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پارادايم يا مبنا؛ امکان ،گونهها و نقش آن در معرفت
تاريخ دريافت19/8/91 :

تاريخ تأييد19/91/91 :

محمد حسینزاده یزدی

از پايهايترين و مهمترين مسائل روششناسي که پيوند تنگاتنگي با معرفتشناسي
دارد اين مسئله است که پارادايمها ،به معناي مباني ،چه نقشي در معرفت و دستيابي
به واقعيت دارند؟ آيا مبنايي بر ديگر مباني يا پارادايمها برتري دارد و ميتوان بر پاية
اين برتري آن را بر ديگر پارادايمها ترجيح داد؟
بدينسان ،در اين پژوهش ،با تأکيد بر نادرستي آموزة چهارچوب و نامعقول
بودن آن ،تمايز ميان چهارچوب ذهني و مبنا و نيز ويژگيهايشان را واميکاويم
و امكان پذيرش پارادايمها به معناي مباني را بررسي ميکنيم و به پژوهش در اين
مسئله ميپردازيم که پارادايمها ،به معناي مباني ،چه نقشي در معرفت و دستيابي
به واقعيت دارند .در پايان ،گونههاي پارادايم (مبنا) را بررسي ميکنيم .مهمترين
دستاورد اين انديشهورزي اين است که از هر مبنايي ويژه ،ديدگاهي متناسب با
آن برميخيزد .مباني ،بهويژه مباني معرفتشناختي ،نقشي ژرف در نظريههاي ما
دارند .آيا پيامد اين تكثر ،شكاکيت در روششناسي علوم است؟ در اين وضعيت،
کدام شيوة پژوهش را برگزينيم؟ پايانبخش اين نوشتار کاوش و تالش براي يافتن
راهحل اين مسئلة دشوار است.
* استاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی
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واژگان کلیدی :پارادايم ،واقعگروي ،معرفت ،مباني معرفتشناختي ،واقعيت،
مباني روششناختي.
مقدمه

در مواجهه با پارادايمها ،پرسشهاي بسياري دربارة نقش آنها در معرفت و
دستيابي به واقعيت و تأثير آنها بر شناخت فراروي ما است .پيش از پژوهش دربارة
اين پرسشها و يافتن راهحلي براي آنها ،در نوشتاري ديگر 9،از باب مقدمه در بارة
اينكه از پارادايم چه معنايي اراده ميشود و منشأ آن معنا يا اصطالح چيست،
پژوهش کرديم و ديديم که دستكم سه معناي اصلي براي آن متصور است:
چهارچوب ذهني ،مبنا و الگو .سپس ،خاستگاه پارادايم به معناي چهارچوب ذهني
را واکاويديم و بدين نتيجه رهنمون شديم که انسان مقهور هيچ چهارچوب ذهني
و معرفتي و مغلوب هيچگونه سبک يا نحوة زندگي و بازي زباني متناسب با آن
نيست؛ او ميتواند از سلطة آن رهايي يابد .چهارچوبهاي ذهني ممكن است تنها
زمينهساز بوده ،نقش مقتضي داشته باشند .بنابراين ،چنين نيست که هر سبک زندگي
يا مجموعة پارادايمي زباني ويژه و متناسب با خود را داشته باشد ،چنانکه هر بازي
زباني ساحتي جداگانه با قواعدي ويژه ندارد؛ براي فهم هر ساحت زباني و بازي
زبانيِ آن الزم نيست در آن سبک زندگي حضور داشت؛ بازيهاي زباني و
نحوههاي زندگي همچون علم ،دين و فلسفه ،قواعد و معيارهايي مشترک دارند.
ازاينرو ،ميتوان دربارة همة آنها با معيارهايي مشترک به داوري نشست .پس،
ميتوان نحوهاي از زندگي و قواعد حاکم بر زبان آن را از بيرون ارزيابي کرد،

 .1مقالة «پارادایم؛ تحليل معناشناختی و خاستگاه» ،که در حال آمادهسازی برای انتشار است.
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چنانکه ميتوان همة ساحتها و بازيهاي زباني را با معياري يگانه بررسي و
ارزيابي کرد.
بدينترتيب ،انسانْ درون چهارچوبهاي ذهني خود زنداني نيست؛ او ميتواند
از حصار آنها بگريزد .زندگي و بازي مرتبط با آن ،تاريخ ،فرهنگ و  ...حصارهايي
نيستند که انسان را محدود کنند .چهبسا سبکهاي زندگي يا فرهنگها و يا عواملي
ديگر پيشفرضهايي را به انسان بدهد و موجب شود که انسان از منظري ويژه به
جهان بنگرد ،اما انسان هيچگاه مقهور آنها نيست و ميتواند از تأثيرشان رهايي يابد.
افزون بر اين ،نتايجي که از پيشفرضها و اصول فرضي نظري و اثباتنشده گرفته
شوند فرضي خواهند بود ،مگر آنكه به پايههايي بديهي ،خطاناپذير و زوالناپذير
ارجاع يابند.
اکنون ،از پي رد و انكار آموزة چهارچوب ،يكي از پايهايترين و مهمترين
مباحث روششناسي که پيوند تنگاتنگي با معرفتشناسي دارد اين مسئله است:
پارادايمها ،به معناي مباني ،چه نقشي در معرفت و دستيابي به واقعيت دارند؟ آيا
مبنايي بر ديگر مباني يا پارادايمها برتري دارد و ميتوان بر پاية اين برتري آن را
بر ديگر پارادايمها ترجيح داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،کداميک از آنها مزيت
دارد و کداميک از ديگر پارادايمها ناقصتر و داراي کاستيهاي بيشتري است؟ بر
فرض مزيت پارادايمي بر پارادايم ديگر ،مالک مزيت داشتن و ترجيح آن بر ديگري
چيست؟ آيا ميتوان از درون مبنا يا پارادايمي فراتر رفت و خارج از آن آزادانه
انديشيد؟ آيا معرفتي که از اين راه به دست ميآيد معتبر است؟ آيا پارادايمها
يکگونهاند يا چندگونه؟ و در صورت تكثر ،گونههاي آنها چيست؟
بدينسان ،در اين پژوهش ،از پي رد و انكار آموزة چهارچوب ،تمايز ميان
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چهارچوب ذهني و مبنا و نيز ويژگيهايشان را واميکاويم و امكان پذيرش
پارادايمها ،به معناي مباني ،را بررسي ميکنيم و اين مسئله را که پارادايمها ،به
معناي مباني ،چه نقشي در معرفت و دستيابي به واقعيت دارند پزوهش ميکنيم و
در پايان ،گونههاي پارادايم (مبنا) را بررسي ميکنيم.
 .1امکان مباني يا پارادايمهای پژوهش

گرچه پارادايم به معناي چهارچوب ذهني ديدگاهي محال و ناپذيرفتني است اما
پارادايم به معناي مبنا يا ابتناي نظريهها بر پايهها و مباني نه تنها پذيرفتني است
بلكه رويدادي است که نميتوان آن را انكار کرد يا ناديده انگاشت ،زيرا ازآنجاکه
ميان پارهاي گزارهها روابط منطقي و علّي وجود دارد ،برخي از گزارهها ممكن
است نسبت به ديگر گزارهها مبنا باشند و آنها روبناي آن گزارههاي مبنا و پايه .اين
رابطه رابطهاي يکسويه است و نه دوسويه .گزارههاي روبنا بر گزارههاي پايه
مبتنياند و نه بالعكس .
افزون بر آن ،از هر گزارهاي هر نتيجهاي نميتوان گرفت و با هر گزارهاي به هر
نتيجهاي نميتوان دست يافت ،بلكه هر گزارهاي صرفاً پيامد و نتيجة ويژهاي دارد.
اگر اصول و مباني معرفتشناسي تجربهگرايي پذيرفته شود و مبنا نهاده شود ،بر
آن نتايجي مبتني است که بر ديگر مباني و اصول نيست .مباني معرفتشناختي،
انسانشناختي و وجودشناختي حكمت اسالمي پيامدهايي دارد که فيزيكاليسم،
آمپريسم و  ...ندارند .چنين پديدهاي غير از اسطورة چهارچوب است .براساس
چهارچوب ،ذهن تختهبند و در حصار پيشساختههاست و نميتواند از آنها بگريزد.
اما به لحاظ مبنا ،ذهن تختهبند و در حصار هيچ پيشساخته يا ساختاري نيست و
تنها در بند ساختار قضيه است و نه ساختار ذهن .ميان اين دو تفاوتي بس فاحش
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وجود دارد :تختهبند بودن ساختار ذهن و تختهبند بودن ساختار قضيه .ديدگاه دوم
واقعگروي است و ديدگاه نخست نسبيتانگاري .حسب ديدگاه دوم ميتوان
فراقضيه رفت و ديگر گزينهها را ارزيابي کرد اما از لحاظ نگرش نخست چنين
امري ممكن نيست.
بدينسان ،برپاية چنين کاربردي ميتوان گفت :بيترديد ،نظريهها در دانشها،
بهويژه در علوم انساني ،و راهكارهاي آنها بر اصولي ويژه بنيان يافته است که
مهمترين آنها مبانيِ معرفتشناختي ،هستيشناختي و انسانشناختي است .هر مبنايي
که در معرفتشناسي يا هستيشناسي و يا انسانشناسي پذيرفته شود ،نتايج آن در
راهحلها و نظريههاي علوم انساني رخ مينمايد .براي نمونه ،رويكرد پوزيتيويسم
به معرفتشناسي نتايجي غير از ديدگاه ايدئاليسم ،و رويكردهاي جنسيتي
پيامدهايي مغاير با ديدگاههاي بديل دارد .آثار و پيامدهاي اين رويكردها در حوزة
اقتصاد ،جامعهشناسي ،روانشناسي ،سياست ،مديريت ،علوم تربيتي و ديگر علوم
انساني ملموس است .با سيري در علوم انساني و تأمل در راهكارها ،راهحلها و
نظريههاي مطرح بهآساني ميتوان اين ارتباط را دريافت .بنابراين ،اثبات اين مالزمه
چندان دشوار نيست ،بلكه با نگاهي از بيرون به علوم انساني و مرور فرضيهها و
نظريههاي آنها ،ادعاي پيشگفته اثبات ميشود .در انديشة اسالمي ،اصول و مبانيِ
شكلگرفته و روبناهاي آنها تمايزهاي ژرفي با ديگر رويكردهاي معرفتي دارد .با
چينش اين اصول ـ اعم از معرفتشناختي ،هستيشناختي ،انسانشناختي و  ...ـ در
کنار يكديگر ،نظام ويژهاي تحقق مييابد که هم منطقي و هم عقالني است .علوم
انساني از جمله روبناهاي برخاسته از آن پايهها و متناسب با آنهاست.
بدينترتيب ،ابتناي نظريهها بر پايهها ،مباني و اصولي ويژه نه تنها محذوري
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ندارد بلكه خود نماد واقعگروي است .منظور از واژة اصول يا مباني قواعد عقلي
يا عقاليي عامي است که اساس و شالودهاند .درواقع ،در اينجا ،همان معناي لغوي
آنها اراده شده است .بنابراين ،مباني يا اصول معرفتشناختي ،هستيشناختي و
انسانشناختي زيربناي نظريهها و راهحلها در دانشهاي گوناگون بهويژه در علوم
انسانياند .چنين مفهومي پذيرفتني ،بيترديد و حتي انكارناپذير است.
از آنچه گذشت بدين نتيجه ميرسيم که پارادايم به معناي ابتناي نظريهها بر
پايهها و مباني نگرشي پذيرفتني بلكه انكارناپذير است .براساس کاربرد پارادايم به
معناي ابتناي نظريهها بر پايهها ،پارادايمها مبانيِ هر ساحت يا حوزة علمياند.
نظريههاي علمي ،اعم از انساني ،اجتماعي و طبيعي ،بلكه نظريههاي فلسفي و مطلقاً
هر دانشي بر پاية پارادايمها به معناي مباني سامان مييابند .ميتوان با تجربهاي
ذهني که شهودي است اين ادعا را آزمود و ارزيابي کرد.
بدينسان ،با اين مباني است که نظامي بينشي براي انديشمند ايجاد ميشود .اين
نظام ،که ميتوان آن را نظام فكري در برابر عملي ناميد ،مبتني بر مباني گوناگون و
متنوعي است .دستكم ميتوان چهار يا پنج دسته مبنا کاويد و برشمرد:
معرفتشناختي ،هستيشناختي ،ارزششناختي ،روششناختي و روشي .بلكه
ميتوان مباني انسانشناختي را بر اين مجموعه افزود .با افزودن پارادايم
انسانشناختي ،قلمرو اين مجموعه گستردهتر ميشود .براي نمونه ،ديدگاه ويژهاي
که پژوهشگر در انسانشناسي برميگزيند و پاسخ بنياديش به اين مسئله که آيا
انسان تنها به بُعد مادي و رفتار جسماني محدود ميشود يا اينكه فراتر از آن است،
در تحقيق پژوهشگر و روشهايي که وي در فرايند آن بهکارميگيرد نقشي ويژه
دارد.
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به هر روي ،با اين مباني يا پارادايمها ،در انديشة آدمي ،نظامي فكري و بينشي
شكل ميگيرد که پيشفرضِ هرگونه تحقيق و پژوهشي است .هيچ پژوهشي را
نميتوان بدون چنين مباني يا پيشفرضهايي سامان داد .ازآنجاکه مباني گوناگون
و بسيار متفاوتاند ،نتايج پژوهشها نيز متكثر و بسيار متفاوت خواهند بود .منشأ
پيدايش مكتبهاي گوناگون و متغاير عمدتاً چنين علتي است .مكتبهايي همچون
اومانيسم ،مارکسيسم ،ليبراليسم ،فمينيسم ،نژادپرستي ،مليگرايي و قومگرايي به
سبب آن پارادايمها به وجود آمدهاند .نگاه هر يک از آنها متفاوت و گاه متعارض
است و منشأ اين تفاوتها و تعارضها مباني معرفتشناختي ،هستيشناختي،
ارزششناختي و  ...است که برگزيدهاند و با نگاه برگرفته از آن مباني ،درصدد
پاسخگويي به مسائل فردي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،حقوقي ،خانوادگي و ...
برآمدهاند.
بدينسان ،پيش از آغاز هر تحقيقي ،الزم است پژوهشگر موضع خود را در
برابر آن مباني روشن سازد و ببيند که خواسته يا ناخواسته چه مبنايي را در
حوزههاي پيشگفته برگزيده است .کسي که در حوزة معرفتشناسي ،دل در گرو
پوزيتويسم منطقي دارد و تنها حواس ظاهري و دادههاي آنها را معتبر ميداند،
ديدگاه هستيشناسي وي به طبيعتگرايي يا مادهانگاري (فيزيكاليسم) ميانجامد و
هستي را برابر با ماده خواهد دانست .سپس ،همين شخص ،در انسانشناسي ،ابعاد
غيرمادي انسان را نفي خواهد کرد و از پي آن در روششناسي ،تنها تجربة حسي
و شيوههاي مبتني بر حواس ظاهري را معتبر دانسته ،ديگر معرفتهايي را که از
منابع و روشهاي ديگر به دست آيند نامعتبر خواهد شمرد ،و هكذا.
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با توجه به نمونة باال ،به نكتة ديگري ميتوان دست يافت و آن اينكه نه تنها
مجموعة مباني يا پارادايمهاي پيشگفته در پيدايش نظريههاي علمي نقش دارند و
هر مجموعهاي از مباني نظريهاي متناسب با خود خواهد داشت ،بلكه ميان هر دسته
از مباني يا پارادايمها نيز ارتباطي تنگاتنگ و پيوندي انكارناپذير وجود دارد .از يک
معرفتشناسي ويژه ،هر ديدگاهي برنميخيزد بلكه تنها نگرشي هستيشناختي يا
انسانشناختي برميخيزد که با آن قرائت برگزيدة خاص متناسب و مسانخ باشد.
پس از پيدايش چنين مجموعة بينشي که اجزاء آنها بايد با يكديگر مرتبط باشند،
نظامي ايجاد ميشود که شيوه يا روش پژوهش و پيامدهايش متأثر از آن است.
براي مثال ،فقيهي که در قلمرو احكام عملي به پژوهش ميپردازد ،هنگام مواجهه
با روايتي که مفاد آن بر ارتكاب مكروه از سوي امامان معصوم
مبناي اعتقادياش اين باشد که امام معصوم

داللت دارد ،اگر

مكروه انجام نميدهد ،آن را به کنار

مي نهد و حتي اگر سند آن معتبر باشد ،به دليل اين مشكل محتوايي از آن اعراض
ميکند .يا اگر پژوهشگري با روايتي روبرو شود که بر سهو نبي يا سهو امام داللت
دارد ،در صورتي که مبناي اعتقادياش اين باشد که پيامبر اکرم
معصوم

و امامان

به اين حالت دچار نميشوند ،چنين رواياتي را ،همچون رواياتي که

مفاد آنها مخالف کتاب اهلل است ،حتي اگر سندشان معتبر باشد ،به کناري مينهد و
از آنها روي ميگرداند .بدينسان ،آنگاه که فقيه در حوزة فقه کاوش ميکند يا
تاريخدان در ساحت تاريخ ،سيرة پيامبر اکرم

و امامان معصوم

و  ...ميکاود،

پژوهش خويش را بر پاية چنين مباني يا پارادايمهايي که آنها را از پيش پذيرفته
است به پيش ميبرد .روايات دالّ بر سهو نبي حتي اگر احكامي چند دربرداشته
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باشند و مفادشان نصّ و سندشان معتبر باشد ،آنها را نامعتبر ميداند و از آنها اعراض
ميکند.
حاصل آنكه پيدايش مكتبهاي گوناگون پيامد پارادايمها يا مباني متكثر است؛
نگاه اين مكتبها با يكديگر متفاوت و چه بسيار اوقات متعارض است؛ اين تفاوت
نگاهها از جهانبينيهاي متفاوتي حكايت دارد؛ هر جهانبيني از مؤلفهها و عناصر
اعتقادي گوناگوني سامان يافته است؛ با پذيرش آن مؤلفههاي اعتقادي ،انديشمند
آنها را به حوزة تحقيق انتقال ميدهد تا براساس آنها نظريه يا مدلي را طراحي کند.
بدينسان ،معرفتهاي علمي و دانشهاي طبيعي و اجتماعي ،بلكه انساني،
براساس مبناها و پارادايمها واقعيت را تبيين ميکنند .آنها نميتوانند از مباني يا
پارادايمها فراتر روند .با معرفتي علمي نميتوان پارادايمي را نقض يا رد کرد،
چنانکه تأييد و اثبات آن نيز ممكن نيست ،چراکه معرفت علمي مبتني بر مبنا يا
پارادايم است و ،ازاينرو ،معرفت علمي با پارادايم در يک مرتبه قرار ندارد و به
لحاظ رتبه نميتواند پارادايم را به چالش کشد يا اثبات کند .مرتبة هر معرفت علمي
برابر است با ديگر معرفتهاي علمي که از پارادايمهاي ديگر به دست ميآيند و
بر آنها مبتنياند .براي مثال ،اعتقاد به خدا و توحيد يا يگانه دانستن او اصلي اعتقادي
است که ميتواند مجموعة فكري بينشي ويژهاي را سامان دهد و از جمله مباني آن
مجموعه باشد .براي اثبات اين اصل نميتوان از علم استفاده کرد 9،چراکه مراتب
 .1اگر مبانی یا پارادایمهای معرفتشناختی و فلسفی را نمیتوان با علوم تجربی اثبات کرد ،چرا فيلسوفان
از دستاوردهای علوم تجربی در اثبات پارهای از دعاوی خود بهرهبرداری کردهاند؟ افزون بر آن ،چرا در
الهيات بالمعنی االخص یا خداشناسی برای اثبات وجود خدا و صفات او ،استداللهایی از راه حرکت ،حدوث
و نظم و دیگر یافتههای حسی و تجربی اقامه کردهاند؟ با اندکی تأمل موضع این نوشتار در برابر پرسشهای
مزبور روشن میشود.
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آنها متفاوت است و اين مبنا در مرتبة معرفتهاي علمي نيست .با اين اصل ميتوان
به معرفتهايي دست يافت که با معرفتهاي مبتني بر مباني پوزيتويستي،
آمپريستي ،فيزيكاليستي و مانند آنها تمايزي فاحش دارند( .ر.ک .ایمان-93 :3131 ،
)13

تأکيد ميکنم که مراد از پارادايم در اينجا مبناست ،نه چهارچوب .اينكه نميتوان
با بناها در مباني ترديد کرد يا آنها را نقض و ويران ساخت ،چنين حكمي با احكام
چهارچوب يكسان است .اين اشتراک سبب نميشود که در اينجا مبنا را به معناي
چهارچوب بينگاريم .البته ،هر بنايي را ميتوان با نقدهاي بنايي ارزيابي کرد ولي
بناها آنگاه از بنيان فروميريزند که بتوان مبنا يا مباني آنها را رد ،ابطال و نقض
نمود.
به هر روي ،پيشفرضهاي علوم طبيعي ،انساني يا اجتماعي ـ که نقشي اساسي
در هويتبخشي به علم دارند ،پارادايمها يا مباني علوم بشرياند .از آن پارادايمهاي
معرفتشناختي ،هستيشناختي ،ارزششناختي ،انسانشناختي ،روششناختي و
روشي ،مجموعهاي فراهم ميآيد که از راه آن و بر پاية آن به مسائلي که دانشهاي
انساني يا طبيعي يا اجتماعي در برابر انسان ميگشايند ميتوان پاسخ گفت .براي
نمونه ،پارادايم پوزيتويستي يا اثباتگرايي مبتني بر مجموعهاي بينشي است که بر
پاية معرفتشناسي و منابع معرفتي آن ،تنها از راه تجربة حسي و حواس ظاهري
ميتوان به معرفت معتبر دست يافت .طبق اين ديدگاه يا مبنا ،معرفت علمي از
طريق روشهاي علمي تجربي به دست ميآيد و ال غير .در برابر اين نگرش ،ديدگاه
حاميان هرمنوتيک و کساني مانند ديلتاي اين است که حوزة علوم اجتماعي و
انساني از علوم طبيعي متمايز است و نميتوان با يک روش در آن به پژوهش
پرداخت .از نگاه پارادايم تفسيري ،واقعيت اجتماعي براساس درک ذهني انسان
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ساخته ميشود نه اينكه پديدهاي ابژه باشد .از منظر حاميان آن ،پيشبيني امكانپذير
نيست ،در حالي که از نگاه پوزيتويستها ،پيشبيني ممكن و مهارْ تحققپذير است.
(برای نمونه ،ر.ک .بليكي331-331 :3133 ،؛ باربور)311-313 :3131 ،

با تأمل و ژرفنگري در ويژگيهاي پارادايم يا مبنا بدين نتيجه ميرسيم که
پارادايم پيشفرض هر تحقيقي در دانشهاي بشري ـ اعم از انساني ،اجتماعي و
تجربي ـ است ،بلكه پارادايم مسير تحقيق و دستيابي به نتايجي ويژه براساس همان
پارادايم را فراهم ميسازد .پارادايم يا مبناست که چگونگي رابطة ميان نظريههاي
علمي و روشهاي تحقيق در دانشهاي بشري را مشخص ميسازد .پارادايمهايي
چون معرفتشناختي ،هستيشناختي ،روششناختي و روشي به رابطة نظرية علمي
و روش تحقيق جهت ميبخشند و هويت علم را مشخص ميسازند .روش ،در
واقع ،فنون يا مهارتهاي ويژة جمعآوري اطالعات است و در آن بدين مسئله
پرداخته ميشود که «چگونه ميتوان به اطالعات معتبر دست يافت و آنها را
گردآوري کرد؟» روششناسي پژوهش منطق تحقيق است و اصليترين مسئلهاش
بررسي و ارزيابي روشهاي معتبر در هريک از دانشهاي پرشمار بشري است .در
معرفتشناسي به پرسشهايي از اين دست پرداخته ميشود که «چگونه ميتوان
به معرفت معتبر دست يافت؟ و براي دستيابي به معرفت معتبر به چه منابعي ميتوان
استناد کرد؟» .در حوزة هستيشناسي مشخص ميشود که «چه چيزي وجود دارد؟
آيا هستي تنها به اجسام مادي ،که از راه حواس ظاهري درکپذيرند ،فروکاسته
ميشود يا اينكه ميتوان از آنها فراتر رفت؟» (ر.ک .بليكي333 :3133 ،ـ113؛ ایمان،

)11-11 :3131
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چنانکه گذشت ،مكتبهاي بسياري وجود دارند که پاسخ آنها به پرسشهاي
فوق گوناگون بلكه متعارض است( .ر.ک .بليكي333 :3133 ،ـ )113و در ساحت
ارزششناختي نيز ،مكتب ها و نگرشهاي متفاوت و متعارض بسياري وجود دارد.
 .2مؤلفههای پارادايم يا مبنا

چنان که گذشت ،از چند پارادايم يا مبناي مرتبط ،مجموعهاي هماهنگ و متناسب
فراهم مي آيد که تحقيق را سامان و پژوهش را جهت ميدهد .هر مجموعهاي از
پارادايمها بر پاية استقرا دستكم شش دسته مباني را دربرمي گيرد ،که آنها عبارتاند از:
مباني معرفتشناختي ،هستيشناختي ،ارزششناختي ،انسانشناختي ،روششناختي و
روشي.
با تأمل و ژرفنگري در حوزهها يا ساحتهاي تشكيلدهندة هر مجموعهاي از
پارادايمها ميتوان به پرسشهاي بنيادين و محورهاي اصلي پارادايمها دست يافت.
هر مجموعهاي با ساحتهاي گوناگونش مؤلفهها و عناصري اساسي دارد؛ اين
مؤلفهها شكلدهنده و محورهاي بنيادين هر مجموعهاند .با اين مؤلفهها و از راه
اين پارادايمها يا مباني ،الزم است پيش از ورود به هر دانشي به مسائلي چند پاسخ
گفت ،پاسخي که از حوزة پارادايمها برخاسته است .اينگونه مسائل را درون
دانشها ـ اعم از انساني و طبيعي ـ نبايد پژوهيد ،بلكه پيش از ورود به هر دانشي
بايد سرمايههاي معرفتي حاصل از پاسخ به اين پرسشها فراهم آمده باشد .هر
پژوهشگري که در پي پژوهش در مسئلهاي از مسائل علم است ،خواسته ناخواسته،
با اين مسائل روبروست و بايد پاسخ آنها راتهيه کند و با چنين سرمايهاي به مسائل
دروني يک علم بپردازد .آن مسائل مقدماتي حسب استقرا از اين قرارند :چيستي
واقعيت؛ ،چگونگي معرفت به آن ،حقيقت انسان ،چيستي علم و تحقيقات علمي،
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تبيين و نسبت علم با ارزش.
 .1-2چیستي واقعیت

چيستي واقعيت مبحثي هستيشناختي است .ازآنجاکه مكتبها در پاسخ به اين
پرسش گوناگون و بسيارند ،پارادايمها از اين جهت متكثر خواهند شد .براي مثال،
آمپريستها و پوزيتويستها ،ازآنجاکه هستي را تنها به موجودات حسي
فروميکاهند ،واقعيت را صرفاً برابر ميدانند با آنچه از راه حواس ظاهري ميتوان
ادراک کرد.
 .2-2چگونگي معرفت به واقعیت

پس از پذيرش اين اصل که واقعيتي فيالجمله وجود دارد ،اين پرسش فراروي
ما طرح ميشود« :چگونه ميتوان به واقعيت دست يافت و آن را بهدرستي
شناخت؟» اينگونه مباحث مهمترين مسائل معرفتشناسي شمرده ميشوند.
ازآنجاکه مكتبها در پاسخ به چنين پرسشهاي معرفتشناختياي گوناگون و
بسيارند ،پارادايمها از اين جهت متكثر خواهند شد.
 .3-2چیستي انسان

از جمله مهمترين مسائل که پيش از ورود به علوم بايد پاسخ يابد ،چيستي
انسان است .پاسخ مكتبها بدين پرسش گوناگون است .ازاينرو ،پارادايمها از اين
منظر نيز بسيار خواهند بود.
 .4-2چیستي علم و هدف تحقیقات علمي

هويت علمي و حقيقت آن بر پارادايم مبتني است ،پارادايمي که آن را جهت
ميدهد و راهبري ميکند .دربارة علم ،اين پرسش مطرح است :آيا علم هويتي
واحد دارد يا اينكه چنين نيست؟ آيا علم دانش عامه است يا از آن متمايز است؟
آيا در علوم طبيعي و انساني يا اجتماعي با يک شيوه پژوهش ميشود يا اينكه
ازآنجاکه هويتشان متغاير است ،شيوة پژوهش در آنها يكي نيست؟ اينگونه
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پرسشها پارادايمي است و بايد پيش از ورود به علم و پژوهش دربارة اين
پرسشها به راهحلي دست يافت تا بتوان در مورد هدف از تحقيقات علمي اظهار
نظر کرد.
 .5-2تبیین

دربارة حقيقت تبيين ،امروزه ،اختالف نظر است .پيشتر تبيين با علتيابي برابر
داشته ميشد ،اما اکنون معناي اين اصطالح دستخوش تغيير و تحول شده است.
روشن ساختن مفهوم واژة «تبيين» مبتني است بر روشن ساختن چيستي علم و
اينكه دربارة چه علمي و چگونه علمي بحث ميکنيم .چيستي علم در عرصة
پارادايم علم شرح داده ميشود .ازاينرو ،مفهوم تبيين نيز پيش از پرداختن به علم
در ساحت پارادايم روشن ميشود .تبيين هماهنگ با تعريف علم سامان يافته ،معنا
مييابد و در علم بهکارگرفتهميشود.
 .6-2نسبت علم با ارزش

آيا علم به لحاظ ارزش خنثي است يا اينكه بار ارزشي دارد؟ بحث دربارة ارزش
علم و منشأ هر پاسخي بدين پرسش به پارادايمهاي علم مربوط است .مجموعة
پارادايمهاي علم است که مشخص ميسازد که علم بار ارزشي دارد يا اينكه خنثي
است .براي نمونه ،از نگاه پوزيتويستها و بر پاية مباني آنان ،علمْ خصلتي ابزاري
دارد و ،ازاينرو ،فاقد ارزش است .در برابر آن ،تفسيرگرايي است که از نگاه حاميان
آن ،علم معناي ذهنيِ کنشگران را منتقل ميکند و ارزشي انساني دارد.

9

 .1همة ویژگیهای باال جز ویژگی دوم از این اثر برگرفته شده است و البته با تبيينی متفاوت :ایمان،
77 :1131ـ.111
گفتنی است بحث دربارة روش تحقيق ،روششناسی تحقيق و فلسفة آنها خود پژوهشی جداگانه است و
فرصت گستردهای نياز دارد .در این نوشتار به همين اندازه اکتفا میکنيم.
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 .3نقش پارادايم يا مبنا در معرفت

از آنچه گذشت ،بدين نتيجه رسيديم که ،از سويي ،پارادايم به معناي چهارچوب
ذهني مستلزم محذور نسبيت است و غيرقابل پذيرش ميباشد و ،از سويي ديگر،
پارادايم به معناي مبنا نه تنها محذوري ندارد بلكه ديدگاهي پذيرفتني است .اما
اکنون با اين مسئلة بنيادي مواجهيم« :پارادايمها به معناي مباني چه نقشي در معرفت
و دستيابي به واقعيت دارند؟» بدينترتيب ،اين مبحث پس از آن طرح ميشود که
اينگونه پارادايمها را ،که به معناي مباني است ،بپذيريم و آنها را مانند اصطالحِ
پيشگفته مردود ندانيم.
بهاختصار ،ميتوان گفت :با اندکي کاوش و تأمل در مجموعه معرفتهاي
خويش و با تجربة شهودي و درون ذهني بدين نتيجه رهنمون ميشويم که پارادايم
به معناي «مبناي انديشه» نه تنها ديدگاهي پذيرفتني است بلكه حقيقتي گريزناپذير
است .هر رفتاري بر انديشهاي مبتني است و هر انديشهاي بر مبنا يا مباني بينشي و
ارزشي ويژهاي .بدينسان ،اصطالحِ قابل پذيرش و انكارناپذير پارادايمها به معناي
مجموعهاي از مباني بينشي حاکم بر يک نظريه است .بر پاية آن مجموعه از مباني،
نظريهها و گزارهها در هر دانشي تحليل ،کشف و ارزيابي ميشوند .سنجش و
داوري ،همچون تبيين و تحليل ،مبتني بر آن مجموعه مباني است.
راه حل ارائهشده به توضيح نياز دارد .با نگاهي هرچند گذرا به مباني يا
زيرساختهاي بينشي و گونههاي آنها و نقششان در معرفت بشري ،بحث را پي
ميگيريم.
 .4مبناها يا زيرساختهای بینشي

راهبردها (استراتژيها)ي پژوهشْ برخاسته از مباني فكري و بينشي است.
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ازاينرو ،آنها درون مباني بينشي سامان يافته ،شكل ميگيرند .ازآنجاکه مباني بينشي
متفاوتاند ،راهبردهاي پژوهشيِ مبتني بر آنها نيز متفاوت خواهند بود .مباني بينشي
گوناگوناند :دستهاي معرفتشناختياند و گروه ديگري از آنها هستيشناختي و
هكذا .با کاوش و استقرائيِ فراگير ميتوان دريافت که آن مجموعه مباني که زيربناي
نظريهها يا گزارههاياند يا دستكم مهمترين و بنياديترينشان بدين شرحاند:
 .9مباني معرفتشناختي
 .1مباني هستيشناختي
 .1مباني ارزششناختي
 .1مباني انسانشناختي
 .1مباني روششناختي
 .6مباني روشي
در بستر عصر مدرن ،از آغاز پيدايش رنسانس تا کنون ،بهويژه در نيمة دوم قرن
بيستم ،معرفتشناسيهاي گوناگون و متعارضي طرح شدهاند که شمار آنها بسيار
است ،از جمله معرفتشناسي عقلگرا و معرفتشناسي تجربهگرا ،و هر يک نيز
اقسام پرشماري دارد و گونههاي آن متنوع است .شمار هستيشناسيها نيز در اين
برهه ،بهويژه در قرن بيستم ،متنوع و بسيار است .ديگر مباني ،بهويژه مباني ارزشي
يا ارزششناختي ،نيز وضعيتي مشابه دارند و شمارشان بسيار است.
اکنون ،پس از نگاهي گذرا به تعريف مباني معرفتشناختي ،تعريف دانش
معرفتشناسي ،نگاهي گذرا به شماي کلي معرفتشناسيهاي عرضهشده در عصر
کنوني ميافكنيم .از پيامدهاي اساسي اين کاوش آشكار شدن نقش مباني در معرفت
و دستيابي به واقعيت است.
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 .5مباني معرفتشناختي

زيربناييترين پايهها که نقشي بنيادين و سرنوشتساز در دانشها ،نظريهها و
قضاياي علوم دارند پارادايمها يا مباني معرفتشناختياند .ديدگاه معرفتشناختي
پژوهشگر در تصديق علمي و پذيرش قلبي نظريهها و گزارههاي علوم ـ اعم از
انساني و غيرانساني (علوم طبيعي) ـ تأثيري ژرف و شگرف دارند .پيامد آمپريسم
يا تجربهگرايي افراطي در معرفتشناسيْ رفتارگرايي افراطي در علوم طبيعي،
فيزيكاليسم و انكار عناصر اثرگذار غيرجسماني است ،و هكذا .روشن است
معرفتشناسي اسالمي ،که ديدگاه برگزيده است ،پيامدي ويژه در ساحتها و
حوزههاي گوناگون از جمله در ساحت پژوهش و حوزة روششناختي پژوهش
دارد .بدين ترتيب ،از نگاه اين نوشتار ،جداانگاري ميان مباني و نظريههايِ مبتني
بر آنها يا برخاسته از آنها رويكردي خطاست.
از سويي ديگر ،در برابر ديدگاه برگزيده در حوزة روششناختي پژوهش ،نگرش
شكاکانه يا نسبيتانگارانهاي قرار دارد که بنيانهاي آن از اين قرارند:
 .9جهان ،اعم از طبيعي و اجتماعي ،همواره از زاوية خاصي نگريسته ميشود
و به شكل ويژهاي ديده ميشود؛
 .1همة مشاهدهها و دريافتهاي انسان ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،تابع پارادايماند؛
 .1اطالعات همواره بر پاية چهارچوبهاي ذهني موجود و مبتني بر پارادايم به
معناي قالب و ساختة ذهني گردآوري ميشوند؛
 .1هيچ مشاهدهاي خنثي نيست ،بلكه نظريهبار است .هر کس بر پاية
برداشتهاي ويژهاي که جزء ساختار ذهن اويند و با نظريهاي که در ذهن وي جا
گرفته ،جهان طبيعي يا اجتماعي را مشاهده ميکند؛
 .1نه تنها مشاهدهها و جمعآوري اطالعاتِ مبتني بر پارادايمها يا
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چهارچوبهاي ذهنياند بلكه معيار يا معيارهاي ارزيابي معرفت نيز پيامد و تابع
آنهايند؛
 .6معيارها و مالکهايي فراپارادايم که بر پاية آنها بتوان برخي از پارادايمها را
برگزيد وجود ندارد ،زيرا آن معيارها خود پيامد و نتيجة پارادايمها و از آنها
جداييناپذيرند؛ نميتوان از آن چهارچوب ذهني فراتر رفت؛ ذهن انسان تختهبند
آن چهارچوبهاي ذهني است( .ر.ک .محمدپور)19 :3133 ،

همانگونه که جداانگاري ميان مباني و نظريههايِ مبتني بر آنها يا برخاسته از
آنها رويكردي خطاست ،نگرش شكاکانه يا نسبيتانگارانة پيشگفته نيز خطا بلكه
اشتباهي بسيار فاحش است .ادلهاي بسيار بر بطالن اين نگرش ميتوان اقامه کرد.
افزون بر آنها ،ميتوان گفت :روششناسيِ تحقيق دانشي است که اعتبار روشهاي
پژوهشي را ارزيابي ميکند و وظيفة آن اين است که مسير درست و معتبر پژوهش
را هموار سازد .با نگرش پيشگفته و آموزههاي آن بدين نتيجه ميرسيم که هيچگاه
آدميان نميتوانند براي رسيدن به حقايق به پژوهشي صحيح دست زنند ،بلكه آنان
همواره همچون کرم ابريشم در درون تارهاي ذهني خود ميلولند و در باتالق جهل
غوطهور و در برهوت ظلمت سرگردانند .نتيجة هرگونه دست و پازدني بيشتر
فرورفتن در باتالق توهمات و پندارهاي پوچ ذهني است .بنابر اين نگرش ،به جاي
دستوپازدنهاي بيهوده در ميان اقيانوس جهل و به جاي دست و پنجه نرم کردن
با امواج مهيب ،بهترين و عاقالنهترين راه اين است که انسانها تسليم شوند و از
جستجو براي يافتن حقيقت سرباز زنند ،زيرا در بنبستِ معرفتي زندانياند و هيچ
راهي به حقيقت ندارند .اگر بناست سردرگمي انسان بيپايان باشد و او نتواند به
خويش ،مبدأ و جهان بيرون از خود معرفت يابد ،و در برهوت بالتكليفي سرگردان
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باشد ،چرا به روششناسي پژوهش و سپس پژوهش اشتغال ورزد؟
چالشهاي بسياري فراروي روششناسان در قلمرو تحقيق هست ،چالشهايي
شكاکانه و نسبيتانگارانه .اما ميتوان چالشها را حل کرد و به حقيقت رسيد ،البته،
با کاوشي ژرف و دشوار و تالشي خستگيناپذير .معرفت ،برخالف زبان ،پديدهاي
اجتماعي نيست .انسان ميتواند در قلمرو فلسفه ،منطق ،و حتي در بخشهايي از
قلمرو پديدههاي حسي و تجربي به معرفت دست يابد .گرچه معرفتهاي انسان
حسب تواناييهايش محدود است وتنها تا گسترة خاصي ميتواند گسترش يابد،
در همان محدوده به حقيقت دست مييابد و فيالجمله ،واقعياتي را آنچنانکه
هستند ميتواند بشناسد .طرح پژوهشي کاوشي ژرف در معرفتشناسي که در پنج
دفتر به تصوير کشيده شد 9،سندي است که اين ديدگاه را تبيين و تثبيت ميکند.
 .1-5تعريف مباني معرفتشناختي

مباني معرفتشناختي از دو واژه ترکيب شده است .براي تعريف آن الزم است هر
دو واژه را جداگانه تعريف کنيم.
 .1-1-5تعريف واژۀ «مباني» :از جمله واژگان کليدياي که الزم است معناي آن
را در اين نوشتار روشن سازيم واژة مباني يا اصول است .منظور از اين واژگانْ
قواعد عقلي يا عقالني عامي است که اساس و شالودة انديشهها و نظريههايند .در
واقع ،در اين نوشتار ،همان معناي لغوي آن واژگان اراده شده است و البته ،آن
 .1مهمترین و بنيادیترین مسائل معرفتشناسی مطرح در این مجموعه از این قرارند .1 :تعریف معرفت
 .1امكان معرفت  .1منابع یا راههای معرفت  .4علم حضوری  .5علم حصولی؛ مفاهيم و تصورات  .6علم
حصولی؛ تصدیقات و اقسام آنها  .7حقيقت یا تعریف صدق  .8معيار صدق .1-8 :معيار صدق قضایای پيشين
 .1-8معيار صدق قضایای پسين  .3معرفت ما به جهان خارج  .11معرفت ما به دیگر اذهان  .11صعود و
ارجاع معرفتی.
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معناي لغوي يا واژهشناختي به قواعد عقلي يا عقاليي محدود شده و اختصاص
يافته است.
مباني انديشهاي يا بينشي گوناگوناند .چنانکه گذشت ،با کاوش و استقرائي
فراگير ميتوان دريافت که آن مجموعه مباني که زيربناي نظريهها يا گزارههايند يا
دستكم مهمترين و بنياديترينشان بدين شرحاند :مباني معرفتشناختي ،مباني
هستيشناختي ،مباني انسانشناختي ،مباني ارزششناختي ،مباني روششناختي و
روشي .مباني معرفتشناختي زيربناييترين اصول يا قواعدياند که پاية ديگر
نظريهها و دانشهايند .اين مباني که حتي بر مباني هستيشناسي تقدم دارند ،از
دانش معرفتشناسي برگرفته ميشوند.
 .2-1-5چيستي معرفتشناسي :ذهن ما انباني از گزارهها يا قضايا و مفاهيم
است .ما به مفاهيم و قضاياي بسياري معرفت داريم ،چنانکه به مفاهيم و قضاياي
انبوهي ـ که شمارشان نامحدود است ـ علم نداريم .براي هر انديشمندي جاي
پرسش است :با چه ميزاني در مورد گزارهها ،گزارههايي که به آنها دست يافتهايم،
داوري ميکنيم و بر چه اساسي دستهاي از آنها را صادق و حقيقي و دستة ديگر را
کاذب و نادرست ميدانيم؟ چگونه و از چه راهي به حل اين مسئله پرداخته،
حقيقت و صدق يكي را از خطا و کذب ديگري تمييز ميدهيم؟ اصوالً ،آيا مالک
و راهي براي تشخيص حقيقت از خطا و صدق از کذب وجود دارد؟ آيا ميتوان
هر يک از تصديقات را جداگانه مورد کاوش قرار داد و به حقيقت يا خطا بودن
آنها پي برد يا بايد مجموعهاي از باورها ،احكام و قضايا را در يک شبكه بررسي
نمود؟ آيا ميتوان بدون اتكا بر مجموعهاي از معلومات ،دستهاي از معرفتها را
مسلّم انگاشت و آن اصول را پيشفرض تلقي کرد و براساس آنها ،مشكالت
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معرفتهاي بشري را حل نمود؟ و از سويي ديگر ،آيا مفاهيم نيز به صدق يا کذب
متصف ميشوند؟
افزون بر مسائل پيشگفته ،مسئلة ديگري فراروي ماست و آن اين است« :معناي
حقيقت و خطا يا صدق و کذب چيست؟» تا آنهنگام که چيستيِ حقيقت و خطا
يا صدق و کذب مشخص نباشد ،نميتوان دربارة معيار شناخت صدق از کذب
بحث کرد.
و نيز ميتوان در گزارهها يا قضايا دقت کرد و بررسي نمود که «آنها از کجا به
دست آمدهاند و با چه منبع يا ابزاري به آنها دست يافتهايم؟ با چه منبعي برخي را
تصديق ميکنيم و دستة ديگري را مردود ميشماريم؟
از سويي ديگر ،هر تصديق يا گزارهاي از چند مفهوم يا تصور تشكيل شده
است .منشأ پيدايش اين تصورات يا مفاهيم چيست؟ اين تصورات يا مفاهيم را که
اجزاي خود اين گزارههايند ،با چه منبع يا راهي ميتوان شناخت؟ آيا تصوراتْ
فطري عقلاند ،بدينمعنا که ذهن انسان هنگام آفرينش با اين مفاهيم آشناست و
اين مفاهيم ،همچون پارهاي از قوا ،در سرشت انسان وجود دارند؟
مباحث ذکرشده از مهمترين مسائل معرفتشناسي بهشمارميروند .بدينسان،
ميتوان معرفتشناسي را علمي دانست که اينگونه مباحث را ،که اساسيترين
مسائل بشرياند ،ميکاود و بررسي ميکند .بنابراين ،معرفتشناسي دانشي است که
دربارة مسائلي همچون چيستي معرفتهاي انسان ،منابع يا راههاي دستيابي به آنها،
اقسام و ارزشيابي انواع آنها و تعيين معيار صدق و کذبشان بحث ميکند .آشكار
است که تعريف پيشگفته تعريف بالمسئله است و اينگونه تعريفها هم معتبرند
و هم کارآيي ملموستري دارند.
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 .2-5گونههای معرفتشناسي و مباني معرفتشناختي

شمار معرفتشناسيها و مكتبهاي معرفتشناختياي که تاکنون مباني معرفتشناختيِ
دانش روششناسي قرار گرفتهاند بسيار است .از عصر رنسانس تا کنون ،بهويژه در نيمة
دوم قرن بيستم ،گونههاي پرشماري را ميتوان يافت .نمودار زير مهمترين مكتبهاي
معرفتشناختي را به تصوير کشيده است؛ 9هرچند اين ،همة مكتبهاي موجود نيست.
مكتبهايي کماهميت تر ولي بسيار ديگري هست که فهرست بلندبااليي دارد.

 .1برای آشنایی بيشتر با نمودار و تعریف اجمالی هریک از مكتبهای ذکرشده در آن ،ر.ک .مرکز دائرة
المعارف علوم عقلی وابسته به مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی

.1131 ،
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مكتبهاي گوناگون معرفتشناسي را از جهات مختلفي ميتوان طبقهبندي کرد:
به لحاظ تاريخي ،به لحاظ رابطة فاعل شناسا با پديدهها يا ابژههاي معرفت و هكذا.
به لحاظ چگونگي ارتباط ميان فاعل شناسا و ابژهها يا متعلقهاي معرفت ميتوان
ديدگاهها و مكتبهاي معرفتشناسي را اينگونه دستهبندي کرد:
 .9دستهاي از ديدگاهها بر اين محور متمرکزند که اشياء يا ابژهها شناختپذيرند
و ميتوان به معرفت آنها دست يافت .اشياء يا ابژهها وجود دارند .براي مثال ،يک
درخت درخت است يا يک گربه گربه است ،صرفنظر از اينكه فاعل شناسا آن را
درک کند يا نكند .درعينحال ،وجود فينفسه آنها آنچنانکه هست شناختپذير
است و فاعل شناسا ميتواند به شناخت واقعيت فينفسه آنها دست يابد :با پژوهش
ميتوان از راه شناختِ باواسطه يا معرفت حصولي ،مفهوم و صورت ذهنيشان را
کشف نمود و بدين طريق به معرفت آنها دست يافت .آن پديدهها يا ابژهها واقعيتي
مستقل از سوبژهها و فاعلهاي شناسا دارند و فاعل شناسا فقط ميتواند آنها را
درک کند ،نه اينكه چهارچوب ذهني خود را بر آنها تحميل کند .ديدگاههايي که بر
چنين آموزههايي پاي ميفشرند« ،ابژکتيويسم» يا «عينيتگرايي» ناميده ميشوند.
 .1شمار ديگري از مكتبها و ديدگاههاي معرفتشناختي بهعكس دستة
نخستاند .برپاية اين مكتبها ،اشياء در شناخت خود يا اصالً هيچ نقشي ندارند
يا چندان نقشي ندارند ،بلكه اين فاعل شناساست که مفهوم يا صورتي از آن را به
تصوير ميکشد و بر عين خارجي تحميل ميکند .ازآنجاکه نقش فاعل شناسا از
نگاه آنان بنيادي است و مشاهدهگرانْ منظرهاي گوناگوني دارند ،ممكن است
مشاهدهگران مفاهيم و صورتهاي گوناگوني دربارة آنها داشته باشند ،مفاهيمي که
با يكديگر جمعشدني نيستند و با يكديگر تنافي دارند .هراندازه شمار مشاهدهگران
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افزوده شود مفاهيم نو بيشتر خواهد بود .از اين نگاه ،معيار حقيقتْ انسان است.
براي حصول معرفت حقيقي بايد عين خارجي (ابژه) را سوبژه کرد؛ معرفت به
اشياء خارجي از راه سوبژه کردن آنها تحقق مييابد .موجودات آنچنانکه هستند
خود را نشان نميدهند ،بلكه نحوهاي که بايد پديدار گردند فاعل شناسا به آنها
تحميل ميکند .چنين نگرشهايي از گونههاي سوبژکتيويسماند.
 .1دستة سومي از مكتبها و نظريههاي معرفتشناختي را ميتوان ديد که هم
ديدگاه نخست را مردود ميشمرند و هم نگرش دوم را .از نگاه آنان« ،از يک سو،
معنا کشف نميشود بلكه برساخته ميشود؛ به جاي آنكه معنا در اشياء وجود داشته
باشد ،مشاهدهگر در خلق اين معنا نقشي فعال بازي ميکند .از سويي ديگر ،اين
فرايند خالق بهوسيلة ماهيت خود اشياء محدود ميشود؛ معناي آنها نتيجة درگيري
مشاهدهگر با اشياء است و بايد درک قبلي خود از آن شيء را بهمعناي آن اضافه
کنيم[ Crotty, 1998: 8-9) ».به نقل از بليكي)]13 :3133 ،

افزون بر آنچه گذشت ،مكتبها و نگرشهاي معرفتشناختي به لحاظ منابع
معرفتي که مورد استنادشان قرار ميگيرد ،اينگونه تقسيم ميشوند:
 .9آمپريسم يا تجربهگروي
 .1عقلگروي.
و هريک اقسام بسياري دارند .ازجمله تجربهگروي به اثباتگروي يا پوزيتويسم،
ابطالگروي و  ...انقسامپذير است و هكذا.
بدينسان ،مكتبهاي معرفتشناسي برپاية ارتباط ميان فاعل شناسا با ابژهها به
ابژکتيويسم ،سوبژکتيويسم و ساختگروي و برپاية منابع يا راههاي معرفت به
عقلگروي و تجربهگروي تقسيم شدهاند و براساس هريک از آنها ،مكتبهايي
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بسيار به ظهور رسيدهاند ،مانند پوزيتويسم منطقي ،ابطالگروي ،پراگماتيسم و
مكتبهاي بسيار ديگري که زيرمجموعة تجربهگروي قرار ميگيرند.
پژوهشگران ـ خواسته يا ناخواسته ـ از نگرش يا مكتب معرفتشناختياي که
پذيرفتهاند متأثرند و پژوهش خويش را با رنگ و صبغة آن مباني معرفتشناختي
و بلكه ديگر مباني پي ميگيرند .هر نظام ،مكتب و نظرية معرفتشناختياي پيوندي
ژرف با گونهاي هستيشناسي دارد .هستيشناسيها کالً پيامد ديدگاهها و نظامهاي
معرفتشناختياند و هر ديدگاه هستيشناختياي برخاسته از نگرشي ويژه در
معرفتشناسي است .هستيشناسيها نيز تنوع و اقسام گستردهاي دارند .بدين
ترتيب ،مباني معرفتشناسي به اضافة مباني هستيشناختيِ برگرفته از آنها زمينة
پيدايش نظريهها و تئوريها را در دانشهاي انساني ،اجتماعي و بلكه علوم طبيعي
فراهم ميسازند.

9

 .6شکاکیت يا واقعگروی در روششناسي

چنانکه در نمودار ديديم ،مكتبها و نظريههاي معرفتشناختي بسيارند و حجم
انبوهي را تشكيل ميدهند .از ميان آنها تنها دستهاي بر نظريهها و علوم انساني رايج
حاکماند .مهمترين مكتبها و مباني معرفتشناختي حاکم بر علوم انساني معاصر
را ميتوان به شرح زير برشمرد:
 .9پوزيتيويسم منطقي
 .1تفسيرگروي
 .1شمار هستیشناسیها و مكتبهای هستیشناختی ،ارزششناختی و انسانشناختی بسيار است .شرح
و توضيح هر یک از آنها و مشخص ساختن اینكه از هر مكتب یا مبنای معرفتشناسی ،چه مبنای
هستیشناختی ،ارزششناختی و انسانشناختیای برمیخيزد خود به فرصت دیگری نياز دارد.
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 .1ساختگروي.
با تأثر از مباني و مكتبهاي معرفتشناختي فوق ،نظريهها و مكتبهاي
گوناگوني در روششناسي پديد آمدهاند که آنها همه پيامدهاي آن مباني و
مكتبهاي معرفتشناختياند .تفكر اسالمي نيز مستلزم روششناسي ويژهاي است.
پيامد معرفتشناسي اسالمي روششناسيِ بهخصوصي است که با ديگر
روششناسيها تمايزي اساسي دارد.
ازآنجاکه معرفتشناسيها بسيارند و هريک نگاهي خاص و پاسخ و پيامد
ويژهاي در روششناسي تحقيق دارند ،حتي نگاهي گذرا به آنها و شرح پيامدهايشان
خود مستلزم پژوهشي انبوه و گسترده است ،پژوهشي که خستهکننده و ماللآور
است و به درازا ميکشد .در اين راستا ،کدام شيوة پژوهش را برگزينيم؟ آيا با
نگاهي ،هرچند گذرا ،به انبوه ديدگاهها و مكتبهاي روششناختي که برگرفته از
معرفتشناسيهاي بسيارند ،بدين نتيجه نميرسيم که پيامد اين تكثر ناخواسته
شكاکيت در روششناسي علوم است؟ آيا ميتوان يكي را بر ديگري ترجيح داد و
آن را برگزيد؟
گفتني است معضل پيشگفته دوچندان ميشود ،اگر مباني هستيشناختي،
انسانشناختي و ارزششناختي و مكتبهاي پرشمار در اين ساحتها را بر مباني
معرفتشناختي و نگرش هاي موجود در آن بيفزاييم .آيا پيامد کثرت ديدگاهها و
مكتبها در قلمرو مباني مزبور شكاکيت در روششناسي علوم نيست؟
 .7مباني روششناختي و خاستگاه آنها

بايد راهحل مسئلة طرحشده را در معرفتشناسي کاويد .توضيح آنكه هرگونه
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استدالل ،پژوهش و گفتماني بر پاية چند اصل متعارف 9و شماري اصل موضوع يا
مسلم 1سامان مييابد .اصول متعارف قضايايي عاماند که پايههاي همة معرفتهاي
بشرياند و از بديهيات اوليه بهشمار ميآيند .چنين اصولي زوالناپذير و غيرقابل
تجديدنظرند و نميتوان در آنها ترديد نمود .آنها نه قابل اثباتاند و نه نفي؛ نميتوان
برهاني حقيقي براي اثبات آنها اقامه کرد .همة معرفتهاي بشري بدانها نياز دارند
و هر عاقلي ،با تصور درست اجزاي آنها ،تصديقشان ميکند.
اصول موضوع مبادي يا گزارههايي پايهاند که مسلّم و مفروض انگاشته
ميشوند ،ليكن در علوم ديگر اثبات شدهاند يا بايد اثبات شوند .اصول موضوع را
از اين رو موضوع مينامند که مخاطبْ آنها را در بحث مفروض و مسلّم ميانگارد
و محتواي آنها را ميپذيرد:
المبادي هي األشياء التي يبتني العلم ذوي المبادي عليها و هي إما تصورات أو
تصديقات .أما التصديقات فهي المقدمات التي تتألف منها قياسات ذلك العلم و هي
قضايا إما أولية ال تفتقر إلى بيان و ال وسط لها مطلقا و يسمى األصول المتعارفة
و هي المبادي على اإلطالق .و إما غير أوليه لكن يجب تسليمها ليبتني عليها و من
شأنها أن يتبين في علم آخر فال وسط لها في ذلك العلم التي هي مبادئ فيه فهي
مبادئ بالقياس إلى العلم المبتني عليها و مسائل بالقياس إلى العلم اآلخر فهي ليست
مبادئ على اإلطالق و هذه المبادي إن كان تسليمها في ذلك العلم التي هي مبادئ
فيه على سبيل حسن الظن بالمعلم و مع مسامحة ما سميتْ أصوال موضوعة و إن
كان مع استنكار و تشكك فيها سميتْ مصادرات( .حلي [عالمه]823 :1831 ،؛
ر.ک .همان[ 823-823 :في منطقالتجريد للطوسي] ،ابنسينا1831 ،ق-111 :
 111و )111-111
1. Axiom.
2. Postulate.
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دانشِ روششناسي خود بر اصولي بديهي ـ که اصول متعارف خوانده ميشوند
ـ مبتني است .اگر همة گزارههاي اين دانشْ نظري باشند ،الزم است براي آنها
روش پژوهشي داشت .درنتيجه ،اين سلسله بيوقفه تا بينهايت تداوم مييابد و ما
به معرفت جديدي دست نخواهيم يافت .بدين ترتيب ،هر کشف و معرفت جديدي
مبتني است بر معلومات قبلي .پذيرش اين گونه معلومات نقطة آغاز بحث است و
از طريق آن معلومات است که ميتوان مجهولي را معلوم ساخت.
بدينسان ،دانش روششناسي بر اين مسئلة بنيادي بنا نهاده شده است که آيا
انسان ميتواند مجهولي را معلوم سازد و به معرفت تازهاي دست يابد يا اينكه راه
شناخت بر ما مسدود است؟ اگر معرفت ممكن و راه ما به سوي آن گشوده است،
چه چيزهايي را ميتوان شناخت؟ از طريق چه شيوههايي ميتوان به آن اشياء
معرفت يافت؟
آشكار است که براي پاسخ به پرسش پيشگفته و نيز براي حل معضل تحير در
برابر مباني و پارادايمهاي متفاوت و متعارض ،الزم است معضل امكان معرفت را
بگشاييم .در برابر چنين مبحثهايي دشوار ،راهحل اين قلم اين است که راه معرفت
در برابر ما گشوده است و ما با سرمايههاي معرفتي ،که همان اصول متعارفاند،
ميتوانيم مشكل مزبور را حل کنيم .براساس تعريفي که از اصول متعارف ارائه شد،
ميتوان بدين نتيجه رسيد که عامترين اصول علوم اينگونه گزارههايند که در
معرفتشناسي طرح ميشوند .اگر اين مسائل را در معرفتشناسي يا
فرامعرفتشناسي حل کرده باشيم ،ميتوانيم دربارة هر دسته از معرفتهاي بشري
يا مسائل دانشهايي همچون هستيشناسي ،انسانشناسي ،دينشناسي ،علوم
اجتماعي ،علوم فلسفي ،علوم طبيعي و علوم رياضي پژوهش و کاوش کنيم و ببينيم
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روش پژوهش دربارة هر يک از آنها چيست.
با نظري ژرفتر ،ميتوان گفت :حتي خود معرفتشناسي با معرفت آغاز
ميشود .انسان معرفتهايي بديهي دارد که آنها سرمايههاي معرفتشناختياند و از
راه آنها ميتوان حقيقت را از خطا بازشناخت .تنها در فرامعرفتشناسي است که
دربارة امكان دستيابي به معرفت بحث و گفتگو ميشود .معرفتشناسي نيز بر پاية
چند سرماية معرفتي ،که همان اصل امتناع تناقض ،اصل عليت يا اصل امتناع ترجّح
بالمرجح و اصل هوهويت است ،بنا شده است( .ر.ک .حسينزاده ،در حال انتشار:
فصل دوم)
بههرروي ،پژوهش در هر دانشي بر چند اصل متعارف مبتني است .در صورتي
ميتوان با ديگري بحث کرد و به گفتگو پرداخت که او نيز اين چند اصل را بپذيرد.
پس از پذيرش آن چند اصل متعارف است که منطقاً ميتوان در دانشي ويژه به
پژوهش پرداخت و در اين باره بحث کرد که چه روش پژوهشي را بايد در آن
دانش مورد نظر براي پژوهش برگزينيم .پس ،بحث دربارة مشخص ساختن روش
تحقيق در آن دانش ،که از جملة اساسيترين مسائل روششناسي پژوهش است،
مبتني و متفرع است بر اينكه آن چند اصل متعارف را بپذيريم .بدون پذيرش آنها
نميتوان بحث کرد که براي پژوهش ،استدالل و حل مسائل علم چه روش يا
روشهايي را بايد بهکاربرد؟
مشابه اشكال پيشگفته که محذور دوراست ،در ساحت دانش منطق نيز طرح
شده است« :لو كان كلُّ علم محتاجاً إلى المنطق لكان المنطق محتاجا إلى نفسه أو إلى
منطق آخر ينحل به( ».نصيرالدین طوسي3941 ،ق ،ج )3 :3بر پاية اين اشكال ،منطق
دانش است و هردانشي مبتني بر منطق و نيازمند آن است .پس ،منطق خود به منطق
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نياز دارد و بر خودش ابتنا دارد .محقق طوسي با بهرهبرداري از کليدي ويژه به نقد
مزبور اينگونه پاسخ گفته است« :و القول :بأنه آلة للعلوم فال يكون علما من جملتها.
ليس بشيء ألنه ليس بآلة لجميعها حتى األوليات بل بعضها ،و كثير من العلوم آلة لغيرها:
كالنحو للغة ،و الهندسة للهيئة( 9».همان؛ ر.ک .قطبالدین رازی ،بيتا33-31 :؛ ساوی،

3331م )13-11 :سپس ،با استفاده از مقدمة مزبور به اشكال چنين پاسخ داده است:
و ذلك لتخصيص بعض العلوم باالحتياج إلى المنطق ،ال جميعها ،و المنطق
يشتمل أكثره على اصطالحات ينسبه عليها و أوليات تتذكر و تعد لغيرها و نظريات
ليس من شأنها أن يغلط؛ كالهندسيات التي يبرهن عليها ،فجميعها غير محتاج إلى
المنطق ،فإن احتيج في شيء منه على سبيل الندرة إلى قوانين منطقية ،فال يكون
ذلك االحتياج إال إلى الصنف األول فال يدور االحتياج إليه( .نصيرالدين طوسي،
1018ق ،ج)11-9 :1

با بهرهبرداري از کليد فوق ميتوان به اشكالي که در روششناسيِ تحقيق مطرح
است ،پاسخ گفت و همان پاسخي را که محقق طوسي در برابر آن نقد ارائه کرده
در برابر اين نقد در روششناسي مطرح ساخت و آن اينكه همة معرفتها به دانش
 .1به نظر میرسد بهمنيار و ابنسينا نيز به این معضل توجه داشتهاند؛ گفتة بهمنيار در سرآغاز التحصيل
چه بسا بتواند پاسخی به اشكال باال باشد:
و اعلم انّ إفادة المجهول قد تكون بشيء يتقدمه ،معلوم ،و قد يكون على سبيل التّنبيه و
التذكير ،و القسم االوّل قد يكون متّسقا بحيث ال يقع فيه الغلط كعلم العدد ،و قد يكون بحيث يقع
فيه الغلط كالعلم الطبيعى .و تعليم المنطق بعضه على سبيل التذكير ،و بعضه على سبيل التّنبيه ،و
بعضه على سبيل العلم المتّسق الّذي ال يقع فيه الغلط ،و بعضه على سبيل ترتيب معان لو لم تكن
مرتّبة لما كانت تدرک منفعتها( .بهمنيار)1 :1809 ،

به هر روی ،در اینجا میتوان در برابر اشكال مزبور ،پاسخها یا تقریرهای گوناگونی از پاسخ محقق
طوسی را عرضه کرد که برای رعایت اختصار از بيان آنها میپرهيزیم.
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منطق و روششناسي نياز ندارند ،بلكه دستهاي از آنها از هر دو دانش بينيازند و
بر آنها مبتني نيستند .بديهيات اوليه ،بلكه از نگاه عموم متفكران مسلمان ،وجدانيات
و همة معرفتهاي حضوري معرفتهايي اينگونهاند ،هرچند محقق طوسي در
اينجا دو نمونة اخير (وجدانيات و معرفتهاي حضوري) را بيان نكرده است.
به هر روي ،منطق و روششناسي برپاية چنين معرفتهايي که بديهي و بينياز
از کسب و نظرند بنا شدهاند و از راه اينگونه معرفتهاست که بحث دربارة
پژوهش ،روششناسي تحقيق و منطق معنا مييابد .ميتوان گامي فراتر نهاد و گفت:
حتي دانش معرفتشناسي ،که دانشي درجه دوم است ،نيز بر معرفت بنا شده است.
بدون آن مجموعة سرمايههاي معرفتي بديهي و ترديدناپذير ،هرگونه پژوهشي در
معرفتشناسي کژراهه است .انسان در معرفتشناسي با دانشهايي يقيني ميآغازد
و اين دانشها ميتواند پايههاي صعود معرفتي او باشند .افزون بر پاسخهاي نقضي
به مدعيان شكاکيت و نسبيتگرايي ،ميتوان مجموعهاي از معرفتهاي يقيني و
زوالناپذير را ارائه کرد .ازاينرو ،شكاکيتْ امري نامعقول و غيرعقالني است و در
برابر آن ،ادعاي امكان معرفت و تحقق آن امري معقول و بينياز از اثبات است.

9

نتیجهگیری

در اين نوشتار ،امكان پذيرش پارادايمها به معناي مباني و اين مسئله را که مباني
چه نقشي در معرفت و دستيابي به واقعيت دارند بررسي کردهايم .از آنچه گذشت،
بدين نتيجه رسيديم که پارادايم به معناي «مبناي انديشه» گريزناپذير است .براي
توضيح راهحل ارائهشده ،با نگاهي هرچند گذرا به مباني يا زيرساختهاي بينشي
و گونههاي آنها و نقششان در معرفت بشري ،بحث را پي گرفتيم و ديديم که هر
 .1پيشتر در نوشتاری دیگر به تفصيل دربارة آغاز معرفتشناسی با معرفت بحث کردهایم و این ویژگی
را از ویژگیهای معرفتشناسیِ برگزیده دانستهایم( .ر.ک .حسينزاده ،در حال انتشار :فصل سوم)
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مجموعهاي از پارادايمها بر پاية استقراء ،دستكم ،شش دسته مباني را دربرميگيرد
که آنها عبارتاند از :مباني معرفتشناختي ،هستيشناختي ،ارزش شناختي،
انسانشناختي ،روششناختي و روشي .از چند پارادايم يا مبناي مرتبط در ميان
مباني ششگانه ،مجموعهاي هماهنگ و متناسب فراهم ميآيد که تحقيق را سامان
و پژوهش را جهت ميدهد.
از آغاز پيدايش رنسانس تا کنون ،بهويژه در نيمة دوم قرن بيستم،
هستيشناسيها ،انسانشناسيها و معرفتشناسيهاي گوناگون و متعارضي طرح
شدهاند که شمار آنها بسيار است .در پژوهش کنوني ،پس از نگاهي گذرا به تعريف
مباني معرفتشناختي و تعريف دانش معرفتشناسي ،تنها به شماي کلي
معرفتشناسيهايِ عرضهشده در عصر کنوني نگاهي گذرا افكنديم که از پيامدهاي
اساسي اين کاوش آشكار شدن نقش مباني در معرفت و دستيابي به واقعيت است.
در ادامه ،با پرسشي بسيار دشوار روبرو شديم :آيا با نگاهي ـ هرچند گذرا ـ به
انبوه ديدگاهها و مكتبهاي روششناختي که برگرفته از مباني معرفتشناختي و
هستي شناختي بسيارند ،بدين نتيجه نميرسيم که پيامد اين تكثرِ ناخواسته شكاکيت
در روششناسي علوم است؟ در اين وضعيت ،کدام شيوة پژوهش را برگزينيم؟ آيا
ميتوان يكي را بر ديگري ترجيح داد و آن را برگزيد؟
ديديم راهحل اين پرسش را ،که مهمترين مسئلة روششناختي است ،بايد در
معرفتشناسي کاويد .بدينترتيب ،برپاية معرفتشناسيِ برگزيده به معضل مزبور
پاسخ گفتيم و بدين نتيجه دست يافتيم که دانشِ روششناسي خود بر اصولي بديهي
که اصول متعارف خوانده ميشوند مبتني است .بدين ترتيب ،در برابر اين مبحثِ
دشوار راهحل ما اين است که راه معرفت در برابر ما گشوده است و ما با سرمايههاي
معرفتي ،که همان اصول متعارفاند ،ميتوانيم مشكل مزبور را حل کنيم.
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