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سخن پژوهشگاه
کتاب حاضر یکی از آثار برگرفته از طرح جامع اعتالی علومانسانی معطوف به پیشرفت

کشور است که اکنون به محضر ارباب معرفت تقدیم میگردد.
طرح جامع اعتال مجموعه پروژههایی به همپیوسته و مسئلهمحور اسـت کـه بـر
مبنای منشور پژوهشگاه در سالهای اخیر مبنی بـر درپیشگـرفتن رهیافـت بـومی و
کاربردیسازی علومانسانی شکل گرفته و بر پایۀ خردجمعی و تعاطی افکار خبرگان،
نخست طی یک سال و نیم ،از گذرگاه انجام فاز مطالعاتی و تدوین  RFPعبور کرده
سپس وارد اجرای طرحها شده است.
ایــن طــرح کــالن برپایــۀ ایــن منطــق شــکل گرفــت کــه ب ـرای بومیســازی و
کاربردیسازی علومانسانی الزم است سه مقولۀ مهم بهصورت متمایز کاویده شوند
ً
و نهایتا از همۀ طرحها تلفیق صورت گیرد.
 .1مبانی و ریشههای علوم انسانی جدید ارزیابی و نقد شوند( .کارگروه مبانی)
 .2قلمرو و فرایند شکل گیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشتهها در ایران نظـر
افکنده شود و نقد گردد( .کارگروه بازشناسی انتقادی و تاریخ)
 .3شیوه ها و مظاهر کاربست آنها و تعامل این رشته ها بـا جامعـۀ ایـران در چرخـۀ
ارزیابی و تحلیل قرار گیرد( .کارگروه کاربست)
از گذرگاه این کندوکاوها ،اتصال یا عدم پیوند آن با گنجینههای میراثی و تناسب
یا تغایر احتمالی آنها نسبت به نیازهای جامعـۀ امـروز روشـن میشـود .از سـوی
دیگر ،این طرحها با تکیه بر میراثهای فرهنگ بومی و دینی و با پشتوانۀ بهرهگیـری
ّ
از مطالعات جهانی و ملی و بهصورت شبکۀ برنامۀ محصولگرا و همافزایانـه شـکل
یافتهانــد و بــا رویکــرد بینرشــتهای و بــا مشــارکت محققــان توانــای پژوهشــگاه و
ّ
صاحبنظران سرآمد سطح ملی تدوین شدهاند.
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امید میرود با انجام این طرحها یکی از آرمانهای انقـالب اسـالمی مبنـی بـر
استقالل فکری و رهنمودهای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری در این بـاره
پیجویی شود .طرحهای اعتال برای تحقق هدف یادشده با رویکرد ایجاد پیوند میان
نظریه و عمل ،میکوشد ت ا اثربخشی و سودمندی علوم انسانی را معطـوف بـه پیشـرفت
کشور مبنی بر مؤلفههای بومیگرایی ّ
متعین نماید.
پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی در مسیر تحقق بخشهایی از اسناد
باالدستی و پیجویی مأموریت ویـژۀ هیئتامنـا و بـا مسـاعدت سـازمان برنامـه و
بودجه ،طرح اعتال را برای استقرار عینی شبکۀ نخبگانی علوم انسانی کشور طراحی
کرده و به اجرا درآورده است.
پژوهشگاه به فضل الهی در نظر دارد بهتدریج پس از انتشار مجلدات حاضر در
این مرحله و همزمان با متنوعسازی نشر محصوالت طرحها (از طریق گزارشهـای
راهبردی ،توصیههای سیاسی ،گزارش های علمی ملی ،بسته های خـدمات تخصصـی و

مشاوره ای ،جستارهای علمی و فنی ،مقالههای علمی ـ پژوهشی ،علمـی ــ تخصصـی،

هماندیشی های نخبگانی و سخنرانیهای علمی و )...مابقی نتـایج پژوهشهـا را نیـز
بهصورت کتاب آمادۀ نشر سازد.
ً
اصوال یکی از شاخصهای مهم که میتواند نشانۀ توفیق یـک نهـاد پژوهشـی،
بهویژه در قلمرو علومانسانی باشد ،اجرای طرحهای شاخص ،همگرا ،مسـئلهمند و
ناظر به چالشهای اجتماعی و اثرگذار در عرصۀ سیاستگذاریهاست که بتواند در
شرایط کنونی در حقیقت مؤسسۀ پژوهشی را به جرگۀ نسل چهارم نهادهـای علمـی
وارد سازد .تعریف و اجرای طرح اعتال به همین منظور در مسـیر تحقـق قسـمتی از
چشمانداز و مأموریت روشن پژوهشـگاه ،منـدرد در برنامـۀ توسـعۀ راهبـردی آن،
بهشمار میآید که برای نخستین بار در تاریخ پژوهشگاه برنامۀ توسعه تعریف و اجرا
شده اسـت و بخشـی از دسـتاوردهای آن کتابهـای مجموعـه طرحهـای اعـتالی
علومانسانی است.
در فرایند تعریف و اجرای طرح جامع اعتال ،بـه لطـف الهـی ،فرصـت ارتقـای
کیفیت علمی طرحها و توانمندسازی و تقویت زیرساختها در پژوهشگاه دوچندان
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شده است ،چنانکه طی این سالها و به موازات اجرای این طرح کـالن ،مشـارکت
بالندۀ تعداد کثیری از اعضای محترم هیئتعلمی در اجرای طرح مذکور و رسـیدن
تولید سرانۀ علم به رشد بیش از دو برابـری و رشـد بـیش از پـنج برابـری نقـد متـون
دانشگاهی و رشـد فزاینـدۀ تولیـد و نشـر مقـاالت و جسـتارهای انتقـادی و انتشـار
فصلنامههای با کیفیت پژوهشی ،برنده شدن سه سال پیاپی در جشـنوارۀ نقـد سـال و
برگزیدهشدن مکرر در جشنوارۀ بینالمللی فارابی و دهها جشنوارۀ ملـی دیگـر ،صـعود
بیش از چهارصد پلهای پرتال در رده بندی جهانی الکسا ،تأسیس قطب علمی ،ارائۀ نظریۀ

علومانسانی در سطح ملی و رشد چشمگیر فعالیتهای حـوزۀ ترویجیسـازی علـم و
تحقق شبکۀ نخبگانی سههزار نفره متشکل از استادان صاحبنظر از سراسر کشـور،
شواهدی از این ظرفیتسازی و ارتقای توانمندی بهشمار میآید.
بدیهی است با همۀ مزیتهای این مجموعه طرحها و آثار ،بخشهـایی از ایـن
ً
کتابها خالی از خلل و عاری از کاستی نباشد ،یقینا اهل نظر بـا نقـد ناصـحانه و
راهنماییهای راهگشای ایجابی خود پژوهشگاه را برای قوام و مایهوری بیشـتر ایـن
آثار در چاپهای بعدی مدد خواهند رساند.
ّ
در پایان ،ضمن سپاسگزاری بـه درگـاه حقتعـالی و ابـراز مسـرت از پیجـویی
دغدغۀ استاد زندهیاد دکتر صادق آیینهوند (ره) در منشور ایشان مبنی بر «اتصال بـه
ریشۀ انطباق با زمان» یادآور میشود این مجموعه مرهون حمایـت وزیـران محتـرم
جناب دکتر فرجیدانا ،دکتر فرهادی و دکتر غالمی و اعضای محترم هیئـت محتـرم
امنا و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان محترم ذیربط مجلس شورای اسالمی از
یکسو و اهتمام همۀ همکاران طرح جامع اعـتال ،شـامل اعضـای محتـرم شـورای
پژوهشی پژوهشگاه ،کمیتۀ علمی طرح اعـتال ،جانشـین رئـیس و رئـیس دبیرخانـۀ
طرح اعتال ،مجریان محترم طرحها ،مدیران کارگروهها ،شورای مشـاوران ،اعضـای
محترم کارگروههای تخصصی و کلیۀ محققان و نـاظران علمـی و داوران طرحهـای
پژوهشی وکارشناسان از سوی دیگر است .لذا سزاوار بهنظر میرسد سپاسگزار همۀ
آنان باشیم؛ بهویژه جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا امیری طهرانیزاده ،سرکار خانم
دکتر طاهره کمالیزاده ،جناب آقای دکتر یحیی فوزی ،جنـاب آقـای دکتـر علیرضـا
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مالیی توانی ،جناب آقای دکتر مهدی معـینزاده ،جنـاب آقـای دکتـر عبـدالرحمن
حسنیفر ،جناب آقای دکتر حمید تنکابنی ،جناب آقای مهندس فرامرز حقشناس،
جناب آقای دکتر فرهاد زیویار ،جناب آقای دکتر عباس خلجی ،جناب آقـای دکتـر
عبدالله قنبرلو ،جناب آقای دکتـر سـیدمحمدرحیم ربـانیزاده ،جنـاب آقـای دکتـر
سیدسجاد علمالهـدی ،جنـاب آقـای دکتـر سیدمحسـن علویپـور ،جنـاب آقـای
محمدعلی مینایی ،جناب آقای بهرنگ ذوالفقاری و تمامی اعضای محترم شـورای
دبیرخانه و مشاوران و کارشناسان محترم طرح .همچنین باید از جنـاب آقـای دکتـر
یدالله رفیعی مدیر محترم نشر و همۀ همکاران گرامی ایشان در انتشارات پژوهشگاه
تشکر کنم .اگرچه بزرگان و مفاخر و اعضای معزز هیئـتعلمی فـراوان دیگـری در
بخشهــای گونــاگون و در مراحــل مختلــف مددرســان بودنــد کــه ذکــر نــام ایــن
شخصیتها و محققان ،که بیش از صد تن را شامل میشود ،متأسفانه در این مجال
اندک میسر نیست.
امید میرود به لطف خداوند این حرکت فرخندۀ پژوهشی و علمی بتواند ضمن
تقویــت اثربخشــی علومانســانی و پیونــد پــژوهش و اج ـرا در کشــور ،راهگشــای
بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای علومانسانی بهشمار آید و انتشار مجلـدات بعـدی
گزارشهای طرح اعتال گامی در مسیر پیشرفت و بالندگی ایران اسالمی باشد.
حسینعلی قبادی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
و
رئیس طرح اعتالی علومانسانی معطوف به پیشرفت کشور

مقدمه
یکی از جریانات شناختشناسی که از سدۀ هفـدهم و برپایـۀ یـک هستیشناسـی
ً
ثنویتگرا بهتدریج در محافل علمی و متعاقبا در عرصۀ عمومی شکل گرفت و ابتدا
ً
عرصۀ شناختشناسی طبیعی و متعاقبا عرصۀ معرفتشناسی اجتماعی را درنوردید
و به خود اختصاص داد ،جریانی است که درکل بهعنوان «پوزیتیویسم» یا «رئالیسم
تجربی» شناخته شده است .این جریان اهداف خود را در دو قالب به ظاهر متفاوت
اما در ْ
باطن یکسان اثباتگرایی و ابطالگرایی پیش برده است.
نفــی ضــرورت ،تعاقــبگرایی در علــم و علیــت ،گــرایش بــه تکســاحتی
هستیشناختی و مغالطۀ معرفتشـناختی و گـرایش بـه انـواع و اقسـام دوتاییهـا و
دوگانگیها مانند نظریه و مشاهده ،نظریه و ارزش ،نظریه و عمل ،باور به بیطرفـی
زبان مشاهده و غفلت از بار مفهومی و زمینهای مشاهدۀ تجربی ،تأکید بر وحـدت
علوم (طبیعی و انسانی ــ اجتمـاعی) ،دوتـایی تحلیلـی ــ ترکیبـی ،تقـارن تبیـین و
پیشبینی و غفلت از عالم باز طبیعی و اجتماعی و استقراگرایی و نگرش انسدادگونه
و اتمیستیکی یا ذرهای به عالم از ویژگیهـای ایـن جریـان اسـت .شـاید مهمتـرین
مؤلفۀ آن ،که محافل علمی کشور را درگیر کـرده اسـت ،تقلیـل واقعیـت طبیعـی و
اجتماعی به وجه مشاهدتی آن و غفلت از غیرقابل تقلیلبودن جهان واقع به جهـان
تجربی ،تسری پدیدههای طبیعی به جهان اجتماعی و غفلت از هرمنوتیک ساده در
ْ
مطالعات طبیعی و هرمنوتیک مضاعف در مطالعات اجتماعی باشـد .ایـن غفلـت
بیتوجهی به وجه زمینهای و مفهوم محوری در علم و بیتوجهی به ارزشباربودن و
داللت ارزشی و عملباربودن و داللت عملی نظریـه را رقـم زده اسـت .ثمـرۀ ایـن
غفلت همراه بـا پشـتوانۀ بـی تـوجهی بـه نگـرش منظومـهای و دیالکتیـک در بعـد
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هستیشناسی و درنتیجه معرفتشناسی ،غفلت از رابطۀ بین علـم و جامعـه و نگـاه
غیرکاربردی به علم است .این غفلت آنگاه بسیار جدیتر میشود کـه مـدعی زبـان
حکایتگری 1محض در علم و غافل از زبان چگونگی 2و ساختن و ایجاد کردن علم
میشود .هرچند نگاه طبیعتگرایانۀ این جریان بهرغم مغالطـۀ معرفتـی آن از نقـاط
قوت آن محسوب میشود ،بیتوجهی به ارتباطات دیالکتیک مزبور از نقاط ضـعف
آن بهشمار میرود؛ اینکه علم محصول و عملی اجتماعی و خواهنـاخواه آمیختـه بـا
زمینههای زبـانی و تعـامالت ارتباطـاتی اسـت .بـه تعبیـری زمینـههای فرهنگـی و
اجتماعی و تاریخی بر محتوای علم حتی علم طبیعی اثرگذارند و این گـزاره درکـل
تا حدودی زمینه را برای نوعی علم متناسب با شرایط محیطی و زیست جهانی مهیا
میسازد .بههرحال جریان مزبور بهرغم کمرمقشـدن آن در محافـل علمـی غـرب
متأسفانه کماکان در محافل علمی کشور جوالن میدهد.
این جریان قالبگرایانه ،ک ّمی و اثباتگرایانۀ حـاکم بـر نظـام آمـوزش رسـمی
کشور میکوشد تا متأثر از نحلۀ شناختشناسی مزبور و بیتوجه به زبان معطوف به
چگونگی و ساختن و ایجاد کردن و با محوریت شاخصهای ک ّمـی و محتـواگریز،
کشور را از بهاصطالح عقبماندگی علمی نجات دهد.
بیگانگی با مباحث ظریف و پیچیدۀ معرفتشناسی و بـه عبـارتی فروافتـادن در
معرفتشناســی پوزیتیو یســم و غفلــت از نســبت علــم بــا فرهنــگ و جامعــه ،و
ً
سازوکارهای درونی پدیدهها اعم از طبیعی و اجتماعی باعـث شـده اسـت تـا اوال،
تالشها و آثار عمیق و سازندۀ غیراثباتگرایانۀ بسیاری از خردورزان و اندیشـمندان
ً
داخلی نادیده یا به هیچ گرفته شود و ثانیا ،تمام انگیزه و تالش دانشگاهیان به مسـیر
باریکی از معرفتهای بشری به نام معرفت تجربـی ،آن هـم بـا رو یکـرد خـاص و
ابزارها و شیوههای قالبی ،هدایت شود.
ناآشنایی با نحلههای معرفتشناسی و جامعهشناسی علم باعث شده اسـت تـا
در عمـل مراکـز علمــی مـا تبـدیل بــه حاشـیههای علمـی و فرهنگــی ایـن جریــان
1. knowing that
2. knowing how
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معرفتشناسی شوند و از نگاههای بـومی و پاسـخگو یی بـه نیازهـای جامعـه خـود
بازمانند و حس غرور ،جهتدار و صحیح ناشی از نگاهی نو و خالق به پدیـدهها و
انگیزۀ طرحی نو درافکندن تحقیر و بهعنوان پدیدهای مرضی تفسیر شود.
ناموزونی و گسست در عناصر نظام اجتماعی ،اهداف و وسایل ،بـود و نمـود و
ً
مبنا و نما کامال مشهود است .در سطح هستیشناسی مباحثی طرح و از جامعـهای
با فرهنگ و نیازهای خاص سخن گفته میشود ،اما در فعالیتهای علمی و تجربی
از نحلۀ هستیشناسی ــ معرفتشناسی پوزیتیویستی تبعیت میشود .نظام آمـوزش
رسمی ما نیز با استفاده از فرصتها و امکانات در اختیـار ،شـاخصها ،امتیـازات،
ً
پاداشها و تنبیههای آموزشی خود را ،آنهم به شکلی کامال قالبی ،بهگونهای تنظیم
میکند که حاشیهگرایی فوق تقو یت شود.
بههرحال باید پذیرفت که گسست یا گسستهای مزبور توجیهپذیر نیست .اگر
قرار است پذیرای مطلق و بیچـونوچرای علـم و فنـاوری غـرب و بـه ایـن شـکل
رایجش باشیم ،باید بیواسطه پـذیرای معرفتشناسـی تجربـی و باواسـطه پـذیرای
هستیشناسی و انسانشناسی آن باشیم و اگر قرار است تابع معرفتشناسی طولی و
هماهنگ باشیم و معرفتهای حسی ـ تجربی ،شـهودی ،عقالنـی و وحیـانی را در
عرض یکدیگر ندانیم ،باید برای داللت عینی معرفت حسی و تجربی متناظر بـا آن
چارهای بیندیشیم .بسیار سادهاندیشانه است اگر معتقـد باشـیم کـه علـم و فنـاوری
مستقل از هرگونه معرفتشناسی یا معرفتشناسـی تجربـی و اثبـاتگرا مسـتقل از
هرگونه هستیشناسـی انسـانی عمـل مـیکنـد .عـالم الیـههای پیچیـده ،تودرتـو و
نوبهنو یی دارد که نمیتوان مدعی فهم تمام الیهها و ابعاد تودرتوی آن یک بار و برای
همیشه بود .همواره میتوان با تفکر و تأمل در هستی و نمودهـای مختلـف آن چیـز
تازهای دید و کشف کرد.
عدهای سطحینگر و مقلد در علم ،هرچند پرمدعا ،همواره کوشیدهاند تا علم و
ُ
تفکر را در قالبهای بسیار خشک ،محدود و ت ُنک محصور کنند و مـانع از بـروز و
ظهور سخن تازه یا استماع آن شوند .البتـه هرچنـد بایـد قالبهـا را شکسـت و بـه
محتوا اصالت بخشید ،به یک نکته باید در همه حال توجه داشت و آن اینکـه آزادی
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تفکر و قالبشکنی با محتوای عمیق و گستردۀ علم سنخیت دارد و برای دستیابی به
این بحر بیکران علم است که دم از قالبشکنی میزنیم .در این بین هستند کسانی
که از آزادی اندیشه و تفکر سخن میگو یند اما متعلق آزادی اندیشـه ،یعنـی علـم را
بسیار محدود و سطحی میدانند و برای بسط و توسعۀ این معرفت ،آزادی اندیشه را
قالبشکنانه مطرح میکنند .اینان هرچند قالبها را شکستهاند ،بـا القائـات واهـی
محتوا را محدود و اندیشه را محصور کردهاند .به سخن دیگر ،قالبشـکنی و آزادی
اندیشه برای رسیدن به محتوایی محدود؛ و آیا این به منزلۀ محدودکردن اندیشه و در
عمل نگاه قالبی به آن و درنتیجه نگاه قالبی بـه محتـوا نیسـت! و کـدام دردنـاکتر
است :نگاه قالبی به محتوایی گسترده یـا نگـاهی غیرقـالبی بـه محتـوایی محـدود!
قالبگرایی شکلی اندیشهسوزتر است یا قالبگرایی محتوایی!
در برابــر ایــن رویکــرد چــه در فلســفۀ علــم و چــه در فلســفۀ علــوم اجتمــاعی
واکنشهایی ایجاد شده اسـت .از واکنشهـای حـاد و غیـر شـناختگرایانه و ضـد
طبیعتگرایانه در علمشناسی طبیعی در قالب نسبیگرایی رادیکال (رویکـرد امثـال
کوهن ،فایرابند و  )...تا متعـادلتر و شـناختگرایانهتر در قالـب نگـرش رئالیسـتی
استعالیی و باور بهضرورت در طبیعت .درزمینۀ علوم اجتماعی نیز اشتراکگرایی و
وحدت علـوم و روششـناختی پوزیتیویسـتی بـه چـالش کشـیده شـده اسـت و از
تفاوتگرایی محض در قالب رویکردهای هرمنوتیک تحلیلی (پیتر وینچ به تأسی از
ویتگنشتاین) و قارهای (شالیرماخر ،دیلتای ،هایدگر ،گادامر ،ریکور ،دریـدا و )...
تا اشتراکگرایی ـ تفاوتگرایی رئالیسم انتقادی نوسان داشته است.
همانگونه که اشاره شد یکی از دوگانگیهـای جریـان پوزیتیویسـم ،دوگانـه یـا
شکاف نظر(یه) و عمل مرتبط با جدایی شناختهشدۀ واقعیـت و ارزش منسـوب بـه
دیوید هیوم ،قطعنظر از ریشههای اندیشمندی و تاریخی آن است  .البتـه دوگـانگی
نظر یا نظریه و عمل فقط یکی از دوگانههایی است که بشـر امـروز ،بـهویژه پـس از
غلبۀ پوزیتیویسم ،گرفتار آن شده است .دوگانگی ذهـن و عـین ،انسـان و طبیعـت،
علومانسانی در برابر علوم طبیعی ،بود و نمود و درنتیجـه تفـوق معرفتشناسـی بـر
هستیشناسی ،واقعیت و ارزش مرتبط با نظریه و عمـل و نظریـه و ارزش ،نظریـه و
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مشاهده ،علم و دین ،علم و هنر ،اخالق و هنر ،سیاست و اخالق ،سیاست و دین،
علم و جامعه ،فــرد و جامعــه و حقــوق فــردی و اجتمــاعی دوشــادوش دوگانــههای
قدیمیتری ازجمله عقل و عشــق ،عقــل و دیــن ،عشــق و دیــن ،حکمــت نظــری و
حکمت عملی ،دنیا و آخرت ،خطا و صواب ،خدا و انسان یا خدا و خلق برخــی از
این دوگانههای عمدهای است که از مسائل مبتال به بشر بهشمار میرود.
بههرحال فهم و تبیین رابطۀ نظریه و عمل کار سادهای نیست .ممکــن اســت در
ابتدا اینگونه تداعی شود که پرسش نظریه ـ عمل باتوجهبه زمینۀ فکری غالب فقــط
ناظر به پرسش معرفتشناسی ،آن هم مربوط به اثباتگرایی ،چه در موافقت و چــه
در مخالفت باشد .ایــن پرســش دامنــه و ســطوح متفــاوتی اعــم از هستیشناســی،
معرفتشناسی و ارزششناسی یا عملشناسی و اخالق را دربرمیگیرد .این پرسش
فقط محدود به قلمرو هرکدام از این ساحتها نیست ،بلکه در تفکــری منظومــهای
دامن ربط بین این ساحتها را نیز شامل میشود .تفکیک نمود شــکاف نظر(یــه) و
عمل در ساحتهای مزبور نیز تنها در تحلیل و ذهــن امکانپــذیر اســت ،در عمــل
درهمتنیدگی قلمروهای مزبور مانع از مرزکشی دقیق بین آنها میشود .به نظر راقم
سطور ،تنها با ذهنیت و روشی منظومــهای و دیالکتیــک و ربــط در عــین تفــاوت یــا
هموقوعی اتصال در عین تمایز است که این درهمتنیدگی را میتــوان شــکار و فهــم
کرد .شاید شناختهشدهترین شکاف بــین نظــر و عمــل مربــوط بــه حــوزۀ اخــالق و
رفتارهای انسانی باشد؛ اینکه در ظاهر یا در ذهن باور به چیزی داشته باشیم امــا در
ً
عمل ،بیعملی یا عمل متناقض داشته باشیم .در حوزۀ هستیشناسی اوال ،بیتوجــه
ً
به ُبعد «شناسی» یا معرفتشناسی آن باشیم و ثانیا ،اسیر انواع دوگانگیهــایی مثــل
هستی طبیعی و غیرطبیعی ،هستی فردی و اجتماعی یا به عبارتی عاملیت و ساختار
و به تعبیری بیتوجه به هستی مشکک باشیم .در حوزۀ معرفتشناسی نیــز غافــل از
وجه وجودی معرفتشناسی و جایگاه عمل در شناسایی اشیا و موضوعات مختلف
باشیم .در حوزۀ عملشناسی یا اخالقشناسی نیز غافــل از وجــه وجــودی و ربطــی
اخالق و حوزههای وجودی و معرفتی اثرگذار بر اخالق باشیم.
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تمرکــز اصــلی ایــن پــژوهش واکــاوی شــکاف نظریــه و عمــل در رویکــرد
شناختشناسی پوزیتیویسم با مرور بـر رویکردهـای رقیـب و بـدیل اسـت .بـهتبع
انتظار میرود که دفاتر دوم تا چهارم این پژوهش بیشترین تناسب را با اهـداف ایـن
اثر داشته باشند .در دفتر اول کوشیدهایم ،برای مثال همانند توماس مـک کـارتی در
بررسی دیدگاه هابرماس و برای نگاهی زمینهای به سابقۀ بحث ،سرنخهـایی از ایـن
چالش با مرور بر آرای برخی اندیشمندان و فیلسـوفان عهـد باسـتان ،و در کـار مـا
ً
فیلسوفان عهد باستان و اسالمی ،و احتمـاال سـرنخهـایی بـرای پاسـخهـای نـوین
بهدست دهیم .در انتخاب متفکران دفتر اول سعی شده است تا از بین اندیشمندان و
فیلسوفان موضوع این دفتر متقدمترین ،اثرگذارترین و خالقترین آنان گلچین شوند.
بایسته است که در پژوهشهای بعـدی آرای سـایر متفکـران ایـن دوره نیـز بررسـی
شوند .بههرحال به نظر میرسد دیدگاه حکمای باستان و اسالمی قطـعنظر از ربـط
نظر و نظریه و با تأکید خاص بر سه حوزۀ دانش ،اخـالق و مهـارت یـا بـه عبـارتی
اپیستمه ،فرونسیس و تخنه بیشتر متمرکز بر رابطۀ نظر و عمل باشد تا نظریه و عمل.
بههرحال پرسش رابطۀ نظریه و عمل ،هر موضوعی اعم از طبیعی و غیرطبیعی،
فردی و اجتماعی و هر معرفتشناسی و عملی را شامل میشود .نزدیکشدن به هر
ً
موضوعی و طبعا نظریهپردازی دربـارۀ آن در هـر سـطح و عمقـی نیازمنـد عمـل و
عناصر مرتبط زبانی ،زمینهای ،ارتبـاطی ،زمـانی ــ مکـانی ،گزینشـی ،انگیزشـی،
علقهای ،هنجاری ،و عملکردی و غیرۀ آن است .بنابراین هر نظریـۀ معرفتشناسـی
به نحوی از انحا درگیر پرسش رابطۀ نظریه ـ عمـل اسـت و بایـد بـرای آن پاسـخی
داشته باشد .اما آیا میتوان فرض نظریهپردازی برای حوزهای از موضوعات مبتال بـه
ً
بشری را بدون وجه معرفتشناسی ممکن دانست! اصوال نظریهای را میتوان بدون
بار و داللت یک معرفتشناسی موجه دانست! هر نظریهای نـاظر بـه موضـوعی و
ً
طبعا ناظر به وجهی معرفتشناختی و درگیر پرسـش نظریـه ــ عمـل اسـت .و اگـر
بگوییم هر نظریهای یک نظریۀ معرفتشناسی و هر نظریۀ معرفتشناسی نظریـهای
ً
محتوایی است ،بیراهه رفته و گزاف گفتهایم! آیا اصوال میتوان فکر و نظریهای بدون
موضوع داشت! و آیا این عبارت به معنای این همانی فکر و روش و موضوع است!
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آیا موضوع تعینبخش فکر و روش است! نمیتوان بهرغم تفاوت قلمـرو ،وحـدتی
نیز بین آنها برقرار کرد! کثرتی و وحدتی ،انفصالی و اتصالی.
ً
هر نظریهای یک نظریۀ معرفتی است و طبعـا بایـد پاسـخگـوی پرسـش رابطـۀ
نظریه ـ عمل باشد .درواقع ما با سهگانۀ نظر ،موضوع و عمل مـواجهیم .موضـوعی
نباشد نظریهپردازیای نیست ،عمل نباشد نظریهای شکل نمیگیرد .فکـر و نظـر و
وجه من استعالیی و سوبژگی نباشد ،نظریهای معرفتی شکل نمـیگیـرد .مـیتـوان
بهلحاظ مفهومی سهگانهای از نظر و موضوع و عمل را لحاظ کرد و آنها را منفک از
یکدیگر دانست ،اما درواقعیت نظریهپردازی و معرفتشناسی این سـه بـا هـم و در
کنار هماند .این سه قابل تقلیل به یکدیگر نیستند اما در تمام وجوه سهگانه ،مـرتبط
با یکدیگر عمل میکنند .اگر شناخت از موضوعی هدف باشد ،این شناخت بـدون
نظریه و عمل امکانپذیر نیست؛ اگر نظریهای موضوع شناخت باشد ،این شـناخت
بدون عمل و یک نظریۀ شناخت امکانپذیر نیست؛ و اگر عمـل موضـوع شـناخت
باشد ،فهم آن بدون نظریه و نظریۀ معرفتشناسی امکانپذیر نیست.
شاید در حیطۀ علم حضوری بحـث اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم و بـا فـرض
حضور معلوم و نه تصویر آن نزد عالم و به معنای نوعی وحـدتگرایـی امکانپـذیر
باشد ،که جای بحثش اینجا نیست ،اما در حیطۀ فهم و تبیین پدیدههـای بیرونـی و
فیزیکی و مفهوممحور و مفهومی انسانی نمیتوان از این اتحاد سخنی به میان آورد.
ممکن است گفته شود که عالم مقولهای حضوری ،مثل یک احساس یا یک غریزه،
برای شناخت آن از هیچ نظریۀ مفهوممحور و هیچ عملـی اسـتفاده نمـیکنـد و بـه
ّ
محض تفطن ،که آن هم ناخودآگـاه اسـت ،بـین درککننـده و درکشـونده و درک،
اتحادی وجودی برقرار میشود .حالتی که در آن همواره اتحاد برقرار است و مـا بـا
مقولهای به نام وحدت در عین کثرت مواجه نیستیم .هرچه هست وحـدت اسـت و
فرض هرگونه سهگانهای ،اعـم از تحلیلـی و واقعـی منتفـی خواهـد بـود .بـرخالف
درکهای حصولی که اگر اتحادی هم برقرار میشود ،تنها در ذهن عالم اسـت و نـه
اتحادی وجودی و حقیقی.
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برای فهم دقیق رابطۀ نظریه و عمل بهمنظـور نزدیـکشـدن بـه سـاحت و افقـی
روشن تر در این زمینه ،تحقیق خود را برپایۀ شناخت پیشینی و طرح بدیع و اولیهای
که حاصل سه دهه تدریس و پژوهش در حوزۀ فلسفۀ علوم اجتماعی است به چهار
بخش یا دفتر  .1رابطۀ نظر و عمـل از منظـر حکمـای باسـتان و اسـالمی؛  .2نقـد
دوگانگی نظر و عمـل در فلسـفۀ علـم پوزیتیویسـتی (نقـد هرمنوتیـک تحلیلـی)؛
 .3دوگانۀ نظر و عمـل در اندیشـۀ دیلتـای و گـادامر (نقـد هرمنوتیـک قـارهای)؛ و
 .4رابطۀ نظریه و عمل در دیدگاه نظریۀ انتقادی و رئالیسم انتقادی تقسیم کـردهایـم.
ً
پژوهشگران و استادان فلسفۀ علوم اجتماعی بهخوبی میدانند که اوال این کار فاقـد
ً
هرگونه پیشینهای با این عنوان و گستردگی است ،ثانیا پرداختن تفصیلی به رابطۀ نظر
و عمل پوزیتیویستی و نقدهای وارد بر آن بدون توجه به مضامین دفـاتر چهارگانـه و
بهویژه سه دفتر اخیر ،پردازشی ابتر و ناقص خواهد بود .بهعبارتدیگر و درمجموع،
مضامین دفاتر چهارگانه بیانگر جامعیتی در مواجهۀ انتقادی با مقولۀ موردنظر است
که در عین پیوستگی حاوی استقالل نسبی در نحوۀ پردازش نیز است.
در دفتر اول ،آقایان حسن عبدی ،مهدی رجبی و مهدی سلطانی کوشیدهاند این
دفتر را با مرور بر آرای حکمای باستان ،فارابی و میراث فکری و تأثیر او بر بـوعلی،
مالصدرا و عالمه طباطبایی سامان دهند و بستر را برای فهم بهتر آرای اندیشـمندان
دفاتر بعدی فراهم کنند.
حسن عبدی در مقالۀ «چیستی نظر و رابطۀ آن با عمل در یونان باستان» به آرای
پیشاسقراطیان ،ازجمله فیثاغوریان و متفکرانی چون هراکلیتوس و پارمنیدس و قبل
از آن عقاید اساطیری حاکم اشاره کرده است .در این مقالـه ضـمن آنکـه مشـاهده
میشود برخی پاسخهای مربوط به پرسشهای اساسی و امروزین بشری ریشۀ کهن
ً
دارند ،عطف به پرسش محوری تحقیق غالبا بر رابطۀ نظر و عمل متمرکزند تا نظریه
و عمل .بماند که برخی پاسخهای مربوط به سایر دوتاییها ازجمله علم و جامعه و
رگههایی از جامعهشناسی معرفت همانند توجه به رابطۀ تفکر با وضعیت اجتمـاعی
و خاستگاه زمینهای نظر ،توجه به وجه کـارکردی و پاسـخگویی نظـر و معرفـت بـه
نیازهای مختلف فردی و محیطی و نفی معرفت برای معرفـت نیـز مشـهود اسـت.

