند و هم دین را می شناسی را می کسی که هم مسائل روان
  .کمک کند

گونـه دوسـت دارد و حتـی پزشـکی  گونه است، یعنی جامعه ما این پس از حیث نتایج هم این
تـر باشـد کـه او را بیشـتر قبـول  حاال اگر پزشـک دینی. دهد تر است را ترجیح می که اخالقی

کمـک  تواند تر است به زندگی ما بهتر می دارد؛ یعنی احساس ما این است شخصی که دینی
گوید؛ بنابراین ترجیح ما در مبانی، ترجیح مـا در کـاربرد  همچنان که مبانی ما این را می. کند

و ترجیحمان در کار ایـن مسـئله اسـت؛ بنـابراین، در هـر سـه حـوزه مـا قاعـدتًا بایـد بتـوانیم 
 .)١٣٩۴(های بهتری بزنیم  حرف

کتر آتانی نیز به توضـیحی کـه در همان نکته مربوط به تصویر غیردقیق از علم در سخنان آقای د
. ایشان بر این باور اسـت کـه طرفـداران علـم غربـی آزادانـدیش نیسـتند. آید، مشهود است پی می

برنـد و  کند که در میان کسانی که از علم جدیـد بهـره می روی این نکته را انکار نمی نگارنده به هیچ
کننـد و یـا بـه ایـن صـفت شـناخته  حتی کسانی که خود را در زمرۀ حامالن ایـن علـم معرفـی می

ای غیـر از هـدف اصـلی علـم کـه  یعنی انگیزه(های غیرمعرفتی  شوند، افرادی هستند که انگیزه می
اش،  اصلی» گوهر«اما علم، تنها در ارتباط با . دارند) دستیابی به تصویری حقیقی از واقعیت است

هیچ دعوی دیگـری و . شود می» علم«عیت، نمایی و التزام به ارائه تصویری حقیقی از واق یعنی واقع
نکته مهم اینکه حتی کسـانی کـه . تواند شود با هر انگیزه دیگری، به وصف علم بودن موصوف نمی

های غیرناظر به تحری حقیقت را بـه  زمین دعاوی ایدئولوژیک و یا دعاوی متکی به انگیزه در مغرب
زمین قدرتمنـد اسـت،  نقـادی در مغـرب کنند، از آنجـا کـه سـنت عنوان دعاوی معرفتی مطرح می

زدنی در  یـک نمونـه مثـال. شود دیر یا زود آشکار می) اگر فاقد اعتبار باشند(اعتباری این دعاوی  بی
به منزله یک علـم بـود و » تحلیل روانی«اعتباری دعاوی فروید در مورد  این زمینه، آشکار شدن بی
پـوپر، (و گـوش پـر کـن فرویـد و طرفـدارانش های تبلیغاتی و چشـم  آن هم با وجود همۀ جنجال

  ).١٩٩٨ 1؛ کروز١٩۴۵/٢٠٠٢و  ١٩۵٧/١٩۴۴
شود که برخالف نظر آقای دکتر آتانی علم واقعًا یکـی بیشـتر  از آنچه بیان شد، ضمنا روشن می

                                                           
1 . Crews 
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ای درباره واقعیت بود که در قیاس با  های تازه آنچه که در رنسانس پدید آمد، مجموعه گمانه. نیست
 1»تقویـت«تر از محک تجربه بیرون آمـد و  ایی که در قرون وسطی برساخته شده بود، موفقه گمانه

به جای آن، معرفت قـرون وسـطی کـه . شد و به طورموقت در زمرۀ معرفت ایجابی بشر قرار گرفت
  2.ابطالش آشکار شده بود، به نحو سلبی در انباره معرفت جای گرفت

. شود نیز همان قاعـده نقـادی برقـرار اسـت کار گرفته میدر مورد مفروضاتی که در هر علم به 
اگر دعاوی معرفتـی . هایی بیش نیستند و بنابراین، هیچ نوع اعتبار مطلق ندارند مفروضات نیز گمانه

در (نقادی نیز به دو صـورت تجربـی . شوند از محک نقادی سربلند بیرون نیامدند، کنار گذارده می
در مورد (منطقی  − تحلیلی − و نظری) پذیر تجربی دارند وای آزمونمورد آن دسته از دعاوی که محت

  .رسد  به انجام می) همه دعاوی معرفتی
هایی که آقای دکتـر آتـانی آورده  مسئله دو وجهی بودن علوم انسانی و اجتماعی با توجه به مثال

ارائـه » تماعیعلم االج«اگر ایشان یا پژوهشگر مسلمان دیگری، . شود است، به خوبی برجسته می
شـود؛ در آن صـورت،  دهد که در آن مسئله عفاف و حجاب در زمره دیگر مسائل اجتماعی تحلیل 

بندی شـده باشـد،  شده در راستای صحیح و در مسیر اصابت به واقع صـورت اگر تحلیل نظری ارائه
یزان دقـت با توجه به م(وبیش حقیقی  شود، شناختی کم آنگاه شناختی که  از این رهگذر حاصل می

هایی برای گسترش عفاف  توان سیاست وبیش دقیق می بر مبنای این شناخت کم. خواهد بود) نظریه
تـدوین ) کننـد گذاران دنبـال می با توجه به مقصودی کـه سیاسـت(و کفاف، یا در جهت خالف آن 

از سـنخ  ها، همگـی  البته سیاست). اما باید به توضیحی که در بند بعد آمده است، دقت شود(کرد، 
  .ها هستند تکنولوژی

کـه در  شود، این است کـه معرفـت، چنان علم بیشتر غفلت می/نکته مهمی که در مورد معرفت
کند، اما برای حل مسائل عملی هیچ راهـی را ارائـه  جدول باال آمده است، تنها واقع را توصیف می

معرفت یا علـم . ندسی استحل برای مسائل عملی وظیفه تکنولوژی و مه دستیابی به راه. دهد نمی
در کنار توصیف واقعیت و به داللت التزامی، مرزهایی را که فراروی از آن ممکن نیست، یعنی مـرز 

در هـر شـاخه از علـوم، چـون علـوم (های علمی  نظریه. کند های غیرممکن را مشخص می حل راه
سـی و چرایـی پدیـدار تنها چگونگی واقعیت مـورد برر) فیزیکی، زیستی، اجتماعی و علوم انسانی

دهند، اما حل مسئله که به معنای ایجاد تغییر در واقعیت است، وظیفـه علـم   شدن آن را توضیح می
های مهندسی و جایگاه خاص آن در میـان دیگـر  نگارنده در مقاله مفصل دیگری به ویژگی. نیست

                                                           
1 . corroborate 

  .داده شده استدربارۀ دو وجه سلبی و ایجابی معرفت در بخش سوم این مقاله توضیح .  ٢
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  ).الف١٣٩٣پایا، (ها پرداخته است   تکنولوژی
االجتماع که پیش از این، مثال زده شد، در مسیر اصابت به واقـع  علماگر نظریه پیشنهادی عالِم 
خواهند ) نسبی(شوند، واجد کارایی  هایی که با تکیه بر آن ابداع می باشد؛ در آن صورت، تکنولوژی

گونه کـه در جـدول بـاال آمـده اسـت، چـون  بود ولی اگر نظریه پیشنهادی دقیق نباشد، آنگاه همان
های پیشنهادی برای حل مسئله در مواجهه بـا  حل همه دعاوی معرفتی است، راهواقعیت داور نهایی 

هایی است که بسـیاری  حل یک نمونه کامًال ملموس در این زمینه، راه. واقعیت کارساز نخواهند بود
هـا  حل تـاکنون ایـن راه. انـد  از کارشناسان مسلمان برای حـل معضـل اعتیـاد در کشـور ارائـه کرده

ای که راهنمای آنها بوده، از دقـت الزم  های علمی کن کنند، زیرا نظریه که اعتیاد را ریشه نتوانسته اند
با وجود این، هر موفقیتی که در ایـن زمینـه حاصـل شـده، مبتنـی بـر شـناختی . اند برخوردار نبوده

  .وبیش صحیح از واقعیت بوده است کم
باید نکته مهمی را مورد  مسائل عملی ها در حل  در ارتباط با موفقیت یا عدم موفقیت تکنولوژی

. تواند موجب بروز فهم نادرست دربارۀ این مسئله شـود توجه قرار داد که عدم توجه به آن احیانا می
تر بدان اشـاره شـد، دربردارنـدۀ نتیجـه مهـم  معرفت و تکنولوژی که پیش/همانی میان علم نبوِد این

نگاهی بـه تـاریخ علـم . کند ارتباط مستقیم پیدا می دیگری نیز هست که با آنچه در بند پیشین آمد،
هـا و علـوم بـه  کند که در بخش اعظم این تاریخ، یعنی تا اواسط قرن نوزدهم، تکنولوژی  آشکار می
هـا  در قرون اخیـر، ارتبـاط میـان علـوم و تکنولوژی. اند وبیش مستقل از یکدیگر رشد کرده نحو کم
دو از یکدیگر، در عمل بسیار دشـوار  دی جداسازی مرز اینتر شده است تا جایی که در موار محکم
شود تـا در بسـیاری از  با این حال، همچنان تفاوت بنیادین میان علم و تکنولوژی موجب می. است

های علمی متناسب با آنها رشد کننـد و در حـل مسـائل عملـی  ها در غیاب تبیین موارد، تکنولوژی
های علمـی  ها طول بکشد تا تبیین ها و حتی قرن ها، دهه لممکن است سا. کمک کار آدمیان باشند
تأثیرات درمانگرانه ماده شیمیایی یی که اکنون در قرص . های موفق یافت شود متناسب با تکنولوژی

ها پیش و بـرای کسـانی کـه از شـیره پوشـت  ، از قرن)اسید سالیسیک(آسپیرین مورد استفاده است 
درد اسـتفاده مـی کردنـد، شـناخته شـده بـود، امـا نخسـتین درخت بید برای درمان تب و کـاهش 

تر همچنـان ادامـه  های دقیق  ارائه شد و کار ارائه تبیین ١٩٧٠های علمی برای این ماده در دهه  تبیین
انقالب صنعتی با همت صنعتگرانی شکل گرفت که برخـی از آنـان حتـی ). ٢٠٠۵، 1جفریز(دارد 

مشـکل یـافتن مختصـات دقیـق طـول ). ٢٠١٣، 2ِژموِلک(ند سواد خواندن و نوشتن پیشرفته نداشت
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سـاز  ها دریانوردان را با مشکالت اساسی مواجه کرده بود، به دسـت یـک ساعت جغرافیایی که قرن
هـا بـرای حـل آن   ترین دانشـمندان اروپـایی قرن انگلیسی حل شد، هرچند که بسیاری از برجسـته

  ).١٩٩۶، 1سوبل(کوشش کرده بودند 
هـای  های عملی با الهـام از تبیین حل رشد تکنولوژی و علم را نباید با به کارگیری راه ناهمزمانی

تکنولوژیستی که یک تکنولوژی خاص را در غیاب شناخت علمـی صـحیح، . نادرست یکی گرفت
او به حل عملـی مسـئله . نیست تبیینی علمیدهد، مدعی عرضه  ای خاص ارائه می برای حل مسئله

برای موفقیـت کـارش در نظـر داشـته ) بر خطا و یا حتی بر صواب(اگر توضیحی توجه دارد و حتی 
های معین ازجمله  توان به شمار آورد، زیرا هر تبیین علمی واجد ویژگی  باشد، آن را تبیین علمی نمی

های موفق و پیوند ارگانیـک بـا دیگـر اجـزای منظومـه  بینی بخشی و توانمندسازی برای پیش وحدت
های تحقیقـاتی سـودمند  افزون بر این، هر تبیین علمی بر صواب، راه را بـرای برنامـه. معرفتی است

 .آید بست به شمار نمی  هیچ تبیین علمی بر صواب، یک کوچه بن. کند بعدی هموار می
فـرض کنیـد یـک پژوهشـگر . به مثال مربوط به مسئله عفـاف و حجـاب در جامعـه بـازگردیم

وبـیش دقیـق  ای کم کنـد، بتوانـد نظریـه و اجتماعی پـژوهش می مسلمان که در زمینه علوم انسانی
برای تبیین عـوارض اجتمـاعی ناشـی از عـدم ) یعنی بر مسیر صواب و در راستای اصابت به واقع(

در این صورت، ایـن نظریـه کـه بـه فـرض از محـک . رعایت حجاب و عفاف در جامعه ارائه دهد
ای بهتر جـایگزین  ، موقتًا و تا زمانی که نظریه)آید ون میتجربه، آزمون و ارزیابی نقادانه سربلند بیر

منزلـۀ بخشـی از شـناخت علمـی ایجـابی   های آن آشـکار شـود، بـه ها و کاستی آن شود و یا نقص
در این حـال، . گیرد های اجتماعی مورد استفاده پژوهشگران قرار می ای از واقعیت درخصوص جنبه

است؟ پاسخ روشن است؛ دسـتاورد یـک » اسالمی«د علمی، توان سؤال کرد که آیا این دستاور می
وبیش به واقع اصابت کند یا در مسیر تقرب به حقیقت  ، اگر کم)مسلمان یا غیرمسلمان(پژوهشگر 

اعـم (آید و هیچ قیدی  معرفت ما نسبت به واقعیت به شمار می/درباره واقعیت باشد، بخشی از علم
توان در دوران طالیی  نمونه واقعی این امر را می. ن اضافه کردتوان بدا نمی) از اسالمی و غیراسالمی

الشـاطر،  دستاوردهای شیخ طوسـی، ابن. اسالم و یکی دو قرن بعد از آن، به عنوان شاهد مثال آورد
ساز انقالبی  الدین خفری در اخترشناسی همگی زمینه مؤیدالدین ُعردی، مالعلی قوشچی و شمس

). ٢٠١٢، 4و هـاف ٢٠٠٧، 3؛ صـلیبا٢٠٠٠، 2سلین(ی پدید آورد شدند که کپرنیک در اخترشناس
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پـذیر نبـود،  مرکزی امکان −های علمی این دانشمندان برای کپرنیک ارائه نظام خورشید بدون نظریه
های دانشمندان مسلمان را مصداق علم اسالمی و نه نظریه کپرنیک را  اما هیچ پژوهشگری نه نظریه

نشـده بـاقی  ها، تا آنجا کـه ابطال کند، بلکه همه این نظریه لقی میمصداق علم مسیحی کاتولیکی ت
  .اند، تنها به گنجینه دستاوردهای علمی بشر تعلق دارند مانده

کند که چرا از وحی به عنوان یک منبع شناخت استفاده به عمـل نیامـده  آقای دکتر آتانی گله می
ی است که در آغاز این بخـش بـدان اشـاره ا است؟ این گالیه نیز نشانه روشن دیگری بر همان جنبه

گیری دانشوران طرفدار برساختن علوم انسـانی اسـالمی از تصـویرهای غیردقیـق از  شد، یعنی بهره
بـه تفصـیل در ایـن » توانیم بیاموزیم از قرآن چه و چگونه می«نگارنده در مقاله مستقلی با نام . علم

برداری قرار گیرد، توضیح داده  تواند مورد بهره می) ع(و ائمه) ص(باره که چگونه وحی و سّنت پیامبر
حل مستقیمی  اجمال آن تفصیل اینکه کتاب طبیعت و وحی به ما هیچ راه). الف١٣٩۵پایا، (است 

هـای ابـداعی مـا را نقـد و داوری کننـد و یـا  حل  تواننـد راه  آنها می. دهند مان ارائه نمی برای مسائل
  .را ایفا کنند) حل مشخص  دهنده راه  اما نه ارائه( 1فهمچون منبع الهام نقش معین کش

توضیحاتی که دکتر آتانی در دو بند پایانی گفتۀ باال آورده است، تنها تکرار مدعاست و دلیل بـه 
ما به علمی دسترسی داریـم کـه مسـائل زنـدگی مـا را بهتـر حـل «: گوید ایشان می. آید شمار نمی

شناسـی را  گویید برویم پیش کسـی کـه هـم مسـائل روان شما میکند، مثًال در مشاوره خانواده  می
، اما سخن این است که براسـاس »تواند خیلی به ما کمک کند این می. داند داند و هم دین را می می

اشارۀ ایشان به اینکه مردم عادی پزشک اخالقـی یـا دینـدار را . کدام دلیل این مدعا را باید پذیرفت
ای  روی دلیلی برای قوت مبانی علم پیشنهادی ایشـان نیسـت، بلکـه بّینـه پسندند، به هیچ بیشتر می

  .دربارۀ روحیات و خلقیات روانی مردم است
االسـالم  ای داشـته اسـت، حجت نویسنده دیگری که در زمینۀ تولید علم دینی فعالیت گسـترده

تـا از بسـیاری از  ایشان به گواهی آثار متعددی که تألیف کرده، کوشیده است. حمید پارسانیا است
برای . اند، پرهیز کند های نویسندگان دیگری که به طرفداری از برساختن علم اسالمی قلم زده اشتباه

شناسـی توجـه دارد   مثال، ایشان از معـدود نویسـندگانی اسـت کـه بـه تفـاوت میـان روش و روش
گفتـه، یعنـی  ل پیشآیـد، همـان ِاشـکا همه، به توضـیحی کـه در ذیـل می  با این). ١٣٨٨پارسانیا(

گیری از تصویری غیردقیق از علم در مسیر ارائه الگویی از علم دینی، در آرا و آثار ایشان نیز بـه  بهره
ابتـدا علـم » بازسازی علم مدرن و بازخوانی علـم دینـی«ای با نام  ایشان در مقاله. خورد چشم می

  :کند  گونه معرفی می قدسی و دینی را به اجمال این
                                                           

1 heuristic 
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علم قدسی و دینی، علم بـه امـور معنـوی و مقـدس نیسـت، بلکـه علمـی اسـت کـه مراد از 
برحسب ذات و یا ساختار نظری و معرفتی خود، از هویت قدسی و معنوی و یا دینی برخوردار 

  ).٢١الف، ص١٣٩٠پارسانیا، (باشد 

و ) ٢۴همان، ص(شود که معنای علم در طول تاریخ اندیشه تغییر کرده است   و آنگاه مدعی می
پردازد، امـا متأسـفانه  سپس به توضیح و احیانًا نقد آرای شماری از نویسندگان غربی درباره علم می

بـرای خواننـده . به چه معناسـت" معنای علم"مورد نظر ایشان در » تغییر«شود که دقیقًا  روشن نمی
ها در یک تراز قرار  نها و داستا مدرن، علم را با افسانه روشن نیست که مثًال اینکه، نویسندگان پست

اند، به معنای تغییر معنای علم است، یا اینکه سلطه رویکرد پوزیتیویستی موجب تغییر معنـای  داده
  علم شده است؟

ای را کـه در  باید همان نکتـه» معنای علم دستخوش تغییر شده است«در پاسخ به این مدعا که 
کید قرار داد؛ علم یا معرفت در همه اشکال خود تنهـا بـا یـک صـفت  باال اشاره شد، دوباره مورد تأ

هـر فعالیـت . »ارائه تصـویری حقیقـی از واقعیـت«: شود و آن عبارت است از اصلی مشخص می
دیگری به نام علم، اگر با هدفی غیر از دستیابی به تصویری حقیقی از واقعیت صورت گیرد، اساسًا 

ها، علـم را بـه تـراز  پوزیتیویسـت. گـوییمعلم نخواهد بود تا آنگاه از تغییر در معنای علـم سـخن 
های پیرزنـان در یـک  مدرن روایت علمی را با افسـانه دهند و نویسندگان پست تکنولوژی تقلیل می

دهنـد، علـم اسـت و نـه آنچـه  ها ارائـه می تراز مـی گذارنـد، امـا نـه تصـویری کـه پوزیتیویسـت
ترین مالک علمـی بـودن،  و تصویر به مهمیک از این د زنند، زیرا در هیچ ها از آن دم می مدرن پست
  .توجه نشده است) در معنای انطباق با واقع(» تحری حقیقت«یعنی 

های پایانی مقاله دربـارۀ علـم دینـی مـورد نظـر خـود چنـین  االسالم پارسانیا در بخش حجت
  : دهد توضیح می

آن  آورد و توجه بـه هویـت فرهنگـی دانـش مـدرن، امکـان حرکـت معکوسـی را فـراهم مـی
در ایـن رویکـرد، بـه جـای . بازسازی علمی براساس مبانی، اصول یا متافیزیک دینـی اسـت

های  های غربی، به بازخوانی علم و فرهنـگ اسـالمی و الیـه رجوع و بازخوانی مجدد تئوری
شـود تـا از ایـن طریـق، معرفـت  عمیق این معرفت نظیر فلسفه، کالم و عرفان پرداختـه می

ساختاری بازسازی شود و البته رهاورد این حرکت جدید، پیـدایش  علمی جدید در یک تحول
شناسـی دینـی شـکل  علم و دانشی که براساس متافیزیک و هستی. علمی نوین خواهد بود

شک علمی قدسی و  برد، بدون گیرد و از منابع معرفتی فرهنگ و تمدن اسالمی بهره می می
ی را بـه افـق طبیعـت، امـور حسـی و این علم به جای آنکـه همـه هسـت. متعالی خواهد بود

پذیر تقلیل دهد، طبیعت، امور حسی و تجربی را ذیـل اصـول دینـی و یـا عقلـی خـود  آزمون
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ب، ١٣٩٢پارسـانیا، (کنـد   های الهـی بـازخوانی می  بخشد و به صورت آیات و نشانه تعالی می
  ).٣۵ص 

این سطور به خوبی بیانگر آن است که نویسنده محترم تلقی دقیقی از علم در ذهـن نـدارد و از 
فـرض و در چهـارچوب هـر نـوع  این نکته غفلت ورزیده است که هر آنچه بشر با تکیه به هـر پیش

های مختلف واقعیت بر  دیدگاه متافیزیکی و در درون هر نوع سنت و فرهنگ، به نّیت شناخت جنبه
خواهد بود و در غیر این صورت، هـر » علم« آنگاهنمایی برخوردار باشد،  د، اگر از صفت واقعبساز

نمای خود را بـه منزلـه  های واقع اینکه دانشمند یافته. نخواهد کرد» علم«نامی که بر آن بنهند، آن را 
او را به عنوان فردی کند، بلکه خود  های او را علمی نمی های الهی بازخوانی کند، یافته ها و نشانه آیه

ای  های انگیـزه زمینه ها و پیش باید عینی و مستقل از ارزش های علمی  یافته. کند باورمند معرفی می
مشـوب بـودن . نما باشند باید تنها و تنها واقع ها  این یافته. های روحی و روانی عاِلم باشند یا گرایش

  .کاهد  ینمایی آنها م آنها به هر چیز دیگر، از صدق و واقع
در مورد تأثیر متافیزیک بر تولید علم نیز ظاهرًا یک تلقی کـامًال نادرسـت در میـان بسـیاری از 

نگارنـده در ایـن بـاره در . خورد نویسندگانی که خواستار تأسیس علم اسالمی هستند، به چشم می
در ). ١٣٨۶(های دکتر مهدی گلشنی و دکتر خسرو بـاقری توضـیحاتی داده اسـت   بحث از دیدگاه

هـای متـافیزیکی واحـد،  توان یادآور شد که در درون چهارچوب اینجا و در ادامه آن توضیحات می
بــه بیــانی دیگــر، . های علمــی امکــان پدیــد آمــدن دارنــد انــواع متفــاوت و حتــی متضــاد نظریــه

کـه توضـیح آن (های علمی تنها در سطحی کلـی  های متافیزیکی دربارۀ محتوای نظریه چهارچوب
های علمی آنها بـرای پدیـدارهای مشـهود، بـه کلـی  گذارند و در مورد تبیین ، تأثیر می)آمد خواهد

، بـا 1انگلیسی، ایمـره الکـاتوش −االصل  در چند دهه پیش، یک فیلسوف علم مجاری. الاقتضائند
 آنکه به دین خود به استاد اذعان کنـد، اصـطالح اجازۀ آرای استاد خود، کارل پوپر، و بدون  اخذ بی

علمـی  منطـق اکتشـافبار پوپر در مبسوط خـود بـر کتـاب  را که نخستین 2»های تحقیقاتی برنامه«
ها بـا  او در ایـن نوشـته). ١٩٧٠الکـاتوش، (های خویش بـه کـار بـرد  در نوشته 3تحریر کرده بود،

                                                           
1 . Imre Lakatos 

2  .Research programmes 

های مفصلی برای تکمیل کتاب منطق اکتشاف علمی فراهم آورد و امیدوار بود که بتواند ویراسـت دوم  نوشته پوپر دست. ٣
ها را بـه یکـی  نوشته او کار ویرایش این دست. م تألیف اولیه بودند، منتشر کندها که چند برابر حج کتاب را با این افزوده

ها در دهـه  نوشـته از شاگردان خود، ویلیام بارتلی سوم، سپرد، اما ویرایش آن چنددهه به طول انجامیـد و سـرانجام دست
  :یافت در قالب سه کتاب ذیل، به عنوان مجلدهای مکمل کتاب منطق اکتشاف علمی انتشار ١٩٨٠

Realism and the Aim of Science; The Open Universe: An Argument for Indeterminism; Quantum Theory 

and the Schism in Physics 
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های  های سخت متافیزیکی در درون برنامـه به نقش هسته» های تحقیقاتی برنامه«استفاده از مفهوم 
تغییر یابنده تحقیقاتی اشاره کرد و نشان داد که در درون هـر برنامـه تحقیقـاتی کـه بـه یـک نظریـه 

   ).همان(اند   های علمی متنوع و رقیب قابل ظهور و ارائه  متافیزیکی تکیه دارد، نظریه
کوشند تصویرهایی از واقعیت ارائـه دهنـد، تفـاوت تصـویر  متافیزیک و علم تجربی هر دو می

های غیرتجربـی واقعیـت توجـه  متافیزیکی با تصویر علمی آن است که متافیزیک بیشـتر بـه جنبـه
. ترین چهارچوب ممکن است ترین و کلی دهد، فراخ کند و چهارچوبی که برای واقعیت ارائه می می

کوشـد  کنـد و می اسـت، توجـه می  هایی که به نحو تجربی قابـل دسـترس ی که علم به جنبهدر حال
های  های متـافیزیکی از واقعیـت هماننـد توصـیف توصیف. هایی از عالم پدیدار ارائه دهد توصیف

همه الگوهای ممکـن ) البته هر یک در قلمرو خود(علمی، دو کارکرد اصلی دارند؛ این دو توصیف 
کننـد و تنهـا  آیند، نفی می به شمار می) متافیزیکی یا علمی(اقعیت را که رقیب این الگو دیگری از و

ناممکن است، مشخص ) در تراز متافیزیکی و یا در تراز علمی(مرزهایی را که فراَروی عملی از آنها 
ا به دو برای مثال، گذشتگان براساس متافیزیکی که درباره واقعیت برساخته بودند، عالم ر. سازند می

تقسیم کرده بودند؛ اولی، عـالم َخـرق، ُذبـول و انحطـاط و » فوق القمر«و » تحت القمر«محدوده 
اولی، از چهار عنصر خاک، آب، هـوا و آتـش سـاخته شـده بـود و دومـی، . دومی، عالم ثبات بود

عـالم  براساس این متافیزیـک هـیچ شـیءای از. بود) ِاِتر(های شفافی از جنس اثیر  دربرگیرندۀ کره
های این تصـویر از  از جمله داللت. حضور یابد» فوق القمر«توانست در عالم  نمی» القمر  تحت«

اما هنگامی که ایـن . واقعیت آن بود که برای آدمیان، ساخت ماهواره و قمر مصنوعی ناممکن است
ا درج بـ پرینکیپیـاتصویر متافیزیکی با ظهور علم جدید تغییر کـرد، نیـوتن بـه صـراحت در کتـاب 

نموداری توضیح داد که چگونه اگر قطعه سنگی با سرعت اولیه معینی در امتداد مشخصـی پرتـاب 
گاسی(تواند به صورت یک قمر مصنوعی در اطراف زمین به گردش درآید  شود، می   ).١٩۶٨، 1آ

که گذشت، مرزهایی را که فراگذری از آنها ناممکن است، در تراز  های علمی نیز چنان توصیف
برای مثال، نظریه نسبیت اینشنتاین فراَروی از سرعت نور را برای انتقال هر . کنند مشخص می علمی

کند و قانون اول ترمودینامیک، ساخت هر نوع ماشینی  نوع اطالع در جهان ماده، ناممکن اعالم می
  ).  ١٩۴۴/١٩۵٧پوپر، (آورد  نیاز به انرژی به فعالیت ادامه دهد، ناممکن به شمار می را که بتواند بی
یعنـی یـک (توانند مرزهای بسـیار کلـی واقعیـت را  ها به شرحی که گذشت، تنها می متافیزیک

                                                           
در اختیار او قرار داد، اما الکاتوش مطالب آن را بدون اجازه پـوپر  ١٩۶٠ها را به خواهش الکاتوش در دهه  نوشته پوپر دست

  :ک.برای اطالع از خلقیات عجیب الکاتوش ر. مقاالت اصلی خود در زمینه فلسفه علم استفاده کردبرای تکمیل 
Alex bandy, Chocolate and Chess. Unlocking Lakatos, Akadémiai Kiadó, 2010. 

1 . Agassi, J. 
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هـای علمـی مشـخص  برای کاوش) جهان ممکن را برحسب مضامین الگوی متافیزیکی مورد نظر
مـا نـاممکن خواهـد بـود، ا) بنا به ادعای متافیزیک مورد اشاره(مرزهایی که فراگذری از آنها . کنند

کـه  از ایـن گذشـته، چنان. تواننـد نظـر دهنـد ها، نفیًا یا اثباتـًا نمی دربارۀ محتوای جزئی این کاوش
ای که در درون یک چهارچوب متافیزیکی ظهور کند، درنهایت برای کسـب  گذشت، هر نوع نظریه

اگر چنین . دبودن باید از محک مواجهه با داور نهایی، یعنی واقعیت، سربلند بیرون آی» علم«اعتبار 
توفیقی نصیب نظریه نشود، چیزی بیش از یک شبکه معنایی نخواهد بود کـه احیانـًا ممکـن اسـت 

ارتبـاط  ـ علمی جذاب، اما بی نما نیست؛ یعنی مثًال مانند یک داستان تخیلی دلنشین باشد، اما واقع
نام دارد، جـای » علم«چه نما باشد، آنگاه در منظومه آن در عین حال، اگر این نظریه واقع. با واقعیت

دهندۀ آن مسلمان یا غیرمسلمان باشد، امـا محصـول برسـاخته  گیرد و هرچند ممکن است ارائه می
به این ترتیب، این مـدعای نویسـنده . شود شدۀ وی، به وصف اسالمی یا غیراسالمی موصوف نمی

یـرد و از منـابع گ شناسـی دینـی شـکل می علم و دانشی که براساس متافیزیـک و هستی«محترم که 
. »برد، بدون شـک علمـی قدسـی و متعـالی خواهـد بـود معرفتی فرهنگ و تمدن اسالمی بهره می

  . چیزی بیش از یک نامگذاری دلبخواهی که وجهی در واقع ندارد، نخواهد بود
خورد، آن اسـت کـه در ظـاهر ایشـان  نکته مهم دیگری که در بیان نویسنده محترم به چشم می

» علمـی نـوین«د که صرف رجوع به منابع موجود در فرهنگ اسالمی منجر به ظهور پندار چنین می
با رجـوع » معرفت علمی«. خواهد شد، اما این تلقی نیز برخاسته از شناخت غیردقیق از علم است

ظهـور . یابـد های این فرهنگ یا آن سنت یا بهمان تمدن، به صورت خودکار ظهـور نمی به دستمایه
ها،  هـا، سـنت فرهنگ. کننـد وپنجه نـرم می است که عالمان بـا آنهـا دسـت» لیمسائ«علم در گرو 

سـازی بـرای  های بعدی خواهد آمد، از حیـث زمینه ها، به شرحی که در بخش ها و متافیزیک تمدن
فرهنـگ اسـالمی در قـرون . های اساسـی دارنـد با یکدیگر تفاوت» مسائل«جلب توجه عالمان به 

ها، از تـوان جلـب توجـه  تـا یـک یـا دو قـرن بعـدی در برخـی از زمینـه طالیی اسالم و نیز احیاناً 
واقعی و اصیل برخوردار بود، اما در قرون دیگر از این توانایی عـاری شـد » مسائل«پژوهشگران به 

ای از قـرون وسـطی و بـرای  این شرایط برای فرهنگ غربی در بخش قابـل مالحظـه). ٢٠١۴پایا، (
شان برقرار  های مهمی از حیات نظری یقایی و آمریکای التین در برهههای چینی، هندی، آفر فرهنگ

  .منجر به زایش علم نخواهد شد» علم و فرهنگ اسالمی«صرف رجوع پژوهشگران به . نبوده است
و دیگـری، » ابزاری از عقل قدسـی تـا عقـل«حجت االسالم پارسانیا در دو مقاله دیگر؛ اولی، 

اند کـه نشـان از  نکـاتی را مطـرح سـاخته) ١٣٨٨(» کرد اسالمیشناسی علوم انسانی با روی روش«
در مقالـه . شناسـی و فلسـفی جدیـد دارد شناسـی، روش آشنایی غیردقیق ایشان با مباحـث معرفت
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، »عقـل متـافیزیکی«، »ابـزاری  عقـل«دهـد و از  نخست ایشان معانی متعددی برای عقل ارائه می
، »عقـل عرفـی«، »عقل قدسی«، »عقل شهودی«، »عقل مفهومی«، »عقل عملی«، »عقل نظری«
). ۶٠-۵۵ب، ص١٣٩٠پارسانیا، (سخن گفته است » عقل تجربی«و » عقل جزئی«، »عقل کلی«

هایی که ظاهرًا به نیـت مرزبنـدی و ایجـاد  های زبانی و ارائه فهرست بندی متأسفانه این شیوه تقسیم
انـد و یـا در   فرهنگ سنتی حـوزه رشـد کردهتمایز در میان بسیاری از نویسندگان ایرانی که در دامن 

اند و بـا علـوم فیزیکـی و زیسـتی آشـنایی  آموخته های ادبی دانش نظام آموزشی مدرن تنها در رشته
شناسـی  های علـوم جدیـد محـدود بـه روان چندانی ندارند و بیشترین آشنایی آنها با یکی از شـاخه

  .است، رواج فراوان دارد
کید دارند، اما فرق است بـین فالسفه به اهمیت ایجاد ت مایز در واقعیت برای شناخت بهتر آن تأ

هایی که بیشتر بـا تکیـه بـه  بندی شود و تقسیم ها و مرزهایی که برای شناخت واقعیت ارائه می مقوله
عقـل، تنهـا بـا یـک ظرفیـت شـناخته . شـوند سازوکارهای داللت معنایی و یا زبـانی برسـاخته می

اند،  جـای داده شـده» عقـل«یک از دیگر مـواردی کـه بـا نـام   هیچ. نه دالیلارزیابی نقادا: شود می
ندارند، بلکه عقل را به صفتی موصوف کرده و در این توصیفات که بیشتر صـفت » عقل«ارتباطی با 

بـرای . مورد نظر بوده است تا موصوف، اما با این اقدام راه برای انواع خلـط مقولـه بـاز شـده اسـت
: توضـیح ذیـل را ارائـه کـرده اسـت» ابزاری عقل«م پارسانیا در مورد اصطالح مثال، حجت االسال

روشن است ). ۵۵همان، ص(» گیری اصلی عقالنیت ابزاری، تسلط آدمی بر طبیعت است جهت«
بـه نیـت (اش نقد  که در اینجا حوزۀ تکنولوژی که حوزه تغییر و عمل است، با قلمرو عقل که وظیفه

به همین ترتیب، در تعریفی که حجت االسالم پارسـانیا . شده است است، خلط) کمک به شناخت
بـه شناسـایی احکـام «: ارائه می دهد و می گوید عقلی است کـه» عقل متافیزیکی«برای اصطالح 

" زنی جهـاز ادراکـی آدمـی توانایی و ظرفیت گمانه"، با »عقل«، )۵۶همان، ص(» پردازد هستی می
که آقای پارسـانیا » عقل شهودی«اهی مشابه در باب اصطالح به همین منوال اشتب. خلط شده است

این عقل، بدون وساطت مفاهیم ذهنـی، بـه شـهود حقـایق کلـی و «: اند در توضیح آن مرقوم داشته
های زیسـته و وجـودی  شهود، اساسًا به قلمـرو تجربـه. رخ داده است) همان(» شود فراگیر نائل می

عقل «دو اصطالح ). ب١٣٩۵پایا، (ت، شناخت و نقد ندارد تعلق دارد و هرگز ربطی به حوزه معرف
که فیلسوف نامداری چون کانت آن را در عنوان دو کتاب اصلی خـود درج » عقل عملی«و » نظری

آن نـوع » عقـل نظـری«از نظـر وی، . کرده است نیز خالی از تسامحی که بدان اشاره شـد، نیسـت
خواهـد تصـویری از کـل  گیری از تجربه می کمکزنی دربارۀ واقعیت است که بدون  ظرفیت گمانه

نیز مشابه همان فرونسیس یا مهارت و شّمی است که ارسطو برای » عقل عملی«واقعیت بربسازد و 
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کانـت ایـن شـّم را بـا . دانـد کسانی که به امور عملی همچون سیاست اشتغال دارند، ضـروری می
مشـابه . شـمارد گیرد، یکی می مفروض میها  تشخیص قانون اخالقی که وجود آن را در همه انسان

  .توان تکرار کرد نیز می» عقول«های باال را در مورد دیگر انواع   استدالل
حـال سـؤال «: سازد کـه در مقاله دوم حجت االسالم پارسانیا از جمله این پرسش را مطرح می

ص علـوم اجتمـاعی این است که از دیدگاه اسالمی چه روشی برای تولید علوم انسانی و به طور خا
انـد کـه  نویسنده محترم ظاهرًا به ایـن نکتـه توجـه نکرده). ۴٧، ص١٣٨٨پارسانیا، (» وجود دارد؟
. های ناشـناخته واقعیـت وجـود نـدارد برای تولید علم در معنای کشف جنبـه» روشی«اساسًا هیچ 

هـایی معـین  با طـی گامها و یا دستیابی به نتایجی معین  آوری داده ها تنها ابزارهایی برای جمع روش
شناسـی  روش). ١٣٨۶پایـا، (آیند  ها فراچنگ نمی گیری از روش امور ناشناخته عالم با بهره. هستند

  .شود ی معرفتی ی کلی برای فراچنگ آوردن این امور در بخش سوم مقاله توضیح داده می
  

های  بلیتهای پیشنهادی برای بهبودبخشی به قا حل ارزیابی نقادانه برخی راه. ٢بخش 

  علوم انسانی

ـ اسـالمی ارائـه  از جمله نویسندگانی که کوشیده است تا راهبردهایی برای تحقق علوم انسانی
 مسـئله :اسـالمی اجتمـاعی ـ انسانی علـم«ای با نام   دهد، دکتر مصطفی تقوی است که در مقاله

کتر تقوی در مقایسـه اگرچه د. به این مهم پرداخته است) ١٣٩٢(» رشد راهبردهای و پذیری امکان
اند، آشنایی بیشتری با مباحث جدید  با برخی دیگر از نویسندگانی که در زمینه علم اسالمی قلم زده

فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی دارد و هرچند برخی از پیشنهادهایی که در مقاله خـود آورده اسـت، 
نیـز بـا همـان » علـم اسـالمی«بارۀ درخور تأمل و اعتناء است، اما متاسفانه دیدگاه این نویسنده در

گاه برخـی . باشد ـ انسانی می محدودیتی همراه است که عارض دیدگاه دیگر مدافعان علوم اسالمی
شناسی همراه است کـه  های عجیبی دربارۀ مسائل فلسفه علم یا معرفت از آرای نویسنده با بدفهمی

بـرای . هد، از دقت کافی برخوردار نباشدد ها ارائه می شود تا توضیحاتی که در این زمینه موجب می
های صاحب این قلم، تصویری نادرسـت از آرای وی عرضـه  مثال، این نویسنده در نقدی بر دیدگاه

این تصویر نادرست ). ١٣٩١تقوی، (کرده و سپس آن تصویر نادرست را مورد نقادی قرار داده است 
  :نگارد  دیدگاه راقم این سطور می نویسنده در توضیح. در مقاله اخیر نیز تکرار شده است

کنــد، مســتقل از  پایــا بــه پیــروی از پــوپر معتقــد اســت واقعیتــی کــه علــم از آن حکایــت می
هایی است که در ذهن ناظر شناسا، جاخوش کرده است و قصـد فعالیـت  متافیزیک و ارزش

اسـت، بـه  گونه که پوپر به آن معتقد تکاملی، همان−علمی این است که با رهیافتی انتقادی
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های ارائـه  گرچـه حـدس. طور که هسـت، وصـف کنـد یافته و آن را همان این واقعیت دست
هـای  آمـده، ممکـن اسـت متـأثر از نظام شده توسـط دانشـمندان، بـرای حـل مسـائل پیش

ها نفوذ کرده باشد، ولـی قصـد  های متافیزیکی ـ ارزشی در این حدس متافیزیکی باشد و رگه
های مزبـور  رگه) براساس تجربه و تحلیل(ت که با رهیافتی انتقادی از فعالیت علمی این اس

به این ترتیـب علـم دینـی، . ... ها زدوده شده و علمی منطبق با امر واقع حاصل آید از حدس
تواند و نباید محلی از اعراب داشـته  یعنی علم متأثر از متافیزیک دینی در فعالیت علمی نمی

  ).١٠١−١٠٠ص(باشد 

روی  داند کـه نگارنـده بـه هـیچ که با آرای صاحب این قلم آشنا باشد، به خوبی میای  خواننده
کند و نیز انتقادش در مورد علم اسالمی ایـن نیسـت کـه  های ارزشی خلط نمی متافیزیک را با جنبه

نگارنـده در آثـار . توانـد محلـی از اعـراب داشـته باشـد چون به متافیزیک دینی آغشته اسـت، نمی
کید دارد کـه هـدف علـم دسـتیابی بـه تصـویری مختلف و از ج مله در همین مقاله، بر این نکته تأ

های ادراکی ناگزیرند الگوهای ساده شده از  حقیقی از واقعیت است، اما آدمیان به اعتبار محدودیت
هـای ارزشـی،  هایشان بـا نظام توانند بیندیشند، دیدگاه واقعیت بربسازند و به دلیل آنکه در خأل نمی

ها  گونه امور، اجزائی هستند که ناخالصـی همه این. آغشته شده است... ها و ها، تعصب داوری پیش
. کننـد سازند، وارد می هایی که آدمیان برای فراچنگ آوردن واقعیت برمی هایی را در گمانه و تحریف

گونه  اره اینباید زنگ تر به تصویری کامًال حقیقی از واقعیت  برای دستیابی به تصویری هر چه نزدیک
ها نیز ارزیـابی   گونه زنگاره راه زدودن این. نما زدوده شود های معرفت اضافات تا حد امکان از گمانه

شـأن و   های متـافیزیکی ، اما نظام)٢٠١٢ب و  ١٣٩۵پایا، (ها در حیطه عمومی است  نقادانه گمانه
هر فـرد از درون . دارند... ا وه ها، پیشداوری های ارزشی، تعصب جایگاهی به کلی متفاوت با جنبه

همگـی در درون همـان ... های ارزشـی و کنـد و جنبـه یک چهارچوب متافیزیکی به عالم نظـر می
های علمی از آنهـا حـذف شـود، کـل گمانـه  زمینه متافیزیکی گمانه اگر پس. چهارچوب قرار دارند

طالسـی از −ی ارسـطوییزمینـه متـافیزیک کنار گـذاردن پس. دهد علمی اعتبار خود را از دست می
گونه کـه کنـار گـذاردن  کند، درست همان نظریه مکانیک ارسطویی، اعتبار این نظریه را متزلزل می

ارســطویی، از نظریــه اخــالط چهارگانــه، ایــن نظریــه را از اعتبــار −زمینــه متــافیزیکی بقراطــی پس
ن مطلـق، اعتبـار نظـری کنار گذارده شدن دیدگاه متافیزیکی نیوتن دربـارۀ زمـان و مکـا. اندازد می

ماکسول درباره میدان، دیدگاه فیزیکدانان دربارۀ نیـرو را بـه  − دیدگاه نیوتن را متزلزل و نظریه فارادی
  .کلی متحول کرد

هـا و  داوری های ارزشـی، پیش متافیزیک و فیزیک در طول هم قرار دارند، در حـالی کـه جنبـه
پارازیـت و نـویز بـر کوشـش آنهـا بـرای ارائـه انـد و هماننـد  های علمی ها در عرض نظریه تعصب
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گذارند و تصـویر را بـا اطالعـات غیردقیـق یـا اضـافات زائـد همـراه  نمایانه تأثیر می تصویری واقع
هـا بـا  این نکته ظاهرًا بر نویسنده محترم روشن نبوده است که تفـاوت نسـبت متافیزیک. سازند می

باید در برابر  می، به معنای آن است که هر پژوهشگر های عل ها در قبال گمانه داوری ها و پیش ارزش
اتخاذ کند و ایـن نکتـه  دو رویکرد معرفتی متفاوتهای علمی،  این دو گروه از امور مؤثر بر گمانه

های مربوط بـه علـم دینـی از اهمیـت بسـیاری برخـوردار  شناسانه علم و بحث در مباحث معرفت
 حـذفباید در راستای  ها  ها و تعصب داوری ها، پیش رویکرد پژوهشگر در برابر تأثیر ارزش. است

هـای  ر دربارۀ تأثیر نظامحال آنکه رویکرد پژوهشگ. های پیشنهادی باشد تأثیرات آنها بر روی گمانه
به نیت یـافتن محـدودیت آنهـا و گـذر بـه کاوشگرانه  تکاپویهای علمی باید  متافیزیکی بر گمانه

های علمـی قـرار  هـا بـه دلیـل آنکـه در طـول نظریـه هایی فراگیرتر باشـد، امـا متافیزیک متافیزیک
هم نظریه گالیلـه دربـارۀ . اشندهای علمی متعارض ب توانند در آن واحد پشتوانه نظریه گیرند، می می

، در 1جزر و مد و هم نظریه کپلر در این زمینه، با وجود آنکه کـامًال بـا یکـدیگر در تعـارض بودنـد
 .درون چهارچوب متافیزیک علم جدید جای داشتند

نیز برخالف آنچه آقای تقوی از قول نگارنده مرقوم داشته اسـت، » علم اسالمی«ناپذیری  امکان
از متافیزیک بسط یافته در فرهنگ اسالمی نیست، بلکه به این دلیـل » علم«ثیرپذیری این به دلیل تأ

: شـود و آن نیـز عبـارت اسـت از ساده است که علم، تنها با یک معیار، علْم بـودنش مشـخص می
نظر از اینکه به وسیله چه کسی و در دل کـدام فرهنـگ  اگر یک مدعای علمی، صرف. »نمایی واقع«

بـه شـمار » علـم«ای  ست، این شرط را احراز کند، مستقل از هر قید و وصـف اضـافهمطرح شده ا
  .آید می

  :کند که به نگارنده نسبت داده است، دلیل ذیل را اقامه می» استداللی«تقوی سپس در نقد 
های علمـی، بـرای  ترین نقد بر استدالل یاد شده، این است که در مقـام نقـادی نظریـه مهم

براسـاس دیـدگاه  ٣و  ٢مقصود دو جهان [منعقد شود، حکمی از دو جهان  اینکه اساسًا نقد
دهد که خود نقادی را نمی تـوان عـاری از  الزم است و این نشان می] گرایان نقاد است عقل

آیـد، اینکـه جانـب  وقتی بـین دو گـزاره تنـاقض پـیش می. ارزشی انگاشت ـ تفکر متافیزیکی
تنها در مقـام حـدس  به این ترتیـب نـه. طلبد ن را میکدام طرف را بگیریم، حکمی از دو جها

ارزشی ممکـن اسـت نقـش ایفـا −های متافیزیکی نظریه، بلکه در مقام نقادی آن نیز، آموزه
تقـوی، (، اسـتخراج کـرد ...توان حجـت قـاطعی علیـه علـم دینـی، از فلسفه پوپر نمی. کنند
  ).١٠٢، ص ١٣٩١

                                                           
بـر آن بـود کـه گـردش زمـین بـه دور  کپلر کوشیده بود، جزر و مد را با تکیه به تأثیر ماه بر زمین توضیح دهـد، گالیلـه.  ١

  ).١٩۶۴کوستلر، : ک.ر(خورشید علت این پدیدار است 
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سنده محترم تصویری به کلی نادرست از مباحـث این دلیل به خوبی حکایت از آن دارد که نوی
ها بـا  ها و قضاوت اینکه حکم. گرایان نقاد دارد های عقل شناسی جدید و دیدگاه مطروحه در معرفت

توان به نظری عینـی دربـارۀ موضـوع  همراه هستند، به این معنا نیست که نمی... های ارزشی و جنبه
پذیر بـودن آن در  ضاوت یا مدعا به معنای دسـترسعینیت یک حکم یا ق. مورد بررسی دست یافت

پایـا، (حیطه عمومی برای دیگر فاعالن شناسایی و قابل ارزیابی بودن آن به وسیله این فاعالن است 
های  تحلیلی، به نیت آشکار ساختن کاسـتی− نقادی به دو شیوه تجربی و نظری). ب١٣٩۵و  ٢٠١١

شود که نقاط کور معرفتی کـه  مومی منجر به آن میعرضه حکم به حیطه ع. رسد حکم به انجام می
برای فاعل شناسایی تشـخیص آنهـا ممکـن نیسـت، بـه کمـک دیگـر فـاعالن شناسـایی آشـکار و 

اگر کاستی و نقص ). همان دو منبع سابق(ترتیب، زمینه برای حذف و تصحیح آنها فراهم شود  بدین
کند  نظری آشکار شد، عقالنیت حکم میـ  ییا ارزیابی تحلیل 1حکم یا قضاوتی به مدد مالک تجربه

  .شده انتقال دهیم که آن را از ِعداد دعاوی معرفتی به محدوده دعاوی ابطال
آید، اینکه جانـب کـدام  وقتی بین دو گزاره تناقض پیش می«: نویسنده محترم مرقوم داشته است

شـود کـه دعـاوی  میبا توضـیحی کـه داده شـد، روشـن . »طلبد را بگیریم، حکمی از دو جهان می
 2کـه همگـی ذهنـی(اسـت ... هـا و داوری های ارزشـی، پیش معرفتی افراد همواره آغشته بـه جنبـه

شرط اصلی، حضور در حیطه عمـومی و . آید تر شدن آنها به شمار نمی ، مانعی در راه عینی)هستند
در گفت و گـوی  رابینسون کروزو که در جزیره خود امکان ورود. ورود در گفت و گوی نقادانه است

گیرنـد و  نقادانه با دیگران را ندارد، قادر به تصحیح خطاهایی که در نقاط کور معرفتی وی جـای می
  ).١٣۶٩و  ١٩۴۵/٢٠٠٢پوپر، (های او هستند، نخواهد بود  ها و پیشداوری احیانًا متأثر از ارزش

ردقیق دربـارۀ مباحـث نویسنده محترم در ادامه بحث خود متأسفانه همچنان به ارائه دعاویی غی
  :نویسد برای مثال می. دهد شناسانه ادامه می شناسانه و روش  معرفت

های بدیل وجود دارد  اینکه نظریه علمی دارای مبانی متافیزیکی است و امکان ظهور نظریه
. ... تأثیر عوامل انفسی قـرار گیـرد ها، ممکن است تحت دهد که انتخاب نظریه نشان می... 

ـ اجتماعی، مشحون از مبـانی  در حوزه علوم طبیعی و چه در حوزه علوم انسانی ها چه نظریه
                                                           

آید، مقصود  توضیح این نکته ضروری است که وقتی سخن از ارزیابی یک حکم یا قضاوت با مالک تجربه به میان می.  ١
ایجـابی ماسـت، یعنـی هـای  آن است که حکم مزبور در یک چهارچوب قیاسی با حکـم دیگـری کـه در زمـره معرفت

های مجدانه ما آشکار نشـده اسـت،  معرفتی که تا این زمان همواره تقویت شده است و هنوز نقص آن، با وجود کوشش
ای بـا درجـه  شـود و گـزاره نامیده می» گزارش مشاهدتی«حکم اخیر که گزارشی درباره تجربه است؛ . شود ارزیابی می

برای ارزیابی نقادانه حکم مورد بررسـی بـا اسـتفاده از . حکم تحت بررسی است تر از درجه کلیت کلیت به مراتب پایین
بـا توجـه بـه (های مشاهدتی و یا دعاوی نظری، از دو ساختار منطقی نفی تالی در قیاس اقترانی و یا برهـان خلـف  گزاره
  .آید استفاده به عمل می) مورد

2   . Subjective 
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متافیزیکی هستند و مبانی متافیزیکی نظریه، ممکن اسـت ریشـه در اعمـاق تـاریخ داشـته 
امـر واقـع، در . تأثیر عوامـل اجتمـاعی، سیاسـی، اقتصـادی و غیـره قـرار گیـرد باشد و تحت

، ص ١٣٩١تقـوی، (شـود   انفسـی مشـاهده و فهـم میبستری متـافیزیکی متـأثر از عوامـل 
١٠٣−١٠٢.( 

های معرفتی خوِد ما همراه است، از زمان کانت بـه  این نکته که فهم ما از واقعیت با محدودیت
ها هستند، در  شناسان بوده است و این نکته که مشاهدات ما گرانبار از نظریه بعد مورد توجه معرفت

گرایـان  کـه گذشـت، عقل شناسان بدل شد؛ اما همچنان بیشتر معرفت قرن بیستم به امری آشنا برای
شود کـه دسـتیابی بـه عینیـت نـاممکن  ها موجب نمی یک از این جنبه دهند که هیچ نقاد توضیح می

طرفـه ). ب١٣٩۵، ٢٠١١پایـا، (گرایی افراطی هموار شـود  شود و راه برای شکاکیت مطلق یا نسبی
اما باید اضافه «: کند که ان آنچه در باال آمد، خود بالفاصله اذعان میاینکه نویسنده محترم بعد از بی

گیری آن  شود و اقتضائات امر واقع در شکل کرد که نظریه فقط توسط این عوامل تعیین و تقویم نمی
، ص ١٣٩١تقـوی، (» شـویم گرایی واقع می بدون اضافه کردن نکته اخیر در ورطه نسبی. سهم دارد

هم خدا را داشته باشد و هم خرما «برای آنکه نویسنده به اصطالح  1نور استعجالی، اما این ما)١٠٣
قابل شناخت است، یـا ... یا واقعیت، با وجود همه تأثیرات انفسی و تاریخی و. کند کفایت نمی» را

نویسنده محترم ظاهرًا مایل است در میانه بماند و موضع . آنکه راه ما به شناخت واقعیت بسته است
نویسـنده محتـرم در ادامـه بحـث، . کنـد اعتبـار می نی نگیرد، اما این شیوه، اسـتدالل او را بیروش

سـو، همـه دعـاوی  کنـد تـا از یک کوشـش می» یکی به نعل، یکی به میخ«متأسفانه با همین شیوه 
معرفتی را متأثر از عوامل انفسی و سوبژکتیو معرفـی کنـد و از سـوی دیگـر، از تـن دادن بـه نتیجـه 

قی این رویکرد که در غیاب پذیرِش امکـان دسـتیابی بـه معرفـت عینـی، شـناخت را نـاممکن منط
دهـد، کـه بـا ذکـر  شد از این مخصمه نشان نمی تنها هیچ راهی برای برون کند، طفره رود، اما نه می

برای نمونه ایشان بعـد . کند دعاوی غیردقیق دیگر بیش از پیش موضع مورد نظر خود را تضعیف می
شناسی دینـی، از بحـث   پذیری علم دینی و نیز امکان تولید روش دربارۀ امکان» توضیحاتی«رائه از ا

  :گیرد گونه نتیجه می خود این
مبـانی ایـن علـوم ممکـن . ١: اجتماعی دینی ممکن است، زیرا−به این ترتیب علوم انسانی

. ٢ا رد یـا تاییـد کنـد؛ تواند آن ر  بینی دینی متأثر شود و مشاهده به تنهایی نمی است از جهان
شناسـد،  شناسی علم در عین حـال کـه توسـل بـه مشـاهده را بـه رسـمیت می دین در روش

داند؛  شود، راز رسیدن به حقایق عالم وجود می مجموعه اعمالی را که پرهیزگاری نامیده می
 ).١٠۵تقوی، ص (البته تا جایی که فهم بشر توان آن را دارد 

                                                           
1. Ad-hoc 
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های نویسنده محترم است، به خـوبی بـرای نشـان »استدالل«همه  همین قول کوتاه که خالصه
صاحب این قلم در مقاالت دیگـر و نیـز . کند دادن عدم دقت وی و مغشوش بودن بحث کفایت می

بینی مختار فرد هر نوع تأثیری کـه در  در همین مقاله، مکرر توضیح داده است که متافیزیک و جهان
الگویی را که وی از » نمایی ی واقع«قعیت داشته باشد؛ در پایان، شکل دادن به دیدگاه وی درباره وا

. توان ارزیابی کـرد سازد، تنها با رجوع به خود واقعیت و با نقادی در حیطه عمومی می واقعیت برمی
اگر برخی از عالمان با پرهیزگـاری بـه . عالمان نیز صادق است» پرهیزگاری«این نکته عینًا در مورد 

آنها جای دارد که جهانی شخصـی،  ٢هایی دست یابند، همه این امور در جهان  تشهودها و بصیر
ها و شهودها در روشنگری دربارۀ واقعیت، تنها  قوت عینی آن بصیرت. خصوصی و سوبژکتیو است

با رجوع به خود واقعیت و ارزیابی نقادانه در حیطه عمومی قابل آشکار شدن برای جمع است، امـا 
آیـد و   سـربلند بیـرون می) موقتـاً (حلی در حیطه عمومی و در مواجهه با واقعیـت  هوقتی گمانه یا را

شـود و  همه ابنای بشر تلقی می 1شود، محتوای آن، به منزلۀ بخشی از معرفت ایجابی می» تقویت«
بـه ایـن دلیـل، دسـتاوردهای معرفتـی . شود بودن بدان بار نمی» معرفت/علم«هیچ قیدی، جز قید 

کننده بـه  اصـابت«عالمان پرهیزگار مسلمان، به همان انـدازه دسـتاوردهای » به واقعکننده  اصابت«
یـا » علـم اسـالمی«یـک  آیـد و هیچ به شمار می» علم«عالمان غیرمسلمان و غیرپرهیزگار، » واقع

  .شود  محسوب نمی» غیراسالمی«
م انسانی اسـالمی و نویسنده محترم در بخش دوم مقاله خود به ارائه راهبردهایی برای تولید علو

هرچند برخی از پیشنهادهای عملِی نویسنده مناسب و مفیدنـد، امـا . پردازد بهبودبخشی به آنها می
چهارچوب نظری کلی حاکم بر دیدگاه وی، متأثر از همان محدودیتی است کـه بـدان اشـاره شـد، 

  :نویسد  برای مثال ایشان می
اسـالمی بایـد رخ دهـد، پایـه و بنیـان قـرار اجتمـاعی  ــ آنچه برای تحقق آرمان علم انسانی

). ١٠٧(ها و تأمالت این حوزه از دانش بشـری اسـت  بینی اسالمی در پژوهش گرفتن جهان
اجتماعی بر این اسـاس بایـد تعریـف شـود کـه  ـ ترتیب، مطلوبیت آینده علوم انسانی بدین... 

کننـد و تـا چـه درجـه  میبینی اسالمی تغذیـه  های این حوزه چه میزان از زمین جهان نظریه
  ).١٠٨تقوی، ص (گیرند   حالت انضمامی به خود می

با توضیحاتی که تا اینجا داده شد، باید برای خواننده روشن شده باشد که این دسـتورالعمل، بـا 
در دوره طالیـی اسـالم، . شـود نمی» علـم اسـالمی«روی منجر بـه تولیـد  فرض تحقق آن، به هیچ

آن بخـش از دعـاوی . های دانشـمندان مسـلمان بـود ورزی و بنیـان اندیشـهبینی اسالمی پایه  جهان

                                                           
 .در بخش سوم مقاله آمده است» معرفت سلبی«و » ایجابیمعرفت «توضیح مفاهیم .  ١
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معرفتی کـه دانشـمندان مسـلمان تولیـد کردنـد و در مسـیر اصـابت بـه واقـع قـرار داشـت، جـزء 
دستاوردهای علمی بشری پذیرفته شده بـود، امـا هـیچ کـس، از جملـه خـود مسـلمانان، بـه ایـن 

  .اند نداده» علم اسالمی«دستاوردها نام 
شـهرت » علوم اسالمی«های علمیه با عنوان  اینجا الزم است توضیحی دربارۀ آنچه که در حوزه

بـه (» علـوم«بخـش اعظـم ایـن . یافته است عرضه شود تا از برداشـت نادرسـت جلـوگیری شـود
از جمله همه آنچـه کـه بـرای آمـوختن زبـان، . اند ، در واقع علم نیستند، بلکه تکنولوژی)اصطالح

از صرف، نحو، معانی و بیان تا فن خطابه، منبـر و (و ارائه بلیغ آنها به جمع الزم است  ادبیات عرب
، و نیز مهارت ها و دانسته هایی که برای رسیدن به مقام یک فقیـه ضـروری اسـت، رجـال و )تبلیغ

چنـد اسـتثنای اصـلی در . آیند همگی تکنولوژی به شمار می... درایه، منطق، فقه، اصول، اخالق و
هستند که در آنها دعاوی معرفتـی بـه  1هاییزمینه، فلسفه، کالم، تفسیر و تاریخند که دیسیپلین این

آیند، اما این علوم نیز هرچند بـا قیـد  شود و به این اعتبار علم به شمار می نحو گمانه زنانه مطرح می
شـان صـادق باشـد، صـدق آن بـا رجـوع بـه  اند، اگر دعاوی در میان عموم شناخته شده» اسالمی«

. شود ارزیابی می) نت در مورد کالم و تفسیرشامل تاریخ، طبیعت، کتاب و س(های بیرونی  واقعیت
مسـتقل از هـر (» علم«در اینجا نیز اگر دعاوی این علوم با واقع انطباق داشته باشد، در آن صورت 

در فرهنگ اسالمی » علوم«توجه به این نکته ضروری است که هرچند این . آیند به شمار می) قیدی
ه موضوعات خاصی است کـه در جامعـه اسـالمی پدیـد شان احیانًا ناظر ب اند و دعاوی ظهور کرده

ای یـاد  هایی که از آنها با عنوان محتوای خبری یـا داده و نه جنبه(آنها  2آمده است، محتوای معرفتی
یا تاریخ  4شناسی قوم آزانده این امر عینًا در مورد علوم دیگر، مثًال انسان. عام و کلی است) 3شود  می

و همـه علـوم پدیدارشناسـانه  5های ساکن جزایر گاالپاگوس پشت سی الکشنا  روم باستان یا زیست
های خـاص هسـتند، امـا  دیگر صادق است، یعنی هرچند دعاوی این علوم ناظر به ظـرف و زمینـه

علوم پدیدارشناسانه به این دلیل متکی . اند های عام و کلی محتوای معرفتی این دعاوی ناظر به جنبه
  ).ب١٣٩۵و  ١٣٨۶پایا، (اند  به قوانین عام و بنیادی

  :برخی از پیشنهادهای نویسنده با راهکار مشخصی همراه نیستند، برای نمونه
هـای  پردازی در حوزه هایی از دین کـه امکـان دارد، مبنـایی بـرای نظریـه کشف و تبیین ایده

  ).١٠٩، ص ١٣٩١تقوی، (اجتماعی قرار گیرد − انسانی
                                                           

1   . discipline 

2   .  Knowledge content 

3 . information or data content 

4  .Azande 

5  .Galapagos 
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تواننـد شـانس خـود را بـرای  کسانی می. مطرح شدن دارند ها در پرتو مسائل واقعی شانس ایده
» مسـائل«های کارساز افزایش دهند که اوًال، از معرفت پیشینی مناسب در ارتباط با  دستیابی به ایده

مند برای حـل مسـائل اقـدام کننـد؛ ثالثـًا، شـرایط  ای نظام مورد نظر برخوردار باشند؛ ثانیًا، به شیوه
بوم معرفتی  به عبارت دیگر، زیست. حل مناسب باشد در دستیابی به راه محیط برای حصول موفقیت

ای از بلوغ رسیده باشد که بتواند به ظهور نظریه و اندیشه مناسب و نیز قبول و پـذیرش  باید به درجه 
البتـه جمـع ). ١٩۶۴، 1کوسـتلر(کمک کنـد ) هم جامعه علمی و هم جامعه بزرگتر(آن در جامعه 
عنصر شانس و اقبال نیز در این زمینه . کند حل مناسب را الزامی نمی دستیابی به راهها  همه این جنبه
هایی که نگارنده در مقاالت دیگر از آن بهره گرفته است، مسئله آخر  یکی از مثال. کند نقش ایفا می

. یـدحلی برای آن بیش از سه قرن و نیم به طـول انجام است که یافتن راه) دان فرانسوی ریاضی(فرما 
حـل ایـن مسـئله کوشـش   ترین عقول ریاضی برای یافتن راه در طول این مدت جمع زیادی از بزرگ

مشـاهده   ).٢٠٠۵، 2سـینگ(پـذیر نشـد  امکان ١٩٩٠حل نهایی تا دهه  کردند، اما دستیابی به راه
نما در مجاورت سـیمی کـه جریـان الکتریسـیته از آن عبـور  از حرکت عقربه قطب 3تصادفی ُارستد

و مشـاهده ) ١٩٧۴/٢٠١۴، 4برکسـن(کند، زمینه را برای اکتشافات بعدی فـارادی همـوار کـرد     یم
سـاز  شـناس ایتالیـایی زمینه زیست 5ای که لـوئیجی گـالوانی تصادفی انقباض ماهیچه پای قورباغه

  ).٢٠١٢، 7مک کوماس(شد  ١٨٠٠در  6تولید باتری برقی به وسیله آلساندرو ولتا
توان برای همه موارد مذکور در بند باال، از جملـه مـواردی  های زیادی را می لاز تاریخ علم مثا

از جملـه عـدم توجـه خـود (بوم معرفتی  بیان کرد که دستاوردهای علمی به دلیل مهیا نبودن زیست
حل یا نظریه پیشنهادی یا بـه  ، راه)حل به ذهنش رسیده است پژوهشگر به لوازم آنچه که به عنوان راه

های زیاد به طول انجامیـده اسـت تـا دوبـاره آن  ی به دست فراموشی سپرده شده و مدتصورت کل
در شرایطی دیگر مطرح و پذیرفته شود، یا آنکه ) احیانًا به وسیله پژوهشگرانی دیگر(حل و نظریه  راه

های مهمی از آن کامًال مورد غفلت واقع شـده و بـاز هـم بـرای توجـه پژوهشـگران بـدان، بـه  جنبه
برای نمونـه، نظریـه خورشـید مرکـزی . بوم نیاز بوده است زمان و آماده شدن شرایط زیست گذشت

مطرح شده بود،  8ها پیش از آنکه به وسیله کپرنیک پیشنهاد شود، توسط آریستارخوس ساموسی قرن
                                                           

1 . Koestler, A. 

2 . Sing 

3 . Orested 

4 . Berkson, W.  

5 . Luigi Galvani 

6 . Alessandro Volta 

7 . McComas 

8 . Aristarchus of Samos 



                        ١٣٩۵بهار / ٨۶ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ٩٨

  

سال گذشت، زیرا این زمان الزم بود تا جامعه برای پذیرش این نظریه آمـاده شـود  ١٧٠٠اما حدود 
نظریـه خورشـید مرکـزی را  در گردش افـالک آسـمانیکپرنیک نیز که در کتاب ). ٢٠١٢، 1لیفری(

کند، اما بـه اعتبـار دیـدگاه  پیشنهاد کرد، گمانه زنانه به احتمال بیضوی بودن مدار سیارات اشاره می
دانست، بـه پیگیـری ایـن گمانـه اهتمـام  ای می ترین حرکات را حرکات دایره اش که کامل ارسطویی

  :نویسد کپرنیک می. ورزد  مین
ضمنًا به این نکته نیز باید اشاره کرد که اگر دو دایره قطرهای غیرمساوی داشـته باشـند، در 

شـود، در مسـیر مسـتقیم نخواهـد  صورتی که شرایط دیگر ثابت بماند، حرکتی که نتیجه می
، ١٩۶۴کوسـتلر،  بـه نقـل از(نامنـد  ریاضیدانان آن را بیضـوی می... بود بلکه در مداری که 

  ). ٢١٧ص

در اکتشافی کامًال تازه که در ماه ژانویـه  3آلمانی به نام ماتیو اوزندیرِور 2شناس باستانـ یک اختر
سـال پـیش از  ١۴٠٠میالدی اعالم شـد، ثابـت کـرده اسـت کـه اخترشناسـان بـابلی  ٢١٠۶سال 

و بـا اسـتفاده از آن بـه را کشف کـرده بودنـد  4دانشمندان عصر جدید، ریاضیات موسوم به حسابان
اقدام کرده بودند، اما ایـن اکتشـاف کـه در میـان ) ژوپیتر(محاسبه دقیق مدار گردش سیاره مشتری 

، 5کـاِون(سال بعد ناشـناخته مانـد  ١۴٠٠سابقه بود، مورد غفلت واقع شد و تا  اقوام کهن کامًال بی
دالت مربـوط بـه امـواج اسکاتلندی معا 6جیمز کالرک ماکسول ١٨۶۵در سال ). ۴٣۵، ص٢٠١۶

نظیر استنتاج کرد، اما به کلی نسبت به امکان تولید آنها در آزمایشگاه  الکترومغناطیس را با دقتی کم
ایـن امـواج را در آزمایشـگاه  ١٨٨٧آلمـانی در  7سال گذشت تا هـاینریش هرتـز ٢٢. اعتنا ماند    بی

عملی از این امواج سؤال کردند، پاسخ او این  بازتولید کند، اما زمانی که از او دربارۀ امکان استفاده
ایتالیـایی  8هشت سال دیگر زمان الزم بـود تـا مـارکونی. بود که هیچ کاربردی برای آنها سراغ ندارد

 ).١٩٩۴، 9گرات(امکان ساخت رادیو را با استفاده از آن امواج به نمایش بگذارد 
های  ایشان نتیجه حاصل از برخی از ایدهدر مقاله . گردیم اکنون به بحث نویسنده محترم بازمی

ارتقای حکمت دینی در جامعه «برای مثال، نویسنده محترم . پیشنهادی نیز توضیح داده نشده است

                                                           
1 . Freely, J. 

2  .Astroarchaeologist 

3 . Mathieu Ossendrijver 
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5 . Cowen, R. 

6 . James Clerk Maxwell 

7 . Heinrich Hertz 
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9 . Garratt, G. R. M.  
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» ـ اجتمـاعی دهی جامعـه علمـی کشـور در حـوزه علـوم انسانی تقویت و جهت«را برای » علمی
ه همین پیشنهاد نویسنده توضیح در پانوشت مربوط ب.  )١١١، ص١٣٩١تقوی، (پیشنهاد کرده است 

. »ای اساسی بین عمل خـوب و کسـب حکمـت وجـود دارد در نگرش اسالمی رابطه«دهد که  می
توانـد بـه پژوهشـگران در  آید این است کـه ارتقـای حکمـت دینـی چگونـه می سؤالی که پیش می

امل داشـته باشـند، ها باید تع های متنوع علوم انسانی و اجتماعی که با مسائل خاص این حوزه حوزه
کمک کند؟ اگر مقصود از آموزش حکمت اسالمی، ترویج اخالق خوب در میان این پژوهشـگران 

  .تر بهتر عملی خواهد بود های مناسب  است، این مهم با شیوه
برخی دیگر از پیشنهادهای نویسنده محترم نیز ظاهرًا براساس برداشتی کـامًال غیردقیـق تنظـیم 

، ١٣٩١تقـوی، (» شـناختی مبتنـی بـر دیـن تبیـین نظـام معرفت«ایشان بـه  برای مثال،. شده است
آنچه اکنـون در «: دهد در پانوشت مربوط به همین پیشنهاد نیز توضیح می. کند توصیه می) ١٠٩ص

شـود، عمـدتًا مبتنـی بـر نظـام  ترجمه، تدریس و حتی تـألیف می" معرفت شناسی"کشور با عنوان 
معدود آثـاری هـم . ثر از نگرش سکوالریستی و اومانیستی استشناسی غربی است که متأ معرفت

شناسی در سنت مسلمانان تألیف شده، تکـرار و بازنویسـی سـخن پیشـینیان از  که در زمینه معرفت
  ).١٠٩، ص ١٣٩١تقوی، (» سیناست جمله صدرالمتألهین و ابن

قیـق از ماهیـت دیـن و که اشاره شد، مبتنی بـر درکـی غیرد توصیه باال و توضیح ادامه آن، چنان
. ٢شناسـانه،  ـ معرفت وجودی. ١: دین، متشکل از دو بخـش اصـلی اسـت. شناسی است  معرفت

ُملک هستی صـاحبی : شود جنبه نخست در قالب دو گزاره ذیل بازگو می). ١٣٩١پایا، (تکنولوژیک 
را که در دین  جنبه دوم همه آنچه. االصول قابل شناخت برای ابنای بشر است دارد، این صاحب علی

انـد  هـای دینی گیرنـد، ماننـد عبـادات و معـامالت در زمـره تکنولوژی  قرار می» احکام دینی«ذیل 
شناختی دارد کـه کفـایتش بـه  بر این اساس، شناخت دین خود نیاز به یک رویکرد معرفت). همان(

میـزان دقـت . اشـدنحو عینی احراز شده باشد، نه اینکه به شناختی غیر دقیق از دیـن تکیـه داشـته ب
مـدعای . ارتبـاط دارد) یعنی میزان نقد گذیری آن در حیطه عمومی(شناخت نیز با درجه عینیت آن 

هــای سکوالریســتی و  شناســی جدیــد متــأثر از نگرش نویســنده محتــرم در ایــن مــورد کــه معرفت
. اسـتاومانیستی است، مدعایی غیردقیق، متأثر از آرای برخی نویسـندگان غربـی ماننـد هایـدگر 

شناسی مدرن، مانند هر دستاوردی معرفتی دیگر، تا آنجا کـه در حیطـه عمـومی و بـه نحـو  معرفت
این نکتـه در مـورد رویکـرد . های ایدئولوژیک عاری شود تواند از شائبه عینی قابل نقادی است، می

شناسی مشوب بـه دیـدگاه دینـی شـخص، بـه  معرفت. شناسی نیز عینًا صادق است دینی به معرفت
  .نماید  دهنده را باز می  های شخصی ارائه ، برداشت»نمایی واقع«جای 
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  عقالنیت نقاد. ٣بخش

اینجا نیز عینًا آنچه . های اصلی عقالنیت نقاد را توضیح داده است نگارنده در مواضع مختلف آموزه
  ).ب١٣٩۵پایا، (کند  را که در برخی مقاالت پیشین آورده است، بازگو می

ایـن . ای زیست، یک روش سلوک فکری و نیز دیدگاه و رویکردی فلسفی است گرایی شیوه عقل
پــوپر، (االصــل انگلیســی، ارائــه شــد  بار توســط کــارل پــوپر، فیلســوف اتریشی رویکــرد نخســتین

و به وسیله بعضـی ) ١٣٨۴و  ١٩٧٢/١٩٧٩، ١٩۶٣/٢٠٠٢، ٢٠٠٢/١٩۴۵، ١٩۵٩/٢٠٠٢/١٩٣۴
،  ١٩۶٢/١٩٨٢، 2؛ بـارتلی٢٠٠۶، ١٩٩۴، 1میلر(ت از شاگردان و همکاران پوپر بسط بیشتری یاف

گاسی، ٢٠٠٣/١٩٨۴ انداز   های این شـیوۀ زیسـت و چشـم ترین جنبه برخی از اصلی). ١٩٧۵، و آ
 :3معرفتی بدین قرار است
رهایی از رهگـذر کسـب «گرایی نقاد جستجو برای دستیابی به معرفت و حقیقت، برای  عقل

  است؛ »آزادی معنوی«] دستیابی[و » معرفت
ها را، بـه  ها، نهادهـا و سـنت هـا، اندیشـه کوشد همـه گرایش ای است که می رویکرد نقادانه

شـود، در معـرض ارزیـابی نقادانـه  همراه همه آنچه که اصطالحًا معرفت و آزادی نامیده می
  قرار دهد؛

به منزله یک باید  کنیم، می کنند که هر که را با او ارتباط برقرار می گرایان نقاد تأکید می عقل
منبع بالقوه برای استدالل عقالنی و اطالعات معقول لحاظ کنیم و این رویکـرد را در پـیش 

تـوان بـا تکـاپو و  بگیریم که ما ممکن است برخطا باشیم و دیگـران بـر صـواب، و اینکـه می
  ).١٩٩۴و پوپر،  ١٩۶٢/١٩٨۴بارتلی، (تر شد  تالش به حقیقت نزدیک

  :شناسانه بر آن است که معرفت/ شناسانه چهارچوب روش عقالنیت نقاد به منزله یک
واقعیتی موجود است که برساخته ذهن، زبان، اندیشه و قراردادهای میان آدمیان نیست، ولی  *

  . االصول برای آدمیان قابل شناخت است  این واقعیت علی
تر شـدن  این نزدیـک مانند و با وجود اند و همواره چنین می ها ظّنی و گمانه زنانه همه معرفت *

به درکی حقیقی از واقعیت، خواه واقعیت طبیعی و خـواه واقعیـت برسـاخته اجتمـاعی، از رهگـذر 
  .های خود و تأمل در خطاهای دیگران ناممکن نیست گیری از اشتباه درس

  .ها و مسبوق به آنها هستند  همه مشاهدات پیچیده در نظریه *
                                                           

1 . Miller, D. 

2 . Bartley, W. 

ای وامـدار آثـار پـوپر، میلـر و  است که به نوبه خود تـا انـدازه) ٢٠١۶، ٢٠٠٨/٢٠١۵، ٢٠١۴(این بخش بعضًا مبتنی بر پایا . ٣
  .باشد که در باال بدان اشاره شد بارتلی می
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  .تنها نامطلوب، بلکه ناممکن است سازی به هر شکل و صورتی، نه  موجه *
رویکرد استقرائی در مقام یک شیوه استنتاج منطقی، نامعتبر، عقیم و به منزلـه روشـی بـرای  *

  . اکتشاف ناممکن است
هایی کـه در دسـترس نیسـتند،  های موجود به حیطه ها و داده مسئله استقراء، یعنی تعمیم بیّنه *

دومـی، نـاظر بـه ایـن نکتـه . است 1یکی از فروع مسئله تفکیک میان معرفت اصیل از شبه معرفت
  ).٢٠٠۶میلر، (آموزیم  آموزیم و اولی، ناظر به اینکه چگونه می  است که چه می

باشـد و نـه  اسـت کـه واجـد اهمیـت می» رشِد معرفِت درخور و پرمحتوا درباره واقعیـت« *
  .»خودی خود معرفت به«

رشد معرفت . به نحو سلبی و ایجابی: کند رشد می) که مکمل یکدیگرند(عرفت به دو نحو م *
های ما دربـاره واقعیـت از رهگـذر آشـکار شـدن خطاهـا و  به نحو سلبی ناظر به ابطال شدن گمانه

آمـوزیم، آن اسـت کـه واقعیـت هرچـه  آنچه در این فرایند دربارۀ واقعیت می. های آنهاست کاستی
کردند و نیز رشد معرفت به نحو ایجـابی نـاظر  شده ادعا می های ابطال نیست که گمانه باشد، چنان

های صـادقانه مـا بـرای آشـکار کـردن  هایی که تا این زمان و با وجود بهترین کوشش است به گمانه
دربـارۀ  موقـتاین قبیل دعاوی بهترین معرفـت . اند شده باقی مانده هایشان، تقویت خطاها و نقص

  .گذارند  در اختیار ما می) های بهتری جایگزین آنها شود تا زمانی که گمانه یا گمانه(را  واقعیت
شـده قطعـی و  بـه معنـای اثبات(معرفت انسانی مطلق، قطعی، یقینی، تردیدناپذیر و موّجـه  *

و زنانـه  به عبارت دیگر، معرفت آدمی کـه همـواره گمان. تواند باشد نمی) فراتر از هر نوع امکان نقد
ای نـامتعین پرشـمار و  با توجه به همه اجزای آن، که بـه گونـه(تواند واقعیت را دقیقًا  ظّنی است نمی
های ادراکـی محـدود هسـتند،  آدمیان که موجوداتی خطاپذیر با ظرفیت. ارائه دهد) نامتناهی است

های  برخـی جنبـه های آنـان تنهـا تقریبـی از بهتـرین گمانـه. توانند به امر نامتناهی احاطه یابند نمی
توان دعاوی معرفتی آنان را، هر انـدازه کـه آن را  به همین دلیل، همواره می. دهند واقعیت را ارائه می

  .بپندارند، مورد ارزیابی نقادانه قرار داد» موجه«
هایی که واقعیت بـه اشـکال گونـاگون بـه مـا عرضـه  معرفت تنها از رهگذر تعامل با چالش *
های ممکـن  هایی را بـه منزلـه پاسـخ هـا مـا گمانـه در پاسخ بـه ایـن چالش .کند کند، رشد می می

های نقادانه قرار گیرند تا  ترین ارزیابی باید در معرض دقیق ها سپس  این گمانه. کنیم بندی می صورت
خطاتر به عنوان  ای کم ها و خطاهایشان آشکار شود، به این امید که در گام بعدی بتوانیم گمانه نقص
هـای ادراکـی محـدود  از آنجا کـه موجـوداتی غیرمعصـوم بـا ظرفیت. حل تکمیل کنیم ا راهپاسخ ی

                                                           
1 . problem of demarcation 
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ای برای فهم عالم یا ابزاری برای تغییر  دانیم که هر آنچه بر بسازیم، خواه گمانه هستیم، پیشاپیش می
بایـد  به همین علـت، کوشـش مـا در مسـیر رشـد معرفـت . آن، خالی از عیب و نقص نخواهد بود

هایمان به نّیت حذف و یا بهبودبخشـی آنهـا و  تر خطاها در برساخته شناسایی هرچه سریعمصروف 
دو نمودار زیـر الگـویی را بـرای رشـد . نیز یادگیری از رویکردهای خطا با هدف پرهیز از آنها شود
  .دهند  معرفت از رهگذر یادگیری در مسیر حذف خطا ارائه می
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  )یافته الگوی بسط(الگوی رشد معرفت از رهگدر حذف خطا : ٢نمودار 

  

های  هـایی هسـتند کـه در عرصـه ، چالش"مسـائل"یا " مساله"د از ، مقصو٢و  ١در نمودارهای 
هایی  های پیشنهادی همگی در قالـب گمانـه حل راه. شود مختلف به وسیله واقعیت به ما عرضه می

حل باید مورد ارزشیابی نقادانه قرار گیرد تـا  هر راه. دهیم ها ارائه می است که ما برای غلبه بر چالش
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ها، تالش بـرای رفـع آنهـا و  با روشن شدن ضعف. هایش آشکار شود تر ضعف ها و از آن مهم  قوت
های هـر  یکـی از نشـان. شود های بهتر آغاز می حل ها و راه های اولیه با گمانه جایگزین کردن گمانه

رود، ظهور مسائل اصیل و تازه در پی هر بار  تکاپوی معرفتی سازنده که در مسیر صحیح به پیش می
دلیل این نکته آن است که چون واقعیت، بنـا بـر فـرض عقـل . هاست واجهه با چالشتعامل برای م

های دیگـر  گرایان نقاد، واجد شمار نامتعینی از جنبه ها و وجوه است، تعامل با هر جنبـه آن، جنبـه
هـای دیگـر پنهاننـد، آشـکار  های زیـرین، یـا در ظـروف و جایگاه مرتبط با آن را که احیانًا در الیـه

تر واقعیـت و  ای از حیـث شـناخت دقیـق هـای تـازه د و با ظاهر شدن آثار عّلی آنها، چالشساز می
  . شود های موجود در آن آشکار می ظرفیت
ها  آن دسته از گمانه. رسد ها یا دعاوی معرفتی به دو صورت به انجام می آزمودن نقادانه گمانه *

هستند که دسترسی تجربـی بـه   ایی از واقعیته پذیر تجربی و یا دربارۀ جنبه که فاقد محتوای آزمون
آن دسته از . شوند ـ نظری ارزیابی می های عقالنی، منطقی و تحلیلی پذیر نیست، به شیوه آنها امکان

ها یا دعاوی معرفتی که واجد محتوای تجربی هستند، هـم بـه شـیوه فـوق و هـم بـا تکیـه بـه  گمانه
  .شوند  می های تجربی مورد ارزیابی نقادانه واقع شیوه

اخالقی بودن حداقل به صـورت . رشد معرفت در گرو اخالقی بودن فاعالن شناسایی است *
ای بـرای کسـب  فاعالن شناسایی باید بـه دیگـری کـه سرچشـمه. سازد ذیل تأثیر خود را آشکار می
. ر کنندای برای رسیدن به هدف نظ نفسه و نه وسیله آید، به منزله غایتی فی معرفتی بدیع به شمار می

هایی کـه خـود  خصـوص گمانـه شناسـانه، به همچنین، فاعالن شناسایی در ارزیابی دعاوی معرفت
  .سازد، پرهیز کنند اثر می هایی که نقادی را بی اند، باید از توسل به شیوه پیشنهاد کرده

رفتی بوم مع گرایی و پلورالیسم در زیست گرایان نقاد میان رشد معرفت با کثرت از دیدگاه عقل *
هایی که در مسیر صـواب و در راسـتای ارائـه  شانس دستیابی به گمانه. ای مستقیم برقرار است رابطه

های متنوع در  ها و گمانه بومی که کثرتی از دیدگاه نمایانه از واقعیت دارند، در زیست تقریبی حقیقت
  .ها حاکمیت دارند اندیشه هایی است که در آنها تک بوم شود، به مراتب بیشتر از زیست   آن عرضه می

آن بخـش از : کننـد های ذیـل تقسـیم می گرایان نقاد، واقعیت را از یک دیدگاه به بخش عقل* 
های  جنبـه. شـود نامیـده می) W1( ١واقعیت که جهان مادی را در خود جـای داده اسـت، جهـان 

از تعامـل میـان . نـام دارد) W2( ٢شناسانه، احساسی و ادراکی هر فرد آدمی جهـان  معرفتی، روان
شود کـه عبـارت از جایگـاهی اسـت کـه دربرگیرنـده همـه  ای آشکار می ، واقعیت تازه٢و ١جهان 

ها،  ها، گمانه همه نظریه. های واقعیت است زبانی آدمی برای تعامل با چالش−های معرفتی برساخته
هـا،  و همه انـواع دیگـر تکنولوژی ها، ابزارها اصول اخالقی، قوانین و مقررات، نقشه نهادها، ماشین
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. جهان سه، جهانی واقعی و عینی است... . ها و ها، تصویرها، نقاشی ها، موسیقی صورت همه نغمه
هـای  ترین معیار واقعی بودن واجد بودن توانـایی بـر تأثیرگـذاری بـر واقعیت واقعی است، زیرا مهم

بـرای مثـال، مـتن یـک . ی برخوردارنـداز این توانـای ٣هستومندهای موجود در جهان . دیگر است
هایی در جهـان  تأثیر بگذارد و آنان را به انجام فعالیت) ٢جهان (تواند بر افراد  سخنرانی یا کتاب می

عینــی بــودن، یعنــی . ایــن جهــان عینــی اســت، زیــرا شــرط عینــی بــودن را داراســت. یــک وادارد
). ب١٣٩۵، ٢٠١١پایـا، (» عمومی استپذیر بودن و قابل ارزیابی نقادانه بودن در حیطه  دسترس«

در یکدیگر  ٢هر سه جهان به وساطت جهان . گیرد، این شرط را داراست جای می ٣آنچه در جهان 
 . پذیرند  گذارند و از یکدیگر اثر می تأثیر می

معرفت بـه ایـن اعتبـار بـه ). به تعبیری که در باال بیان شد(دعاوی معرفتی باید عینی باشند  *
در قالـب دعـاوی (تواند واجد معرفت  خود احیانًا می ٢هر فرد آدمی در جهان . لق داردتع ٣جهان 
به شـمار » معرفت عینی«، ٢باشد، اما از آنجا که این دعاوی عینی نیستند، معرفت جهان ) معرفتی

  .شود آورده نمی
قین در القای ی. شناسانه نیست شناسی شخصی تعلق دارد و امری معرفت یقین به قلمرو روان *

افراد با استفاده از علل بیرونی مانند تبلیغات، مغزشویی، متصل کردن الکترود بـه مغـز و گذرانـدن 
های الکتریکی یا الکترومغناطیسی و همانند آن کاری شدنی است، اما یقینی کـه از ایـن راه  جریان

دی های شـهو یقینـی کـه شـخص در تجربـه. شود، فاقد هر نـوع ارزش معرفتـی اسـت حاصل می
یابد، احیانًا ممکن است برای خود شـخص  ها دست می های زیسته وجودی بدان شخصی و تجربه

و تـا زمـانی (پذیر نیست  چون در حیطه عمومی دسترس» معرفت«آفرین باشد، اما این نوع  معرفت
کـه  چنان. شـود بـه شـمار آورده نمی) در معنای دقیـق ایـن اصـطالح(» معرفت«، )که چنین باشد
  .رفت باید در حیطه عمومی قابل دسترس و ارزیابی نقادانه باشدگذشت، مع

ــای می * ــدان دسترســی دارد، ج ــی ب ــه آدم ــانی ک ــه جه ــه در س ــه ضــرورت  هرچ ــرد، ب گی
هـای بـالقوه  در هـر یـک از سـه جهـان ظرفیت. شـود های این سه جهان را نیز پذیرا می محدودیت

، دارای ٣جهـان . تواننـد بالفعـل شـوند میاالصـول  نامتناهی به نحو نامتعینی موجود است که علی
نهایت ریاضی کـه بـه نحـو نامتنـاهی و احیانـًا نـامتعین  های بی هستومندهایی است، مانند سلسله

  .بزرگند
که باید به وسیله آدمی در مواجهه با واقعیت ) و مانند آنها(ها  ها و فرضیه ها، گمانه همه نظریه *

ای پیشـنهاد  حـل یـا گمانـه یـا نظریـه واقعیـت هـیچ راه. تولید شوند، باید با آدمیان برساخته شـوند
پـوپر، (د نقش واقعیت آن است که مانند داور و قاضی، دعاوی معرفتی ما را تصـحیح کنـ. کند نمی
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حل پیشنهادی ما در مسیر ناصواب قرار داشته باشد، واقعیـت آن را  اگر راه. 1)١، فصل١٣٨۴/١٩٩۴
معرفتـی دربـارۀ واقعیـت کسـب ) بـه نحـو سـلبی(کند، اما حتی در این حال نیز ما  می) ابطال(رد 
یشترین چیزی اگر از سوی دیگر، نظریه یا گمانه پیشنهادی ما تقویت شود، در آن صورت ب. کنیم می

توانیم استنتاج کنیم، این است که در حـال حاضـر و تـا زمـانی کـه واقعیـت نقـایص گمانـه  که می
یعنی در مسیر نزدیک شدن به شناخت (توانیم آن را در مسیر صواب  پیشنهادی ما را آشکار کند، می

  . بدانیم و از آن برای حل مسائل عملی خود بهره گیریم) تقریبی واقعیت
ها و تالش برای تصحیح نقایص آنها باید میان دو  یر کسب معرفت به شیوه ارائه گمانهدر مس *

ظـرف و زمینـه داوری و «و » ظـرف و زمینـه اکتشـاف«: ظرف و زمینه مهـم تفکیـک قائـل شـویم
یک از ایـن دو  هیچ. نقش این دو ظرف و زمینه در تولید متفاوت اما مکمل یکدیگر است. »ارزیابی

شناسـی  ظرف و زمینه اکتشاف به قلمرو روان. توانند معرفت تولید کنند تنهایی نمی ظرف و زمینه به
این قلمرویی است که . هر فرد مرتبط است ٢این ظرف و زمینه عمیقًا با جهان . شخصی تعلق دارد

هـایی کـه  مند شـخص بـرای حـل مسـائل و غلبـه بـر چالش در آن در نتیجه تکاپوی مستمر و نظام
به شرط احراز شرایطی مانند آمادگی زیستبوم معرفتی که شـخص (طرح کرده است واقعیت برایش م
حـل مسـائل مـورد نظـر درقالـب بارقـه  آید که راه احیانًا این امکان به وجود می) در آن حضور دارد

ها،  ایـن قبیـل تجربـه. بصیرت، الهام غیبی، تجلی شهودی و همانند آن بر شخص مکشـوف شـود
شناسـانه ندارنـد، زمـان درازی  اند، جنبـه معرفت ی وجـودی و شخصـیها همگی از سـنخ تجربـه

ها باید آنهـا را  گیری از این تجربه برای بهره. پایند و مانند هر تجربه دیگر عینًا قابل تکرار نیستند نمی
های شخصی  شده تجربه آنگاه باید صورت بازسازی. به کمک حافظه، زبان و مفاهیم بازسازی کرد

هـا و  در معرض نقادی در حیطه عمـومی قـرار گیـرد تـا نقص» نه داوری و ارزیابیظرف و زمی«در 
تواند کامل  گاه نمی های شخصی هیچ های بازسازی شده تجربه صورت. های آن آشکار شود کاستی

های تجربه مورد نظـر را در خـود جـای دهـد و همـواره صـورتی تقریبـی و نـاقص از آن  همه جنبه
های واقعیـت  ای از جنبه البته این نکته در مورد همه مواردی که جنبه. بود های زیسته خواهد واقعیت

با وجود این، نزدیک شـدن بـه . شود، صادق است به کمک زبان و مفاهیم برساخته ما بازسازی می
االصـول،   های بازسـازی شـده، علی تر از واقعیت به مدد همـین صـورت تر و صحیح شناختی دقیق
  .ناممکن نیست

  

                                                           
حل پیشنهادی نادرست باشد، در مواجهه بـا واقعیـت خطـای آن  مقصود از داوری به وسیله واقعیت آن است که اگر راه  ١.

  .شود آشکار می
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 بحثی در امکان ارتقای کارآیی علوم انسانی و اجتماعی  .۴بخش 

های متنوع علوم همچـون علـوم فیزیکـی، زیسـتی، اجتمـاعی و  برای تولید معرفت علمی در حوزه
های الگوریتمی و  های مشخص، یا شیوه های متکی به یک سلسله گام توان دستورالعمل انسانی نمی
مقصود از معرفت علمـی، شـناخت جنبـه یـا . ین ارائه دادهای انضمامی ناظر به نتایج مع یا توصیه

و » علـم متعـارف«دربـارۀ  1تر به تفکیـک تـامس کـوهن پیش. های ناشناخته از واقعیت است جنبه
به توضیحی که گذشت، علم متعارف در واقع تکنولوژی ). ١٩٧١کوهن، (اشاره شد » علم انقالبی«

های ناشـناخته عـالم نیسـت، بلکـه در آن از  ای جنبـههایی بر است، زیرا هدف آن دستیابی به تبیین
برای مثـال، . آید استفاده به عمل می) مهندسی و تکنولوژیک(دانش موجود برای حل مسائل عملی 

مهندسان ناسا برای ارسال ماهواره به فضای اطراف زمین، محاسبات خود را با استفاده از مکانیـک 
  .رسانند  سماوی نیوتنی به انجام می

بـه تعبیـر تـامس کـوهن » علوم متعـارف«هدف، ارتقای آن دسته از علوم است که در زمره  اگر
های معین، برای بهبود  های مشخص، متکی به دستورالعمل گیرند، در آن صورت ارائه شیوه جای می

هـای  کتاب. پـذیر اسـت برداری از این علوم توسط کاربران آنها، کامًال امکان بخشیدن به نحوه بهره
این عامـل را نبایـد . توانند مددکار باشند ی خوب، یکی از ابزارهایی هستند که در این زمینه میدرس
نگارنده به یاد دارد که در دوران تحصـیل در رشـته مهندسـی الکترونیـک، از . اهمیت تلقی کرد کم

ی در های درسی منتشر شده در آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی که به زبان انگلیس کتاب
ها کـه نویسـندگان  مقایسه میان این کتاب. کرد کتابخانه دانشگاه و دانشکده موجود بود، استفاده می
داد که نویسندگان آمریکایی بـه مراتـب بهتـر از  مختلف آن را تألیف کرده بودند، به خوبی نشان می

رنـد و بـه ایـن دلیـل گی های تکنولوژی آموزش را به کار می همتایان انگلیسی یا اروپایی خود، شیوه
های نویسندگان دیگر در آموزش مطالب بـه  کردند، به مراتب بهتر از کتاب هایی که تألیف می کتاب

  .دانشجویان، حتی در غیاب استاد مؤثر بود
های  های روشـنگر دربـارۀ جنبـه پدیـد آوردن نظریـه» تولید معرفت علمـی«اما اگر مقصود از 

هایی کـه بـا  که بیان شد، هیچ راه متکی به دستورالعمل چنان ناشناخته واقعیت است، در آن صورت
مدتی است که در کشـور مـا، . های معین به نتیجه مطلوب برسد، وجود ندارد کمک آنها و طی گام

نگارنده در بررسـی از طریـق . پردازی به راه افتاده است های نظریه هایی بر سر تأسیس کرسی بحث
» پردازی، نقـد و منـاظره های نظریه هیئت حمایت از کرسی«با نام  اینترنت متوجه شد که هیئتی نیز

تأســــیس شــــده اســــت و تــــاکنون جلســــات متعــــددی را برگــــزار کــــرده اســــت 
                                                           

1 . Thomas Kuhn 
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)http://korsi.farhangoelm.ir(/، فرض اعضای این هیئت آن بـوده  رسد که پیش اما به نظر می
ای  یین کرد و احیانًا با تکیه بـه شـیوهپردازی دستورالعمل و الگوریتم تع توان برای نظریه است که می

فـرض، در صـورتی کـه نگارنـده در  عملی مانند تأسیس کرسی بدان تحقق بخشـید، امـا ایـن پیش
ای دارد که در این مقاله بسـیار بـر  تشخیص آن بر صواب بوده است، بار دیگر داللت بر همان نکته

کید شد که همان بهره علـم و عـدم شـناخت صـحیح از ایـن  گیری از تصویرهای غیردقیـق از آن تأ
 . برساخته مهم بشری است

و در زمان تکاپوی برخی از مراکز پژوهشی دانشگاهی در آمریکـا بـرای تکمیـل  ١٩۶٠در دهه 
و مـاروین  1های هوشمند و هوش مصنوعی، پیشـتازان ایـن قلمـرو ماننـد هربـرت سـایمن سیستم
امـا  ورزی کنند توانند چون آدمی اندیشه های هوش مصنوعی می مدعی شدند که سیستم 2مینسکی

یک فیلسوف سرشناس، هیوبرت دریفوس که بنیاد َرند از او برای بررسی دعـاوی طرفـداران هـوش 
مصنوعی دعوت به عمل آورده بود، با تحلیلی دقیق بـه مسـئوالن بنیـاد َرنـد و بـه طرفـداران هـوش 

هایشان بر شناختی به کلی غیردقیق از آنچه که معرفت انسانی نام دارد و  د که الگومصنوعی نشان دا
در بـن و گـوهر  توضیحات دریفـوس. )١٩٩٢، ١٩٧٢، 3دریفوس(های تولید آن مبتنی است  شیوه

اند، گرچـه دریفـوس در رویکـرد  گرای نقاد یادآور شـده مشابه همان نکاتی است که فیلسوفان عقل
خالصـه ایـن توضـیحات چنـین اسـت کـه بـرای . دارشناسی تأثیر پذیرفته استخود از سّنت پدی
توان قاعده وضع کرد و دستیابی به رازهای ناشناخته واقعیت در گـرو کـارکرد خالقانـه  خالقیت نمی

  .هایی است که در مسیر اصابت به واقع قرار دارند  ذهن برای تولید گمانه
توان دستورالعمل وضع کرد، اما بـرای ارتقـای کـارایی  های علمی نمی اگرچه برای تولید اندیشه

توان تمهیدات گوناگونی اندیشید و در این عرصه نیز باید نهایـت دقـت را بـه کـار  ها می این اندیشه
نگارنده اخیرًا . نشده، پرهیز شود بست، تا از فروغلتیدن در دام و دامن راهکارهای نسنجیده یا تدقیق

ها بـا وی در  ندیشه پویا دربارۀ علل و عوامل رکـود علمـی در دانشـگاهدر پاسخ پرسشی که نشریه ا
ارتبـاط  تـر بیـان شـد، بی میان گذارده بود، از جمله به نکته ذیل اشاره کرد که با آنچه که اندکی پیش

  :اشاره کرده و یادآور شده بود »های آزاداندیشی کرسی«نگارنده به مسئله . نیست
های  نامــه تشــکیل کرســیتــوان بــه آیــین ها می اســتگذاریبــه عنــوان مثــالی در زمینــه سی

هرچنـد . 4ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی سراسـر کشـور اشـاره کـرد آزاداندیشی در دانشـگاه
                                                           

1 . Herbert Simon 

2 . Marvin Minsky 

3 . Deryfus, H. 

  :نامه در پیوند ذیل قابل دسترس است متن این آیین.  ٤
scd.lums.ac.ir/parameters/lums/.../korsiha.pdf 
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ترین شـروط  کننـد، آزادی اندیشـه یکـی از اساسـی گرایان نقاد تأکید می گونه که عقل همان
سـازد کـه  ه اجرایـی روشـن مینامـ برای رشد معرفت است، اما نگاهی ولو گـذرا بـه ایـن آیین

انـد و محصـول تالششـان  کنندگان آن بر مسـیری ناصـواب طـی طریـق کرده چگونه تدوین
تواند مانع رشد مـوزون معرفـت در کشـور  کند که احیانًا می تنها کمکی به رشد معرفت نمی نه

اینجـا تنهـا در . نامـه بپـردازد نگارنده بنا ندارد در این مختصر به نقد تفصیلی ایـن آیین. شود
شـود کـه گـویی  گونـه اسـتنباط می نامـه این کافی است اشاره شـود کـه از مطالعـه ایـن آیین

تـوان آن را بـا  اند که می کنندگان آن به آزادی اندیشه به گونه امری تجویزی نظر کرده تدوین
هایی کـه بـرای تحقـق آزاداندیشـی  در عین حال دستورالعمل. نامه محقق کرد دستور و آیین

کنندگان بوده  تواند راه را بر اجرای همان چه که مقصود تدوین شنهاد شده است، عمًال میپی
نامه آمده است که هر متقاضی برگـزاری نشسـتی ذیـل  برای نمونه، در آیین. است، سد کند

عنوان آزاداندیشی باید همزمان سه منتقد را نیز معرفی کند و اگر او نتوانست چنین کند، در 
ز پژوهشی یا دانشگاهی که نشست آزاداندیشی مربوط به کرسی آزاداندیشـی آن صورت مرک
شود، موظف است در این زمینه اقدام کند و باالخره اگر منتقدی پیدا نشـد،  در آن برگزار می
سـازد کـه تأکیـد  نامه به خـوبی روشـن می بررسی بندهای دیگر آیین! شود جلسه برگزار نمی

های شکلی و صوری نوعی فرایند بحـث و منـاظره بـوده  نبهکنندگان، عمدتًا ج اصلی تدوین
حال آنکه آزاداندیشی اساسًا نوعی شیوه زیسـت اسـت و تضـارب آراء در چنـین شـیوه . است

ها تحقق یابد و فقدان  باید به صورت طبیعی و برمبنای تفاوت واقعی میان دیدگاه زیستی می
های  خود حـاوی جنبـه خودی شود که به ای وجود دیدگاه مخالف نباید مانع از عرضه اندیشه

 ).  ٩٣، ص١٣٩۴پایا، (بدیع، تأمل برانگیز و روشنگر است 

نگارنده در همان پاسخ به نکته ذیل نیز اشاره کرده است که با بحث امکان ارتقای کارآیی علـوم 
  :1انسانی و اجتماعی در ایران ارتباط کامل دارد

سو، بیش از آنکه در موقعیتی باشد کـه  انقالب به اینعلوم انسانی در ایران، از زمان پیروزی 
بتواند برای حل مسائل عاجلی که جامعه با آنها دست به گریبان است گامی کارسـاز بـردارد، 
دائمًا در هول و هراس دفاع هویتی از موقعیت و جایگاه خویش به منزله علمـی قابـل قبـول 

همان روزهـای نخسـت بعـد از انقـالب در  علوم انسانی از. در میان خانواده علوم بوده است
مظان این اتهام قرار داشته است که قابلیت تربیـت انسـان اسـالمی و الهـی را نـدارد، بلکـه 

بـه ایـن ترتیـب بخـش اعظـم . آید برای تربیت انسان غربی و احیانًا انسان غربزده به کار می
صروف رّد اتهـام فـوق و های گذشته م انرژی و توان اصحاب علوم انسانی در ایران طی دهه
های الزم برای پرورش انسان اسـالمی و  دفاع از این نکته بوده است که این علوم از ظرفیت

                                                           
های نگارنـده را بـا دقـت مطالعـه  توجه به این نکته با اهمیت را مدیون برادر خود، حسین پایا، هستم که معموًال نگاشـته.  ١

  .دهد کند و نکات ارزشمندی در تکمیل و تصحیح آنها پیشنهاد می می
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ها به درستی بهره گرفته شود، مقصـود حاصـل خواهـد   الهی برخوردارند و اگر از این ظرفیت
 . آمد

اسـت کـه  های هـویتی، منجـر بـه آن شـده گونه بحث درگیری اصحاب علوم انسانی در این
های کارسـاز در  فرصت چندانی برای افراد برای پرداختن به مباحـث اساسـی و ارائـه گمانـه

بست، چارۀ کـار  در این میان گروهی نیز برای خروج از این بن. مورد آنها برایشان باقی نماند
انـد و چنـین  هـای میـدانی، آمـاری و کّمـی شـدن جسـتجو کرده را در دست به دامـن بحث

که اگـر انـرژی و همـت خـود را مصـروف گـردآوری ) البته متأسفانه به نادرستی(د ان پنداشته
های مهمی را کـه پـیش روی  های میدانی کنند، زمینه الزم برای پاسخگویی به پرسش داده

دهنـد، از آنجـا  گرایان نقاد توضـیح می که عقل آورند، اما چنان جامعه ما قرار دارد، فراهم می
هاسـت و ثانیـًا،  ها، مسبوق و مصبوغ به نظریه و همه گردآوری دادهکه اوًال همه مشاهدات 
) هایی نظریـه(گیـری از نظریـه  ها نیز عینًا به همان شیوه در گـروه بهره توضیح و تفسیر داده

آوری  های مناسب و حتی جمـع ها و آمارها، در غیاب نظریه مناسب است، انباشت انبوه داده
ها، عمدتًا ثمری فراتـر از اتـالف وقـت و بودجـه بـه  گونه نظریه آنها از همان ابتدا در فقد این

  .آورد  همراه نمی
زمین نزاع میان علم و دین منجر به متواضع شدن این دو رقیب دیرین و تشخیص  در مغرب

ایـن امـر، هـم راه را . این نکته از سوی رقبا شد که حد و مرز و جایگاه هـر یـک در کجاسـت
در کشور مـا، . های بهتر از دین هموار ساخت هم دستیابی به درکتر علم و  برای رشد سریع

یک گروه به قصد نـابودی . جدلی پیدا کرده است ــها بر سر علوم انسانی صبغه کالمی  نزاع
کنند و یک گـروه نیـز بـه قصـد دفـاع از  برند یا خطابه ایراد می علوم انسانی دست به قلم می

گروه نخست مخاطبان خـود . شوند ای متشبث می هحیثیت و هویت علوم انسانی به هر حرب
های التقـاطی روی  کنند و گروه دوم برای پاسخگویی به انواع شیوه را به غربزدگی متهم می

گویند ضد اسالمی  کوشند با استفاده از آیات و روایات نشان دهند آنچه که می آورند و می می
  .نیست

محصول نـزاع بـرای . شود رژی هر دو گروه میاین تعارض البته باعث تحلیل رفتن توان و ان
وران جـوان  نگرند، از جمله آن دسته از اندیشـه تر به مسئله می ای فراخ ناظرانی که از عرصه

ای برای پژوهش و تکاپوهای معرفتی هستند، سردرگمی  که در اندیشه گزینش رشته و حوزه
ها و تعبیرهای  انواع بدفهمی در چنین فضای ناسالمتی راه برای. و ابهام هرچه بیشتر است

المثل گروهی برای توضیح آنچه که شـاهدش هسـتند، دسـت  شود و فی نادرست نیز باز می
را عامـل ایـن » دیگران و از ما بهتران یا از ما بـدتران«شوند و  های توطئه می به دامن تئوری

م انسـانی به این ترتیب رشـته بـدفهمی درخصـوص جایگـاه علـو. کنند نابسامانی معرفی می
پایـا، (گـردد   های تـازه تنیـده می یابد و بر تاروپود آن دائمًا رشته همچنان در کشور امتداد می

  ).٩٢، ص١٣٩۴
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ای کـه در  های گسـترده بحث بر سر اسالمی بودن یا نبودن علوم انسانی و اجتماعی، و بدفهمی
هایی کـه در  قای بهینه دیسیپلیناندرکاران این علوم برای ارت این زمینه وجود دارد، فرصت را از دست

  .کند اند، سلب می  آن دانش آموخته
  

 توان کرد؟ برای ازدیاد درجه کارآمدی علوم انسانی و اجتماعی چه می. ۵بخش 

بـه تفصـیل، دربـارۀ ) ١٣٩۴ب، پایا و دیگـران، ١٣٩٣پایا، (صاحب این قلم در دو تألیف اخیرش 
آنچه . علوم انسانی و اجتماعی در ایران توضیح داده استهای بهبودبخشی به کارایی  برخی از شیوه
هـا را بایـد در همـان منـابع  ای متکی به این متون است، اما تفصیل آن بحث  آید تا اندازه در ذیل می
  .دنبال کرد

های مؤثر در زمینه ازدیاد درجه کارآمدی علوم انسانی و اجتمـاعی در ایـران،  برای برداشتن گام
در ایـن مقالـه، . هایی را که دربارۀ ماهیت این علوم وجود دارد، تصحیح کـرد مینخست باید بدفه

و نیـز در » اند علوم انسانی اسالمی«ها در کسانی که خواستار تولید  اجماًال به برخی از این بدفهمی
 بینند و آنـان میان آن دسته از پژوهشگرانی که علوم انسانی و اجتماعی را با نگاهی پوزیتیویستی می

آورنـد، بعضـی از  که این دو دسته از علوم را به کلی مجزای از علوم فیزیکی و زیستی بـه شـمار می
تـا زمـانی کـه تصـویرهای نادرسـتی از علـوم اجتمـاعی و انسـانی در ذهـن  1.توضیحات داده شد

توانـد بـه   اصحاب این علوم وجود داشته باشد، هر نوع کوشش برای ازدیاد درجه کارآمدی آنهـا می
  .تر بینجامد تایج نامطلوبن

های رایج در میان آن دسته از اصـحاب علـوم انسـانی و اجتمـاعی کـه در زمـره  از جمله اشتباه
است و » فهم«اند هدف علوم انسانی و اجتماعی  قائالن به علوم فرهنگی هستند، آن است که مدعی

علوم انسـانی و اجتمـاعی  شود که همه دستاوردهای این خطای معرفتی منجر به آن می. »تبیین«نه 
بخش آنهـا مهمـل گـذارده شـود   های سوبژکتیو جای گیرد و ظرفیـت معرفـت یکسره در قلمرو یافته

  ).ب١٣٩۵پایا، : ک.ر(
که در همین مقالـه  شود و این اشتباه، چنان اشتباه دیگری که در مورد این دسته از علوم تکرار می

نیز عینًا مشهود اسـت و آن اینکـه » علم اسالمی«افعان بدان اشاره شد، ظاهرًا در میان بعضی از مد

                                                           
یکی از تـازه . تلقی نادرست از ماهیت علوم، بخصوص علوم انسانی و اجتماعی در جامعه ما ظاهرا بسیار گسترده است.  ١

: تهران(هابرماس و روشنفکران ایرانی ترین مواردی که نگارنده با آن برخورد کرده است نقد ناقدی بر کتاب تازه تالیف 
ناقـد در نقـد . گاهی نگارنده آقای دکتر قانعی راد تالیف شـده اسـتاست که با مشارکت همکار دانش) ١٣٩۵طرح نقد 

خود گالیه کرده است که چرا نویسندگان از هابرماس به این دلیل که وی به تفاوت بنیادی میان علوم انسانی و اجتماعی 
 !با علوم طبیعی و زیستی قائل است، انتقاد کرده اند
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تواند خـود را یکسـره از همـه عالئـق و  پژوهشگر نمی«شود، در علوم انسانی و اجتماعی  گمان می
گاهی های ذهنی و پیش زمینه پیش های  همواره آغشته به جنبه" شناخت او"ها عاری سازد و بنابراین،  آ

  .»شخصی استذهنی، روانی، عاطفی، احساسی و 
هایی که در اینجا بدان اشاره شد و مـواردی کـه  گرایان نقاد به تفصیل دربارۀ تصحیح اشتباه عقل

از جملـه . انـد در این مقاله بدان تأکیدی نشد، اما در مواضع دیگر به آنها پرداخته شد، توضیح داده
و شدت اسـت و نـه ، تفاوت در ضیق، سعه، ضعف »تبیین«و » فهم«این توضیحات که تفاوت بین 

های ذهنی پژوهشگر، و نیز مانع از پیشروی بـه سـوی شـناختی عینـی و در  زمینه در ماهیت و پیش
گرایان، مختص این یـا  حقیقت، برخالف مدعای نسبی. راستای تصویری حقیقی از واقعیت نیست

های  هجنبـ. آن سنت، فرهنگ و پارادایم نیست و داور نهایی برای سنجش آن، خـود واقعیـت اسـت
آن » کننـده تحریف«و » ارزشـی«های   ایدئولوژیک علوم انسانی و اجتمـاعی را ماننـد دیگـر جنبـه

  .توان با نقادی در حیطه عمومی آشکار کرد می
، از هر سـنخ کـه باشـد، در گـرو رشد معرفتگرایان  تر توضیح داده شد که از دیدگاه عقل پیش

خـواه آنهـا کـه بـه حـوزه (های متنوع واقعیت  هایی است که برای شناخت جنبه حذف خطای گمانه
گیرند و خواه آنها که در علوم  علوم فیزیکی تعلق دارند، خواه آنها که در حیطه علوم زیستی جای می

رشد معرفت همان هدفی است که از ازدیـاد درجـه . سازیم برمی) انسانی و اجتماعی مورد توجهند
هایی  اگر رشد معرفت در گرو حذف خطای گمانه. یمکارآمدی علوم انسانی و اجتماعی مد نظر دار

سـازیم، نبایـد فرامـوش کنـیم کـه هـر چـه تعـداد و تنـوع  است کـه بـرای شـناخت واقعیـت برمی
تر   تر باشد، شانس اینکه از پی تصحیح آنها، گامی بـه شـناخت واقعیـت نزدیـک هایمان فزون گمانه

  .شود تر می شویم، افزون
بومی معرفتـی اسـت کـه در آن  ها، در گـرو ایجـاد زیسـت تنوع گمانه تر شدن تعداد و اما افزون

حذف خطا نیز در گـرو تقویـت عنصـر نقـادی در چنـین . صدایی برقرار باشد گرایی و نه تک کثرت
رسـاند،  هایی که به قوت و عمق بخشیدن بـه نقـدها یـاری می ترین جنبه از مهم. بومی است زیست

ای را  های نقادانه شوند ناقدان شهامت ابراز اندیشه که سبب میهایی است  نبودن موانع و محدودیت
به این ترتیب، میان رشد معرفت و ایجـاد . اند، از دست بدهند زمانه» خالف آمد عادات«که احیانًا 
های نقادانـه خـود  هراس از آسیب به جان، مال و آبرو، اندیشه ای باز که در آن افراد بتوانند بی جامعه

  .ارائه دهند، ارتباطی مستقیم برقرار است) باید با رعایت مباالت و ادب نقد همراه باشد که البته(را 
شود، امـا اگـر در  این سخن بدین معنا نیست که در جوامع دیکتاتوری رشد معرفت متوقف می

پذیر است و به این نکته اساسی توجه کنیم که  نظر بگیریم که رشد معرفت صرفًا از راه نقادی امکان
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حوزه علوم انسانی و اجتماعی، برخالف علوم فیزیکی و زیستی، نقادی عمدتًا با تکیه بـه مبادلـه  در
پـذیر اسـت و  اندیشه میـان اصـحاب نظـر  و بـا اسـتفاده از رویکردهـای تحلیلـی و نظـری امکان

و بـه (های غیرمستقیم و دشوارتر در مورد دعاوی معرفتـی ایـن دو رشـته  های بیرونی به شیوه تجربه
شوند، آنگاه به خوبی اهمیت این نکته که چرا وجود فضای  به کار گرفته می) خصوص علوم انسانی

هراس، به ویژه برای رشد و ارتقـای علـوم انسـانی و اجتمـاعی ضـروری اسـت، آشـکارتر  باز و بی
های خـود را سانسـور کننـد،  در علـوم فیزیکـی و ریاضـی، حتـی اگـر دانشـوران اندیشـه. شود می

کند، اما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی،  ای فیزیکی و زیستی، خطای آنان را آشکار میه واقعیت
  .ها، به معنای ترویج الگوهای نادرست و غیردقیق خواهد بود  سانسور اندیشه

بـر ایـن اسـاس، بـرای کمـک بـه . است» عقل«مایه و گوهر اصلی  که گذشت، نقادی ُبن چنان
بومی اهتمام ورزید کـه دچـار  انی و اجتماعی باید به ایجاد زیستارتقای درجه کارآمدی علوم انس

بومی، ابزار اصلی مورد اسـتفاده دانشـوران و اهـل  در چنین زیست. نباشد» ُتُنک مایگی عقالنیت«
  ).١٣٧٩پایا، (اند  های متنوعی که برای این ابزار برشمرده  است، با همه ویژگی» گفت و گو«نظر، 
بـه  3ای و فرارشـته 2ای ، چندرشـته1ای رشـته گیری از رویکردهـای میان رهاگر با به» گفت و گو«

ها  انجام رسد، به نوبه خود از بازده بیشتری برخوردار خواهد شد، اما برای آنکه از ابزارهایی که بدان
ای که بیان شد، بتوان با بازده بیشتری بهره گرفت،  گانه اشاره شد، یعنی گفت و گو و رویکردهای سه

در جامعه مـا، رغبـت . د ادب مربوط به استفاده از هر یک از این ابزارها را به کاربران آموزش دادبای
حـال . خـورد گانه باال بـه چشـم نمی چندانی برای ورود در گفت و گوهای ناظر به رویکردهای سه
رهگذر های جدید توجه زیادی شده و از  آنکه در کشورهای غربی به اهمیت این ابزارها و تکنولوژی

  .آن نیز بهره زیادی عاید این کشورها شده است
نکته درخور توجه آنکه اصحاب علوم انسانی و اجتماعی در کشورهای غربی و نیز نهادهای متـولی 

ها برای ازدیاد درجه کارایی علوم انسانی و »گفت و گو«اند  هاست که دریافته علم در این کشورها، مدت
های  هـا و سـنت نظران از فرهنگ تری از صـاحب هرچه بیشـتر و متنـوعاجتماعی، اگر با مشارکت شمار 

از این الگو که خـود نـوعی تکنولـوژی اسـت، . تر خواهد بود مختلف به انجام برسد، به مراتب سودمند
برداری کـرد، البتـه شـرط  توان عینًا برای ارتقای درجه کارآیی علوم انسانی و اجتماعی در کشور گرته می

                                                           
1. Inter-disciplinary 

2. Multi-disciplinary 

.٣ Trans-disciplinaryها جای دارد، به منزله نوعی  ؛ برخی از نویسندگان به اشتباه این رویکرد را که خود در زمرۀ روش
ایـن مقالـه بـه همـت دکتـر علیـزاده . ٢٠١۴پایا، : ک.در نقد این دیدگاه نادرست ر. اند پارادایم تازه معرفتی معرفی کرده

 .در فصلنامه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی منتشر می شود است وممقانی به فارسی ترجمه شده 
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  .زایش سودمندی گفت و گوها، استفاده صحیح و مناسب از ابزار نقادی استاساسی برای اف
توان موارد دیگری را افزود، نگارنده به برخی از این موارد در کتاب  به نکاتی که در باال آمد، می

. پرداختـه اسـت) ١٣٩۴پایـا و دیگـران، ( شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتمـاعی در ایـران آسیب
کـار   آمده است نیـز در ایـن مـورد کمـک) ١٣٩٢(دی که در مقاله آقای دکتر تقوی شماری از موار

های ازدیــاد درجــه کارآمــدی  در ایــن بخــش پایــانی نیــز مناســب اســت انــدکی بــه شــیوه. اســت
  .هستند، اشاره شود» علوم انسانی و اجتماعی«که وجه دیگر » های انسانی و اجتماعی تکنولوژی«

ام، بـرای رفـع نیازهـای غیرمعرفتـی و نیـز  مقاالت دیگر توضـیح دادهکه در  ها، چنان تکنولوژی
در حـوزه علـوم انسـانی و ). ١٣٩١، ١٣٨۶(شـوند  تسهیل تکاپوهـای معرفتـی، مـددکار واقـع می

بـه ) تر، سوءاستفاده و یا دقیق(ها برای کنترل و سرکوب، استفاده  اجتماعی، بعضی از این تکنولوژی
هـای انسـانی، یعنـی علـم  مینه است که دو دسته از علوم و تکنولوژیدر این ظرف و ز. آید عمل می

سیاست در جهـان مـدرن عرصـه . سیاست و علم یا فلسفه اخالق اهمیت بسیار زیاد پیدا می کنند
) های دیگـر با استفاده از انواع تکنولوژی(بسیار مهمی است که بیشترین سهم را در یافتن امکاناتی 

های مثبتی که در وجود آدمیان  و ایجاد شرایطی برای شکوفا شدن ظرفیت برای کاستن از آالم بشری
و البته (به امانت گذارده شده است، برعهده دارد، اما سیاست به دلیل ارتباط بسیار نزدیک با قدرت 

تواند مورد سوءاسـتفاده  می) ها با قدرت و بنابراین، با توانایی برای تغییر ارتباط دارند همه تکنولوژی
برای کارکرد بهینه این تکنولوژی، هم استفاده از علم یا فلسفه اخالق ضرورت دارد و هم . ار گیردقر

شوند که از آن میـان بایـد بـه  کننده ظاهر می هایی که در نقش نهادهای نظارت استفاده از تکنولوژی
پـایش . دیاشاره کرد، و هم بـار دیگـر، ابـزار نقـا» جامعه مدنی«نهادهای مندرج ذیل عنوان کلی 

های تکنولوژی سیاست توسط شهروندان و نمایندگان آنان و نقادی مناسب عملکـرد  مستمر فعالیت
  .تواند شرایط کارکرد بهینه این تکنولوژی را بهتر فراهم کند  آنها، می
هـای انسـانی و اجتمـاعی،  ترتیب، در بحـِث ازدیـاد درجـه کارآمـدی علـوم و تکنولوژی بدین

بـا همـه (توان مدعی شد ایفاگر باالترین نقش در این زمینـه اسـت، نقـادی  میترین عاملی که  مهم
ترین جایگـاه را بـه خـود   باشـد و اصـلی می) های متنوعی که شبکه معنایی آن به همراه دارد ظرفیت

  .دهد اختصاص می
  

  منابع
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