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روش شناســي بنيادين، به شــيوه كاربرد نظريات نســبت به موضوعات مورد مطالعه آنها نمي پردازد، بلكه شيوه 
شكل گيري نظريات علمي را دنبال مي كند. هر نظريه براي شكل گيري و تكوين تاريخي خود از برخي مباني معرفتي 
و نيز زمينه هاي غيرمعرفتي بهره مي برد. مباني معرفتي با آنكه در تكوين تاريخي نظريات دخيل اند، ارتباطات منطقي 
نفس االمري نيز با نظريه دارند و اما مبادي وجودي غيرمعرفتي با آنكه با شــيوه هاي منطقي شناخته مي شوند، ربطي 
منطقي با نظريات علمي ندارند. عوامل وجودي معرفتي و غيرمعرفتي، عواملي هستند كه در حوزه فرهنگ حضور به هم 
رسانده اند و به همين دليل شناخت ارتباط اين عوامل با نظريات علمي به منزله شناخت رابطه نظريه با فرهنگ است.
اين مقاله با بررســي نســبت نظريه و فرهنگ، پيامدهاي انتقال نظريات از دامن يك فرهنگ به فرهنگ ديگر را 

نيز دنبال مي كند. 
مقاله مشتمل بر يك مقدمه و سه بخش است، در بخش اول، ابعاد منطقي و معرفتي نظريات علمي، انواع مباني اي 
كه هر نظريه بر آن اســتوار اســت، مســيري كه مباني براي نظريه هموار مي كند، روشي كه نظريه در آن به كار برده 

مي شود و حوزه هايي كه نظريه در آن فعال مي گردند، به بحث گذارده مي شود. 
در بخــش دوم، چگونگي ورود نظريه به حوزه فرهنگ دنبال مي شــود. زمينه هاي وجودي معرفتي و زمينه هاي 
وجودي غيرمعرفتي نظريه و همچنين تعاملي كه نظريه با محيط فرهنگي خود دارد در اين بخش شناسايي مي شود. 
در بخش سوم، به موقعيت نظريات علمي در تعامالت بنيادين فرهنگي پرداخته مي شود. نظريات درون زا و برون زا 

و چگونگي انتقال يك نظريه از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر از مسائل اين بخش است. 
 واژگان كليدي: 

نظريه، فرهنگ، روش شناسي بنيادين، جهان هاي سه گانه، مباني معرفتي، مباني وجودي، نظريات درون زا و برون زا، 
علم بومي
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مقدمه
مسئله و روش

نظريات علمي چگونه و با چه روشي شكل مي گيرند. آيا روش شكل گيري نظريات روشي 
صرفاً منطقي اســت كه با استقرا، قياس، تمثيل، تشبيه و استعاره و يا حدس و مانند آن 
پديد مي آيند و يا آنكه نظريات  محصول عوامل رواني، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي اند. 

دو رويكرد در پاسخ به اين پرسش وجود دارد. رويكرد نخست كه به نظريات از منظر 
منطقــي مي نگرد و به عوامل تاريخي نمي نگرد و رويكرد دوم رويكرد معاصر اســت و به 

روش هاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و يا روان شناختي روي مي آورد. 
رويكرد نخست به دنبال حقيقت است و به ابعاد تاريخي و اجتماعي علم نظر نمي كند 
و رويكرد دوم دغدغه حقيقت و واقعيت را به فراموشــي سپرده است و آن دو را مخلوقي 
انســاني و محصولي فرهنگي مي  داند. آيا روشي هست كه هر دو بعد معرفت را به صورتي 
التقاطي و غيرمنســجم نظر نكند و يا آنكه يكي از اين دو بعد را به ديگري تقليل ندهد. 
اين مقاله به دنبال آن است كه پيدايش نظريات علمي به گونه اي روش شناسي شود تا هم 
افــق حقيقت با نظر به نفس االمر امور حفظ گردد و هم زمينه ها و عوامل تاريخي تكوين 
نظريات در عرصه فرهنگ و تاريخ دنبال بشــود و از روش شناسي ويژه اي بهره مي برد كه 

خود از آن سخن مي گويد.
بنيان هاي هستي شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي حكمت صدرايي، هستي را 
به افق جهان مادي فرو نمي كاهد و انسان را در دو عرصه ثبات و تغيير مي نگرد و معرفت 
را نيز نظير نفس انسان جسمانيةالحدوثوروحانيةالبقاء )صدرالمتألهين، 1383( مي داند 

اين مباني، بستر معرفتي تكوين نظريه اي است كه اين مقاله در صدد بيان آن است. 
تقابل با رويكردهايي كه با افول در وادي شــكاكيت و نســبيِت فهم، ريشــه يقين را 
مي  خشكانند و راه وصول به حقيقت را قطع مي كنند، بخشي از زمينه هاي اجتماعي اين 
مقاله است و اين تقابل مي تواند گوشه اي از مواجهه فعال فرهنگ اسالمي در قبال نظريات 
علمي مختلفي باشــد كه در دامن فرهنگ ســكوالر مدرن و يا در متن مبادي شكاكانه و 
نيست انگارانه پسامدرن شكل گرفته اند و با حضور غيرنقادانه خود در جوامع علمي جهان 

اسالم، بنيان هاي تفكر و انديشه ديني و فرهنگ اسالمي را نشانه مي گيرند. 
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نظريات و منظرهاي علمي
نظريات علمي حاصل تالش نظري دانشــمندان براي شــناخت موضوعات مختلف است 
عالمانــي كه در درون هر علم فعاليت مي كنند بــا آنكه نظريات علمي را توليد مي كنند 

از آن جهت كه به موضوع علم خود نظر مي دوزند، درباره نظريه خود بحث نمي كنند. 
نظريــات علمي را كســاني موضوع معرفت و علم خود قــرار مي دهند كه درباره علم 
مي انديشــند. علــم را از منظرهــاي مختلف مي توان محل بحــث و گفت وگو قرار داد و 
معرفت شناسان و فيلسوفان علم روابط معرفتي نظريات علمي را با مبادي، مباني، اصول 
موضوعه، پيش فرض ها، مفاهيم، موضوعات و حتي با ديگر علوم و دانش ها مورد بررسي قرار 
داده و پيامدهاي معرفتي و منطقي يك دانش علمي را بررســي مي كنند. جامعه شناسان 
معرفــت و علم، تعينات اجتماعي معرفــت، )مك كارتي، 1388( روابط تاريخي، فرهنگي 
و اجتماعِي نظريات علمي و عالمان را دنبال مي كنند. بررســي روابط معرفتي و منطقي 
يــك نظريه علمي با عناصر و اجزاي دروني و بيروني آن، غير از بررســي روابط فرهنگي 
و تاريخي نظريه با زمينه ها و عوامل اجتماعي آن مي باشــد. اين دو بررســي از دو منظر 

متفاوت انجام مي شود. 
منظر نخست: نظريه علمي را در جهان نخست يعني در مقام نفس االمر1 و با صرف نظر 
از ظرف آگاهي فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهد و روابط آشكار و پنهان نظريه 
را بــا مبادي اجزاء و لوازم آن دنبال مي كنــد و منظر دوم، نظريه را در جهان دوم يعني 
ظرف آگاهي و معرفت عالم و بلكه در جهان سوم يعني در ظرف فرهنگ و آگاهي جمعي 
موردنظــر قــرار مي دهد و عوامل وجودي و يا زمينه هاي بــروز و حضور آن را در جامعه 

علمي شناسايي مي كند2. 
اين مقاله در سه بخش تنظيم شده است. در بخش اول به مسائلي پرداخته مي شود كه 
از منظر نخست براي هر نظريه وجود دارد، در اين بخش ابعاد منطقي و معرفتي نظريات 
دنبال مي شود، در بخش دوم و سوم از منظر دوم به نظريات نگاه مي شود. در بخش دوم ابعاد 
وجودي و اجتماعي نظريات به طور عام شناسايي مي شود و در بخش سوم از مسائلي بحث 
مي شود كه نظريات هنگام مهاجرت از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر، با آن مواجه مي شوند.

1. درباره نفس االمر و اقوال مختلف درباره آن ر.ك: جوادي آملي، 1372: 163-190.
2. پوپر در برخي از آثار خود جهان هاي سه گانه را مطرح مي كند،  جهان اول در نزد او جهان طبيعت 

و واقعيت هاي مادي و فيزيكي است، ر.ك: پوپر،1380: 360 و 1374: 174-180.
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بخش نخست: ابعاد منطقي و معرفتي نظريه
مباني، اصول موضوعه، مصادرات و پيش فرض ها

نظريه علمي در جهان نخست به لحاظ نفس االمر خود با برخي تصورات و تصديقات آغازين 
همراه است، اين تصورات و تصديقات اگر بديهي يا بالضروره راست نباشند به عنوان اصل 
موضوعي يا مصادره )ابن ســينا، 1956: 114( كه در دانشي ديگر براي متعلم اثبات شده 
است، لحاظ مي شود. بدين ترتيب هر علم و نظريه علمي با برخي اصول و مباني تصوري و 
تصديقي آغاز مي شود و مباني و اصول موضوعه هر علم را به چند دسته مي توان تقسيم كرد. 

اول: مباني هستي شناختي 
دوم: مباني معرفت شناختي
سوم: مباني انسان شناختي

چهارم: مباني مربوط به ساير علوم
هر علمي به تناســب موضوع و روش خود از برخي مباني بديهي و يا نظري اســتفاده 
مي كند )ابن ســينا، 1956: 161-155( مباني مورد استفاده علم اگر نظري باشد در علم 
مربوط به خود به بحث گذارده مي شود و صحت و سقم آن نيز در همان علم روشن مي شود.

دانش اجتماعي و نظريه هاي مربوط به آن از مباني فراواني برخوردار اســت. برخي از 
اين مباني هستي شناختي و بعضي ديگر معرفت شناختي و يا انسان شناختي است. الگوي 

نظري برخي از نظريه هاي اجتماعي از ديگر علوم نظير زيست شناسي اتخاذ شده اند. 

روش شناسي بنيادين و روش شناسي کاربردي
مجموعه مباني و اصول موضوعه اي كه نظريه علمي براساس آنها شكل مي گيرد، چارچوب 
و مسيري را براي تكوين علم پديد مي آورد كه از آن با عنوان روش شناسي بنيادين مي توان 
ياد كرد )پارسانيا، 1390: 75(. روش شناسي بنيادين در قبال روش شناسي كاربردي قرار 
دارد. روش شناسي كاربردي، روش كاربرد يك نظريه علمي در حوزه هاي معرفتي مرتبط 
با آن نظريه را شناســايي مي كند و حال آنكه روش شناسي بنيادين ناظر به روشي است 
كه نظريه در مسير آن توليد مي شود. بنابراين روش بنيادين مقدم بر نظريه بوده و روش 

كاربردي مؤخر از نظريه است. 
روش هــاي بنيادين رويكردها و مكاتب نظري متناســب با خــود را پديد مي آورند و 
نظريه هاي علمي حاصل اين رويكردها است. به عنوان مثال پوزيتيويسم با مبادي فلسفي 
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و معرفت شــناختي خود روش شناسي ويژه اي را پديد آورد كه در دامن آن با رويكردهاي 
مختلف، مكاتب و نظريات گوناگون پوزيتيويستي درعرصه ها و حوزه هاي گوناگون علمي 
شــكل مي گيرد )بنتون و كرايپ، 1386: 63-37(. ماننــد نظريه كنت، دوركيم و حتي 
وبر در عرصه جامعه شناســي و يا فلسفه هگل از مسير ماترياليسم فوئر باخ روش شناسي 
ماترياليســم ديالكتيك ماركس را به دنبال مي آورد و در دامن اين روش مكتب ســتيز و 
تضاد با رويكردهاي مختلف نظريات گوناگون ماركسيســتي را در حلقه فرانكفورت و غير 

آن پديد آورد. 

کارکردهاي روش شناسي بنيادي 
ارتبــاط نظريه علمي با مبادي و اصول موضوعه آن، روش شناســي بنيادين علم را پديد 
مي آورد. روش شناســي بنيادين علم، يك دانش و علم حقيقي اســت اين علم مستقل از 
دانش هايي است كه در آنها نظريه علمي و يا اصول موضوعه علوم به بحث گذارده مي شود.

روش شناسي بنيادين ارتباط مبادي و اصول موضوعه نظريه را با رويكردها و نظريه هاي 
درون علم به صورت قضايايي شرطيه دنبال مي كند و مدار صدق و كذب در قضاياي شرطيه 
بر ربط موضوع و محموِل مقدم و يا ربط موضوع و محموِل تالي نيســت بلكه مدار آن بر 
ربط و پيوندي است كه بين مقدم و تالي وجود دارد. به همين دليل صدق و كذب قضيه 
شــرطيه، مســتقل از صدق و كذب مقدم و تالي آن اســت. يك قضيه شرطيه در فرض 
كذب مقدم و تالي نيز مي تواند صادق باشــد نظير: لو كان فيهما الهه اال اهلل لفســدتا. اگر 
در آســمان و زمين الهه هايي غير از خداي تعالي باشــند آن دو فاسد خواهند  شد. قضيه 
فوق، به رغم كذب مقدم و تالي صادق است و بر همين قياس يك قضيه شرطيه با صدق 

مقدم و تالي نيز مي تواند كاذب باشد. 
روش شناســي بنيادين پيامدهاي منطقي مبادي و اصول موضوعه مختلف گوناگون 
را نسبت به يك حوزه معرفتي و علمي به روش علمي جستجو مي كند و عهده دار صدق 
و كذب مبادي يا صدق و كذب نظريه اي نيست كه بر اساس آن مبادي شكل مي گيرد. 
روش شناســي بنيادين تنها خطاهاي روش شــناختي يك نظريه را بيان مي كند و در 
صورتي كه يك نظريه از مبادي اعالن شــده و يا ناگفته خود عدول كرده باشــد، انحراف 
آن را مشــخص مي ســازد و يا آنكه مبادي ناگفته و پنهان علم را آشكار مي كند. اين نوع 
روش شناسي، با مشخص ساختن مباني يك نظريه زمينه نقد هاي مبنايي آن را نيز پديد 
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مي آورد. 
نقدهاي مبنايي نقدهايي است كه ناظر به مبادي و اصول موضوعه نظريه و علم است، 
نقد مبنايي از موضع دانشي مطرح مي شود كه اصل موضوعي از آن دانش اخذ شده است اگر 
اصل موضوعي، معرفت شناختي و يا فلسفي باشد نقد آن اصل، مربوط به همان علم است. 

نسبت نظريه با روش شناسي
نظريه علمي پس از آنكه شكل مي گيرد به نوبه خود در دو امر اثر مي گذارد. 

اول؛ روش شناسي كاربردي
دوم؛ حوزه ها و موضوعات علمي

اگر يك علم به يك موجود زنده تشــبيه شــود، نظريه در حكم قلب آن علم اســت. 
حوزه هايي كه نظريه در آن فعال مي شوند، در حكم اندام علم است و روش شناسي كاربردي 
در حكم رگ هايي است كه ارتباط قلب با اندام را تأمين مي كند و در اين صورت مبادي 
و اصول موضوعه علم در حكم روح و جان نظريه است و روش بنيادين حلقه ارتباط روح 
و قلب را به عنوان يك واقعيت تأمين مي كند و روش شناســي بنيادين به عنوان يك علم 

ارتباط مزبور را تبيين مي كند. 
همان گونــه كه هر قلبي رگ هاي ويژه خود را طلب مي كنند، بين نظريه و روش هاي 
كاربردي تناســب وجود دارد. مثاًل نظريه هاي پوزيتيويســتي بيشتر مقتضي روش هاي 
پهن دامنه هستند و نظريه هاي تفهمي و پديدارشناختي به سوي روش هاي ژرفايي و عميق 
گرايش دارند )ايمان، 1388: 212-119(. هر نظريه به تناســب ســاختار معرفتي دروني 
خود كه متأثر از مبادي و اصول موضوعه آن نيز مي باشــد، موضوعات خاصي را به عنوان 
عوامل اصلي و علت هاي مسلط در قلمرو دانش خود مطرح مي كند و اين مسئله موجب 
مي شــود تا پرداختن به آن عوامل به عنوان حوزه مورد عالقه نظريه، فعال مي شــود و بر 
همين قياس در هر نظريه برخي عوامل از محور گفت وگوي علمي خارج شده و يا كم رنگ 
مي گردند و به دنبال آن حوزه مربوط به آن عوامل از قلمر و دانش و فهم خارج مي شود.

مثاًل در نظريه هاي انتقادي جامعه شناسي، حوزه فرهنگ و ارتباطات به دليل اهميتي كه 
در متن نظريه دارند، فعال مي شود و به همين دليل در حاشية اين نظريه، جامعه شناسي 
فرهنگ بســط پيدا مي كنند و يا در نظريه كاركردگرايي دوركيم، به دليل نقشــي كه در 
متن نظريه براي تقســيم كار و مانند آن قائل اســت، جامعه شناسي صنعت، كار و شغل و 
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مانند آن فعال مي گردد. 
ساختار معرفتي هر نظريه علمي نيزـ  كه مبتني بر مبادي و اصول موضوعه خود بوده 
و پيامدها و لوازم منطقي خود را در قلمرو روش شناسي كاربردي و حوزه هاي معرفتي علم 
به دنبال مي آورد ـ متشــكل از مجموعه مفاهيم، تصورات و گزاره هايي است كه بر اساس 

مباني خود به گونه اي منطقي و علمي سازمان يافته اند.
در درون هــر نظريــه عامل و يا عواملي خاص به عنوان علت و يا علل اصلي و يا عامل 
مســلط در نظريه معرفي مي شــوند. به عنوان مثال در نظريــه دوركيم، مفاهيم كاركرد، 
وجدان جمعي، صنعت، سنت ازجمله مفاهيم و تصوراتي هستند كه در نظريه به كار برده 
مي شوند و تقسيم كار از جمله عوامل و علل اصلي براي تبيين مسائل اجتماعي است و بر 
همين قياس در نظريه ماركسيسم كالسيك، مفاهيم طبقه، اقتصاد، ابزار توليد، ايدئولوژي، 
تضاد و ستيز، بورژوازي، پرولتاريا و... از مفاهيم اصلي نظريه و اقتصاد از عوامل مسلط بر 

تحوالت اجتماعي است.

مسائل منظر نخست
براســاس آنچه بيان شد، از منظر نخســت اموري كه پيرامون هر نظريه علمي مورد نظر 

قرار مي گيرد، عبارت اند از:

 

1. مبادي

4. نظريه

2. روش شناسي بنيادين

5. روش شناسي كاربردي
6. حوزه هاي معرفتي فعال

3. رويكردها و مكاتب

هستي شناختي
انسان شناختي

معرفت شناختي
ساير علوم

مفاهيم
علل و عوامل اصلي درون نظريه

ساختار معرفتي نظريه

نظريه و فرهنگ: روش شناسي بنيادين ...



14

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و سوم/ پاييز 1392

بخش دوم: ابعاد وجودِي اجتماعي نظريه 
ابعاد منطقي و زمينه هاي وجودي

از منظر دوم، ابعاد، لوازم و ســاحت هاي منطقي و معرفتي درون نظريه دنبال نمي شــود. 
ابعاد منطقي و معرفتي نظريه مربوط به مقام نفس االمر نظريه و جهان اول است.

در منظر دوم، از سبب پيدايش نظريه در جامعه و فرهنگ پرسش مي شود. اين سؤال به 
لوازم و ابعاد منطقي نظريه و ساختار دروني و لوازم منطقي آن كاري ندارد، بلكه به عوامل 
وجودي آن نظر مي دوزد و داليل تكوين نظريه را در ذهن داشته و عوامل ظهور آن را در 
حوزه معرفت بشري دنبال مي كند. منظر دوم از افق جهان دوم و سوم به نظريه مي نگرد.

يــك نظريــه براي آنكه در جامعه علمي به صورت يك نظريه علمي مطرح شــود، به 
برخي از عوامل و زمينه هاي اجتماعي و فردي نيازمند است. نظريه همواره از طريق افراد 
به عرصه حيات جمعي وارد مي شود و به همين دليل زمينه هاي فردي دانشمندان نيز در 

پيدايش و ظهور نظريه دخالت دارد. 

زمينه هاي وجودي معرفتي 
در مباحث مربوط به منظر نخست دانسته شد هر نظريه به حسب ذات و نفس االمر خود 
داراي مجموعه اي از لوازم و روابط منطقي اســت. هــر نظريه بر برخي اصول موضوعه و 
مبادي هستي شناختي، معرفت شناختي و مانند آن مبتني است و بر اساس روش خاصي 
كه متأثر از آن مبادي اســت، شــكل مي گيرد و ملزومات منطقي مختص به خود را نيز 
داراست و اين مطلب نشان مي دهد كه يك نظريه در عرصه فرهنگ نيز مستقل از مباني و 
ملزومات خود نمي تواند شكل بگيرد. يعني يك نظريه علمي براي آنكه به لحاظ تاريخي به 
حوزه فرهنگ وارد شود، بايد مباني و مبادي آن به قلمرو فرهنگ وارد شده باشد و روش 
توليد معرفت متناســب با آن نظريه در جامعه علمي پديد آمده باشد، از اين گونه عوامل 
و زمينه هــاي اجتماعي كه ربــط منطقي نيز با نظريه دارند، با عنوان عوامل و زمينه هاي 

معرفتي ياد مي كنيم. 
زمينه هاي معرفتي همان گونه كه گذشــت، شــامل مبادي، روش شناســي بنيادي و 
رويكردها و مكاتب مي شــود. تحقق زمينه هاي فوق، شرط الزم براي پديد آمدن مفاهيم 
و ســاختار معرفتي نظريه هســتند و البته نظريه پس از آنكه تكوين يافت، روش شناسي 

كاربردي خود را پيدا كرده و حوزه هاي متناسب با خود را نيز فعال مي گرداند.
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هر فرهنگي اليه ها و سطوح مختلف دارد، عميق ترين اليه هاي فرهنگي، اليه هاي است 
كه عهده دار تفســير انسان و جهان مي باشــد، مجموعه معاني اي كه جغرافياي هستي را 
ترسيم كرده و انسان را در آن تعريف مي كند، سعادت و آرمان هاي زندگي را معنا كرده 
و زندگي و مرگ را تبيين مي نمايد و اين اليه از فرهنگ همان بخشي است كه بيشترين 
بنيادهاي معرفتي علم را در خود جاي مي دهد و به بيان ديگر مهم ترين مبادي منطقي در 
علم يعني مبادي هستي شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي در اين اليه از فرهنگ 
قرار مي گيرند. اين مبادي در ســطوح مختلِف بعدِي فرهنگ يعني، در علوم و دانش هاي 
جزئي و كاربردي و در ارزش ها، هنجارها و نمادهاي اجتماعي، پيامدهاي خود را به دنبال 
داشــته و لوازم خود را نشــان مي دهند. رويكردها، مكاتب و نظريه هاي علمي مربوط به 
دانش هاي جزئي به همراه روش هاي توليد آنان در اليه هاي مياني فرهنگ قرار مي گيرند.

يك نظريه علمي در اليه هاي مياني فرهنگ هنگامي به طور طبيعي و درون زا شــكل 
مي گيرد كه مبادي آن از قبل به حوزه فرهنگ وارد شده باشد و يك فرد در درون فرهنگ 
به طــور طبيعي، هنگامي به توليد نظريــه مي پردازد، كه بنيان ها و مبادي آن را از درون 
فرهنگ فراگرفته باشد. به عنوان مثال، نظريه هاي علم مدرن در قرن نوزدهم و بيستم، پس 
از ورود بنيان هاي معرفتي آنها در سده هاي پس از رنسانس شكل گرفتند. اين نظريه ها گر 
چــه در چارچوب رويكردها و مكاتب مختلف پديد آمدند و لكن همه آنها با روش مدرن 
علم توليد شــده اند و اين روش متأثر از تفســير جديدي بود كه فرهنگ غرب در دوران 
جديد از عالم و آدم ارائه داد. اين تفسير نخست در سطح دانش هايي واقع شد كه مرتبط 

با اين افق از معرفت بودند، يعني در سطح معرفت هاي ديني و فلسفي.
پروتستانيسم تأثيرات خود را بر عرصه معرفت ديني گذارد و فيلسوفان عصر روشنگري 
نظير دكارت و بيكن، بســترهاي فلســفي آن را پديد آوردند. سكوالريزم و تبيين دنيوي 
و اين جهاني هســتي، صورت و قالب هستي شناسي فرهنگ مدرن غرب است. غلبه اين 
نگاه، به حذف آشكار يا پنهان ابعاد معنوي و اليه هاي قدسي جهان از منظر انسان معاصر 
منجر شد. اومانيسم به معناي اصالت انسان دنيوي و اين جهاني سيرت انسان شناسي مدرن 
است كه بر هستي شناسي سكوالر اعتماد كرده است و روشنگري به معناي نفي مرجعيت و 
وحي و شهود در عرصه معرفت بشري؛ بنيان معرفت شناختي دانش هاي مدرن را مي سازد.

علوم جزئي ديگري كه اصول موضوعه نظريه به صورت منطقي از آن اخذ مي شــود، 
نيز قبل از آنكه نظريه در يك حوزه علمي خاص تكوين يابد، بايد در جهان علمي ظاهر 

نظريه و فرهنگ: روش شناسي بنيادين ...
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شــده باشند. مثاًل ديدگاه هاي جامعه شــناختي اي كه اصول موضوعه و يا الگوي معرفتي 
خود را از زيست شناســي مي گيرند قبل از ظهور زيست شناسي مدرن و پيدايش نظريات 

داروين و مانند آن نمي توانستند پديد آيند.
تكوين نظريه در جهان علمي، عالوه بر آنكه مرهون زمينه هاي فلسفي، معرفت شناختي 
و يا زمينه هاي معرفتي مربوط به ساير علوم است، از پيشينه تاريخي علمي كه در بستر 
آن شكل گرفته اســت، نيز استفاده مي كند. حضور نظريه هاي پيشين و ذخيره معرفتي 
درون يك علم و تطوراتي كه يك دانش در مسير تالش هاي عالمان گذشته داشته، نقدها 
و نقص هايي كه بر نظريات گذشــتگان در درون علم وارد شده، نقص هايي كه از نظريات 
پيشــين آشكار شــده است، ازجمله عوامل وجودي براي شــكل گيري يك نظريه جديد 
هستند. بسياري از نظرياتي كه در اثر تلفيق نظريات قبلي درون يك علم پديد مي آيند، 

محصول تطورات دروني همان علم اند.
روش شناســي بنياديني كه نظريه از طريق آن توليد مي شود، نيز بايد قبل از توليد و 
پيدايش نظريه در جامعه علمي به رسميت شناخته شده باشد. رسميت يافتن روش الزاماً 
به معناي تكوين دانشــي به نام روش شناسي نيست. روش شناسي به عنوان يك دانش، علم 

و پديده اي متأخر از روش است.
روش، متن سلوک و رفتار علمي است كه توسط عالمان طي مي شود. عالمان با آنكه 
در هنگام كار علمي خود، به موضوع معرفت و علم خود نظر مي دوزند و نسبت به آن خود 
آگاهي دارند، اما ممكن است از راهي كه مي روند، غافل بوده و به آن نظر نداشته باشند.

دانش نظري بدون مســير و معرفت علمي پديد نمي آيد و مسير علمي بايد هر چند 
به صــورت ناخودآگاه مورد قبول و پذيرش عالم و جامعه علمي باشــد، مثاًل در محيطي 
كه تنها روش پوزيتيويســتي علم به رســميت شناخته شده باشد. دانش هايي كه با روش 
عقلي، نقلي و يا شــهودي تحصيل مي شــوند، مورد قبول و پذيرش قرار نگرفته و عنوان 

علمي پيدا نمي كنند. 
اگــر نظريه در قالب يك مكتب و رويكرد خاصي عرضه مي شــود و يا مربوط به يك 
حوزه خاص علمي مي باشد، بروز آن متأخر از ظهور رويكرد و يا مكتب مربوط به آن است 
و اغلب متأخر از ظهور حوزه اي اســت كه نظريه مربوط به آن است. مثاًل نظرياتي كه در 
درون ماركسيســم و يا در چارچوب كاركردگرايي ساختي مطرح شده اند، همگي پس از 
ظهور مكاتب مربوط به خود و تكوين نظريات مادر در درون همان مكتب پديد آمده اند. 
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زمينه هاي وجودي غيرمعرفتي
نظريه در جهان علمي عالوه بر زمينه هاي معرفتي از زمينه هاي وجودي ديگري كه بيشتر 
جنبه انگيزشــي و غيرمعرفتي دارند، نيز بهره مي برد و بلكه تأثير اين دســت از زمينه ها 

كمتر از زمينه هاي معرفتي نيست. 
زمينه هاي وجــودي غير معرفتي را به لحاظ هاي مختلف بــه انواع متفاوتي مي توان 

تقسيم كرد: 

الف. عوامل فردي
از جمله تقســيمات اين است كه، عوامل وجودي، يا فردي و يا اجتماعي هستند. عوامل 
فردي تكوين يك نظريه به زمينه هاي شخصيتي نظريه پرداز باز مي گردد. نبوغ، انگيزه هاي 
شخصي، زمينه هاي خانوادگي، تجربيات زيستي، خصوصيات رواني، از جمله عوامل فردي 
اســت. تبيين اين دسته از عوامل بيشتر بر عهده روان كاوي شخصيت و روان شناسي فرد 
باز مي گردد. برخي از آثاري كه به بيان نظريه هاي يك علم مي پردازند، بخشي از فصول 
خود را متوجه اين مســئله مي ســازند، به عنوان نمونه لوئيس كوزر در كتاب »زندگي و 
انديشه بزرگان جامعه شناسي« اين دسته از عوامل را با تفصيل بيشتر بازگو كرده است.

ب. عوامل اجتماعي غيرمعرفتي
اين دسته از عوامل كه به نوبه خود بر عوامل وجودي فردي تأثير گذارند، به اقسامي تقسيم 

مي شوند، مانند عوامل اقتصادي، سياسي، نظامي، ايدئولوژيك و... 
1. عوامل اقتصادي 

در جهاني كه فرهنگ آن بر بنيان هاي معرفتي سكوالر و دنيوي سازمان يافته است، اقتصاد 
نقش مهمي را در فرآيند توليد علم ايفاء مي كند. زيرا در چنين فرهنگي عقالنيت و علم 
هويت ابزاري پيدا كرده و وسيله سلطه و اقتدار آدمي بر طبيعت است. نقش ابزاري علم 
به تدريج بعد شــناختاري علم را تضعيف كرده و رويكردهاي پراگماتيستي و سوداگرايانه 

به دانش را تقويت مي كند. 
غفلت از هويت شــناختاري علم، به افول دغدغه حقيقت در سطح فرهنگ عمومي و 
جامعه علمي منجر مي گردد و اين مسئله به نوبه خود، عوامل اقتصادي را به عنوان عوامل 
برتر وجودي در مي آورد. جامعه اي كه نگاه دنيوي و پراگماتيستي به علم دارد، در برنامه هاي 

نظريه و فرهنگ: روش شناسي بنيادين ...
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اجتماعي خود رويكردي فناورانه به علم خواهد داشت و اين رويكرد برنامه ريزي هاي علمي 
را در حاشــيه برنامه هاي مدرن توســعه قرار مي دهد. نمونه هاي بارز حاشيه نشيني علم 
نسبت به توسعه اقتصادي را در برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران و همچنين 
در پيش نويس هاي نقشــه جامع علمي كشور مي توان ديد. غلبه رويكرد اقتصادي به علم 
در برنامه چهارم توسعه تا آنجا بود كه فصل چهارم اين برنامه كه مربوط به علوم بود، با 

عنوان توسعه دانايي محور معرفتي شد. 
2. عوامل سياسي

فرهنگ سكوالر و دنيوي همان گونه كه در اليه هاي عميق خود، فلسفه هاي ماترياليستي 
و رويكردهاي آمپريســتي )حس گرايانه( را به دنبال مي آورد، به ســوي تقدم اراده انساني 
بر حقيقت و علم نيز گام برمي دارد و اين امر در گام هاي نخســتين با رسميت بخشيدن 
به تعريــف پوزيتيويســتي علم دامنه دانش علمي را به آگاهي هــاي تجربي و آزمون پذير 
محدوده نموده و به اين ترتيب ظرفيت علم را جهت داوري نسبت به آرمان ها و هنجارها 
و جهت گيري هاي سياسي نابود مي كند و در گام هاي بعدي سياست را بر ساختار دروني 
معرفت علمي حاكم مي گرداند. صورت كامل اين غلبه را در بخشــي از انديشه هاي پست 

مدرن و تفسيري فوكو كه از رابطه قدرت و دانش سخن مي گويد، مي توان ديد. 
حاشيه نشيني علم نسبت به سياست و قدرت يكي از مهم ترين ابعاد واقعيت فرهنگي 
جهان مدرن اســت. جايگاه علم نســبت به سياســت و قدرت نظير جايگاه آن نسبت به 
اقتصاد است و اين جايگاه متناسب با پيوندي است كه بين اقتصاد و سياست برقرار است، 
نظريات علمي به موازات كاربرد و اهميت اقتصادي خود، از موفقيت و حساسيت سياسي 
نيز برخوردار مي شــوند و اين امر بســياري از فعاليت هاي علمي را مشمول مراقبت ها و 
رقابت هاي سياسي مي گرداند. سيستم توزيع و انتقال دانش از كشورهاي غربي به كشورهاي 
جهان سوم و همچنين نحوه برخورد بلوک غرب با پيشرفت هاي علمي ديگر كشورها تنها 
با رويكرد و تفســيري سياسي قابل تبيين است. نحوه برخورد آمريكا و كشورهاي اروپايي 
با تكنولوژي و فناوري هســته اي ايران شــاهدي گويا بر اين مدعاست. تفسيري كه فوكو 
از رابطه دانش و قدرت دارد در حقيقت صورت تئوريك و نظري رفتاري است كه جهان 
امروز به لحاظ عملي آن را شكل داده و دنبال مي كند، در حقيقت، نظريه گفتمان فوكو، 

تحفه نظري و فلسفي اين جهان است. 
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3. عوامل نظامي

سياســت به موازات غلبه بر علم در حاشــيه قدرت قرار مي گيرد و اين امر اهميت عوامل 
نظامي را نيز، در تكوين علم، خصوصاً در جهان امروز كه جهان غلبه سياســت بر دانش 
اســت نشــان مي دهد. نقش تعيين كننــده عوامل نظامي در تكوين علــم ابزاري مدرن 
به گونه اي اســت كه بسياري از علوم و صنايع، پيشرفت هاي خود را مرهون اين دسته از 
عوامل مي بينند. همان گونه كه ســطح عالي بخشــي از اين علوم، در زمره اسرار نظامي 

جهان امروز به حساب مي آيد. 
4. زمينه هاي ايدئولوژيک

ايدئولوژي در تعريف مصطلح آن، يكي از واژه هاي دانش اجتماعي و سياسي است و ناظر 
به بخشــي از معرفت غيرعلمي است. ايدئولوژي به معناي معرفتي است كه جهت توجيه 
زندگي و زيست توليد مي شود. ايدئولوژي به دليل رويكرد توجيه گرانه خود دانشي تحريف 

شده است و بيشتر در حاشيه قدرت و تحت تأثير آن توليد و توزيع مي شود. 
ايدئولوژي، هويت سياســت و قدرت را توجيه كرده و جهت گيري و ســمت و سوي 
آن را نشان مي دهد. بنابراين تأثير انگيزه ها و عوامل ايدئولوژيك در تكوين علوم مختلف 
از قبيل تأثير قدرت و سياســت است و هر جامعه اي تحت تأثير ايدئولوژي خود امكانات 
خود را جهت پيدايش و يا توسعه برخي از علوم بسيج كرده و يا آنكه ظرفيت هاي برخي 

از علوم را محدود و مقيد مي گرداند. 
براســاس تعريفي كه از ايدئولوژي ارائه شــد تأثير ايدئولوژي بر علم در حقيقت تأثير 
قدرت و سياســت بر آن است زيرا سياست از طريق ايدئولوژي اوالً هنجارها و ارزش هاي 
حاكــم بر علــم و ثانياً موضوعاتي را كه علم به آنها مي پــردازد تعيين مي كند. در جهان 
امــروز علم و نظريه هاي علمي در جايگاهي قرار گرفته اند كه تأثير ايدئولوژي به مرزهاي 
بيروني آن محدود نمي شــود بلكه ايدئولوژي در ســاختار دروني آن نيز تأثيرگذار است. 
نظريات پست مدرن، تأثير ايدئولوژي بر علم را به لحاظ نظري نيز به رسميت مي شناسند. 

فرهنگ و تأثير عوامل غيرمعرفتي
تأثيــر زمينه هاي معرفتي و انگيزه ها و عوامل غيرمعرفتــي فردي و اجتماعي در تكوين 
نظريه هاي علمي در شــرايط فرهنگي و تاريخي مختلف يكســان نيست و دست كم اين 
تأثيرات در همه شرايط به صورتي واحد به رسميت شناخته نمي شوند. در فرهنگ هايي كه 
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حقايق علمي با صرف نظر از معرفت و آگاهي فردي و اجتماعي به رسميت شناخته مي شوند 
و تأمالت عقلي و دريافت هاي شــهودي و وحياني نســبت به آن حقايق در بين عالمان و 
نخبگان علمي آنان حضور زنده دارند تأثير زمينه هاي معرفتي در آنها فعال تر اســت. در 
ايــن نوع فرهنگ ها زمينه هاي معرفتي برتري خود را بــر انگيزه ها و عوامل غيرمعرفتي 
حفــظ مي كنند يعني عوامل غير معرفتي تحت اثــر زمينه هاي معرفتي در جهت تكوين 
نظريه هاي علمي فعال مي شوند. لكن در فرهنگ هايي كه به دليل هويت دنيوي و سكوالر 
خود و تحت تأثير حس گرايي، عالم حقايق را كه همان جهان نخســت اســت، محدود و 
مقيد مي گردانند، دامنه تأثير عوامل غيرمعرفتي افزايش مي يابد و هنگامي كه جهان اول 
از افــق ادراک و فهم آدميان غايب شــود، عوامل و انگيزه هــاي غيرعلمي تفوق و برتري 
كامــل پيدا مي كند چندان كه زمينه هــاي معرفتي علم به طور كامل به انگيزه ها و عوامل 

غيرعلمي تقليل داده مي شوند. 

پيدايش مسئله علمي
 حضور مباني و بنيان هاي معرفتي يك نظريه در عرصه فرهنگ و وجود انگيزه ها و عوامل 
غيرمعرفتي و غيرعلمي به تنهايي سبب پيدايش يك نظريه علمي نمي شود. نظريه علمي 
در بستر آماده معرفتي خود هنگامي شكل مي گيرد كه مسئله مربوط به آن نيز در چهره 

فرهنگي و اجتماعي خود ظاهر شده باشد. 
مسئله علمي پديده اي است كه در شرايط مختلف تاريخي، تحت تأثير عوامل معرفتي 
و غيرمعرفتي، پديد مي آيد. هر فرهنگي به تناسب اليه هاي مختلف خود، با مسائلي مواجه 
مي شود. مسئله، پديده اي است كه در اثر ناسازگاري در درون يك مجموعه فرهنگي به وجود 
مي آيد و به همين دليل امري نسبي و تاريخي است. مثاًل يك پديده اجتماعي كه در درون 
يك نظام فرهنگي به گونه اي سازگار و ساخت يافته حضور دارد، امري طبيعي مي باشد و لكن 
همان پديده در يك نظام فرهنگي ديگر ممكن است به صورت يك مسئله اجتماعي درآيد.

نحوه پوشش، گويش و تعامل اجتماعي جوانان در درون يك جامعه اسالمي با هنجارها و 
ارزش هاي خاصي قرين است. اين شيوه از رفتار و تعامل در يك جامعه غيراسالمي و سكوالر 
در صورتي كه بروز و ظهور اجتماعي پيدا مي كند، تحت تأثير زمينه هاي معرفتي و انگيزه هاي 
مختلف اجتماعي به عنوان يك مســئله اجتماعي درمي آيد و با اســتفاده از همان زمينه ها 
و حمايت همان انگيزه ها و عوامل، نظريات مناسبي را براي حل مسئله به دنبال مي آورد. 
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نمودار عوامل وجودي
عوامل وجودي تكوين نظريه هاي علمي را كه از منظر دوم مورد بررســي قرار مي گيرند 

به صورت زير مي توان ترسيم كرد:

يك نظريه پس از شكل گيري، در تعامل با محيط معرفتي و اجتماعي خود قرار مي گيرد 
و خــود به همراه آثاري كه به دنبال مي آورد، به زمينه هاي وجودي معرفتي و غيرمعرفتي، 
تاريخي ملحق مي شــود و بدين ترتيب مي تواند مســائل علمي جديدي را ايجاد كند و يا 

آنكه امكان نظريات علمي نويني را پديد آورد. 

بخش سوم: نظريات علمي در تعامالت بنيادين فرهنگي
نظريات درون زا

زمينه هاي وجودي نظريه هاي علمي مربوط به جهان سوم بوده و علل پيدايش يك نظريه 

ب. انگيزه ها و عوامل غيرعلمي

1. انگيزه هاي فردي

مسئله علمي

نظريه

2. انگيزه هاي اجتماعي

الف. زمينه هاي وجودي معرفتي

1. مبادي

2. پيشينه تاريخي علم
3. روش شناسي بنيادين

4. رويكردها و مكاتب

هستي شناختي
انسان شناختي

معرفت شناختي
ساير علوم

اقتصادي
سياسي
نظامي

ايدئولوژيك
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و علم در عرصه فرهنگ هستند. اين زمينه ها به يك اعتبار به دو بخش: زمينه هاي وجودي 
معرفتي علمي و زمينه هاي وجودي غيرمعرفتي تقســيم مي شوند و به اعتبار ديگر به دو 

نوع بروني و دروني تقسيم مي گردند. 
تقسيم نخست كه در بخش دوم دنبال شد، به لحاظ هويت علمي و يا غيرعلمي زمينه ها 
در درون يك جامعه و فرهنگ واحد اســت و تقسيم دوم به لحاظ ابعاد تاريخي و تمدني 

زمينه ها در جوامع و فرهنگ هاي مختلف است. 
زمينه ها و عوامل دروني مجموعه عواملي اســت كــه به لحاظ تاريخي در درون يك 
فرهنگ حضور داشته و صورتي سازگار با ديگر عناصرفرهنگي پيدا كرده اند. اين دسته از 
عوامل نظريه علمي را براي حل مسئله اي توليد مي كنند كه فرهنگ در راه بسط و توسعه 
خود و يا به ســبب تضادها و كشــمكش هايي دروني و يا در اثر برخورد با ديگر فرهنگ ها 
و تمدن ها با آن مواجه مي شــود. نظريه هايي كه از اين طريق توليد مي شوند نظريه هاي 

درون زا هستند و علمي كه از اين مسير پديد مي آيد علم بومي است. 

ويژگي هاي علم بومي
علم بومي داراي ويژگي هاي زير است:

1. مبادي و مباني معرفتِي نظريه، مســتقر در فرهنگي اســت كه علم در آن  حضور 
دارد و صورت فرهنگي اين مبادي اوالً به لحاظ تاريخي ســابق بر نظريه اي اســت كه 
بر اســاس آنها شكل مي گيرد و ثانياً اين مبادي در اليه هاي عميق تر فرهنگ مستقر 
مي باشــند و ثالثاً لوازم و پيامدهاي فرهنگي آن مبادي در ديگر سطوح فرهنگ نظير 

هنر و ادبيات حضور دارد. 
2. نظريه با ديگر علوم مســتقر در فرهنگ، سازگاري داشته و از ذخيره هاي تاريخي 

دانش مربوط به خود نيز بهره مي برد. 
3. روش توليد نظريه روشي بومي و استقرار يافته است. 

4. عوامل و انگيزه هاي فردي و اجتماعي نظريه ها، ملهم از مبادي معرفتي نظريه بوده 
و مناسب با آنها مي باشند. 

5. مسئله و موضوعي كه نظريه به آن مي پردازد، مسئله اي است كه در اثر زمينه هاي 
معرفتــي مســتقر در جامعه و انگيزه ها و عوامل وجــودي مربوط به آن بروز و ظهور 

يافته است. 
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نظريات برون زا
زمينه هــا و علل بروني نظريه ها، مجموعه عواملي اســت كه به لحاظ تاريخي و فرهنگي، 

بيرون از تاريخ و فرهنگي قرار دارند كه نظريه در آن حضور به هم مي رساند. 
نظريه اي كه از زمينه ها و علل بيروني بهره مي برد، اغلب قبل از اينكه به قلمرو فرهنگ 
وارد شــود در دامن فرهنگ و تاريخي كه زمينه هــا و علل تكوين آن نظريه را در درون 
خود دارد، براي حل مســئله دروني همان فرهنگ به وجود مي آيد و از آن پس به درون 

فرهنگ ديگر وارد مي شود. 

 فرهنگ مولد و فرهنگ مصرف کننده
فرهنگي كه نظريه در آن توليد شــده اســت فرهنگ مولد و فرهنگي را كه نظريه به آن 
وارد مي شــود فرهنگ مصرف كننده مي ناميم، نظريه براي فرهنگ مولد، بومي و درون زا 

است و پيدايش آن در درون فرهنگ مولد داراي ويژگي هاي نظريه و علم بومي است. 
ورود نظريه علمي از فرهنگ مولد به فرهنگ مصرف كننده دو صورت مي تواند داشته 

باشد. 

الف. مصرف و مواجهه فعال
صورت نخست آن است كه فرهنگ مصرف كننده داراي حيات و نشاط و خالقيت مربوط 
به خود باشد و در وضعيتي برتر و يا دست كم مساوي نسبت به فرهنگ مولد قرار داشته 
باشد. در اين حال، مصرف كننده در انتخاب نظريه، قدرت گزينش داشته و نظريه را براي 
حل مســائل داخلي خود و يا حتي مســائلي كه در اثر ارتباط با فرهنگ ديگر براي آن 
پيش آمده است، با لحاظ زمينه هاي معرفتي و انگيزه ها و عوامل غيرمعرفتي خود انتخاب 
مي كند. در اين حال، نظريه به هنگام انتقال توســط مصرف كننده بازخواني و در صورت 
لزوم بازسازي مي شود و در نتيجه به رغم آنكه در محيطي ديگر تكوين يافته و در مراحل 
نخستين نيز به دليل مباني و مبادي خود، هويتي مغاير با ديگر علوم و نظريات درون فرهنگ 

مصرف كننده دارد، در نهايت به صورت يك نظريه بومي براي مصرف كننده درمي آيد. 
فرهنگ اسالمي، علم يوناني و به تعبير ديگر علوم اوايل را در دوران اقتدار و شكوفايي 
سده هاي نخســتين به همين سان اقتباس كرد و دنياي غرب نيز پس از رنسانس، ميراث 

معرفتي دنياي اسالم را با همين شيوه مصرف كرد. 
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دنياي اسالم به دليل قدرت گزينش، در مصرف علوم اوايل، اوالً دانش هايي را برگزيد 
كه با بنيان هاي معرفتي فرهنگ اســالمي يعني هستي شناسي توحيدي، معرفت شناسي 
عقلي و انسان شناسي ديني سازگار باشد و به همين دليل از ترجمه بخش عظيمي از اين 
ميراث كه مشتمل بر اساطير يونان بود، روي بازگرداند و تنها بخش عقالني آن را منتقل 
ســاخت و ثانياً در هنگام انتقال به بازخواني مجدد آنچه تصرف كرده بود، مشغول شد و 

مسير پرتحرک حكمت و فلسفه اسالمي را به وجود آورد. 
غرب نيز در رويكرد سكوالر خود به دانش و علم، به گونه اي مناسب با نيازهاي علمي 
خويش عمل كرد. دليل دنياي غرب با نگاه ابزاري و فناورانه به علم اوالً به بخشي از دانش 
دنياي اسالم كه عهده دار كشف و يا وصول به حقايق متعالي بود، يعني عرفان و فلسفه اولي 
پشت كرد و تنها بخش ابزاري اين علوم را به خدمت گرفت و ثانياً با بازخواني و بازسازي 

مجدد اين علوم، نظريه هايي را هم افق با بنيان هاي متافيزيكي مدرن متحول ساخت. 

ب. مواجهه و مصرف منفعل
صورت دوم آن اســت كه فرهنگ مصرف كننــده حيات و خالقيت معرفتي و علمي خود 
را از دســت داده و در سطح نخبگان معرفتي و علمي خود گرفتار آسيب شده و قدرت و 
اقتدار آن نيز در مقايســه با فرهنگ مولد، ضعيف و آســيب پذير باشد. فرهنگ در چنين 
شــرايطي قدرت گزينش خود را از دســت داده و نسبت به فرهنگ مولد حالت منفعل و 
اثرپذير پيدا مي كند، فرهنــگ مصرف كننده در حالت انفعال به گونه اي تقليدي نظريات 
توليدشــده فرهنگ مولد را اخذ مي كند و فرهنگ مولد نيز در اين حال به اقتضاي ذات 
خــود با جامعه مقلد برخــورد مي كند يعني علوم و نظريه هاي علمي را به اقتضاي مصالح 
اقتصادي، سياسي، نظامي و يا فرهنگي خويش به حاشيه و پيرامون خويش صادر مي كند. 
جامعــه مصرف كننده به هنگامي كه به صورت تقليدي نظريــات علمي را از فرهنگ 
ديگــر وارد مي كند اوالً به دليل اينكه نظريات در حوزه فرهنگي ديگري توليد شــده اند، 
فاقد زمينه هاي معرفتي آن نظريات است و ثانياً اخذ تقليدي نظريات مانع از بازخواني و 
بازســازي نظريات در درون فرهنگ بومي مي شود و به همين دليل نظريات علمي، بيگانه 

با زمينه هاي معرفتي جامعه مصرف كننده باقي مي مانند. 
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بيگانگي و بحران آگاهي
مشكل اين گونه نظريات تنها بيگانگي با زمينه هاي معرفتي فرهنگ مصرف كننده نيست، 
بلكه در اغلب موارد ناسازگاري با آن زمينه هاست و دليل مسئله اين است كه ارتباط نظريه 
همان گونه كه بيش از اين گذشت با زمينه هاي معرفتِي آن ارتباط واقعي، نفس االمري و 
منطقي است. به همين دليل يك نظريه علمي حتي هنگامي كه بريده از پيشينه فرهنگي 
و تاريخي خود به يك حوزه فرهنگي وارد مي شود، لوازم، مباني و پيامدهاي منطقي خود 
را به صورت ناگفته و نانوشــته به همراه خود مي آورد و تا هنگامي كه نظريه اين لوازم را 
به همراه خود در فرهنگي كه به آن وارد نشــده باشد مستقر نسازد، نسبت به محيط خود 

بيگانه و غريب باقي مي ماند. 
وقتي كه نظريه بخشــي از ذهن عالمان را تصرف مي كند و از اين طريق در فرهنگ 
جامعه علمي وارد مي شود مباني و پيامدهاي منطقي خود را به تدريج آشكار مي كند و آن 
مباني و لوازم چون بروز و ظهور مي يابند، به طور طبيعي با زمينه هاي معرفتي و تاريخي 
فرهنگ مصرف كننده درگير مي شوند و اين امر به بحران معرفت و آگاهي در سطح كالن 

جامعه منجر مي شود. 

استحاله فرهنگي و مقاومت
بعد از آنكه نظريه هاي علمي از طريق لوازم و مباني معرفتي خود اليه هاي عميق فرهنگ 
را در معرض تهاجم قرار مي دهند، در صورتي كه آن اليه ها ظرفيت مقابله و دفاع از خود را 
داشته باشند، جامعه شاهد واكنش مجدد فرهنگ در جهت خلق نظريه هاي بومي مي شود 
و اگر ذخاير تاريخي فرهنگ در اين ســطح نيز دچار ركود و خمود شده باشد و حيات و 
نشاط علمي اين اليه به فراموشي سپرده شده باشد، استحاله فرهنگ در عميق ترين وجه 

آن رخ خواهد داد. 
نظريه هاي علمي در جوامع مصرف كننده به دليل اينكه فاقد زمينه هاي معرفتي مناسب 
با خود مي باشــند تنها در اثر عوامل و انگيزه هاي وجودي غيرمعرفتي اين جوامع حضور 
به هم مي رساند و دوام مي آورند و اين عوامل غيرمعرفتي، صور مختلف اقتصادي، سياسي، 

نظامي مي تواند داشته باشد. 
نكته مهم اين اســت كه اين دســته از عوامل نيز در جوامعي كه به لحاظ فرهنگ و 
تمدني در حاشــيه فرهنگي و تمدني ديگر قرار گرفته اند، به گونه اي بومي و داخلي عمل 

نظريه و فرهنگ: روش شناسي بنيادين ...
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نمي كنند، بلكه در شــرايطي اســتعماري و تحت نفوذ و تأثير مستقيم و يا غيرمستقيم 
عوامل بيروني واقع مي شوند. 

بــه اين ترتيب جامعه مصرف كننده در حالت انفعالي تحت تأثير عوامل و انگيزه هاي 
غيرمعرفتــي، آن هم از نوع غيربومي و خارجــي آن، نظرياتي را كه در فرهنگ هاي ديگر 
توليد شده اند در خود جاي مي دهد و با فشار همان عوامل از طريق لوازم و مباني منطقي 
اين نظريات، زمينه هاي معرفتي خود را كه در ديگر اليه هاي فرهنگ مستقر هستند، در 
يك حركت تدريجي فرسايشي به چالش كشانده و مقاومت مربوط به آن عوامل را نيز در 

صورت نياز با همان عوامل غيرمعرفتي غيربومي سركوب مي كند. 
نحوه ورود علوم مدرن در كشورهاي غيرغربي و از جمله جوامع اسالمي از مكانيسم 
فوق تبعيت مي كند. علم غربي هنگامي مســير ورود خود به كشــورهاي غيرغربي و از 
جمله ايران را آغاز كرد كه مباني وحياني و شــهودي و عقالني خود را از دســت داده و 
با مبناي حس گرايانه و آمپريســتي معناي پوزيتيويســتي يافته بود. اين معناي از علم با 
هويت فناورانه در پناه هژموني و اقتدار سياسي و اقتصادي جهان غرب به حوزه فرهنگ 

اسالمي جامعه ايران وارد شد. 

جمع بندي
نظريات علمي نسبت به موضوعات مختلف علمي هرگز گسسته از ديگر معارف و بي ارتباط 
با عوامل فرهنگي و تاريخي پيراموني خود نيستند و ارتباط غير معرفتي نظريات علمي به 

زمينه هاي صنعتي و اقتصادي پيرامون آنها محدود نمي شود. 
نظريات علمي بيش و پيش از آنكه در تعامل بازار، اقتصاد و صنعت قرار گيرد ريشه در 
فرهنگ و تاريخي دارد كه در آن شكل گرفته است. نسبت نظريه با فرهنگ در شرايطي 
كه نظريه مولود طبيعي محيط فرهنگي خود مي باشــد، به صورت يك مشــكل و مسئله 
بــروز و ظهور پيدا نمي كند و به همين دليل اغلب مخفي و پنهان مي ماند ولكن هنگامي 
كه نظريه به گونه اي برون زا به فرهنگ و تاريخي وارد مي شــود كه زمينه هاي معرفتي و 
غيرمعرفتي آن در آن فرهنگ حضور ندارد، چالش هاي اجتماعي خود را نشان مي دهد و 

در اين هنگام به صورت يك مسئله بروز و ظهور پيدا مي كند.
علم مدرن از مباني هستي شــناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي مدرن تغذيه 
مي كند و جهان غرب در حاشيه اقتدار سياسي، اقتصادي و نظامي خود و در فرايند روابط 
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ســلطه، علم مدرن را به ديگر كشــورها و از جمله به كشورهاي اسالمي صادر مي كند و 
جهان اســالم نيز با مرجعيت علمي جهان غــرب به گونه اي منفعل و غيرنقادانه، نظريات 

علمي مدرن را در علوم پايه، مهندسي و انساني پذيرفته است.
نظريات علمي به دليل اينكه از مبادي متافيزيكي و معرفتي فرهنگ مدرن بهره مي برند، 
چالش هاي معرفتي خود را با زمينه هاي فرهنگي جهان اســالم به تدريج آشــكار مي كند 
و اين امر موجب مي شــود، تا نســبت بين علم و فرهنگ به عنوان مسئله اي جديد براي 
كشورهاي اسالمي بروز و ظهور پيدا كند و بدون ترديد، چگونگي پاسخ به اين مسئله در 

آينده فرهنگي كشورهاي اسالمي اثري مهم و تعيين كننده دارد. 
اگر پاســخ نيز در حاشــيه مرجعيت علم مدرن گونه اي تقليدي داشته باشد. كاربرد 
آن بر دامنه مشكل مي افزايد و اگر پاسخ با رجوع به زمينه هاي فرهنگي و بومي صورتي 

خالق و فعال داشته باشد، نشاط و استمرار فرهنگي جهان اسالم را به دنبال مي آورد. 

نظريه و فرهنگ: روش شناسي بنيادين ...
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