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هدف از این مطالعه بررســی ریشــه های عرفی گرایی در روش شناســی علم و 
کشــف برخی موانع تحول در علوم انسانی اســت. مفروضات تحقیق شامل: یک. 
درهم آمیختگی علــم و ارزش، دو. انتقال منطق و ارزش های علوم طبیعی به علوم 
انســانی، سه. تبادالت ارزشی میان جامعه و علم، چهار. ضرورت پیگیری تحوالت 
ارزشــی جامعه ایران در پروژه های علوم انســانی و پنج. نقش روش شناســی در 
بازتولید مبانی فلســفی علم اســت. روش این تحقیق توصیفیـ  تحلیلی اســت و 
نتایج تحقیق نشــان می دهد: یک. میان عرفی گرایی با تقلیل گرایی همبستگی وجود 
دارد. دو. عرفی گرایی در علم و به کمک علم استمرار پیدا می کند. سه. برخی اصول 
روش شناسی با نظارت بر تحقیقات علمی در شکل گیری روابط علم و دین مداخله 
می کنند و چهار: مدل های تبیین عّلی و مرجعیت سیستم و مفهوم مکانیسم به تداوم 
عرفی گرایی در علم کمک می کند. رهیافت های تحقیق و روش ها یا تکنیک هایی که 

در علوم انسانی به کار گرفته می شود از عوامل توسعه عرفی گرایی هستند.
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مقدمه
بحث تحول در علوم انسانی که با ایده ای درباره اسالمی سازی علم نیز غنی شده، مبتنی 
بر این پیش فرض است که معنا و قلمرو علم ثابت نیست و متناسب با تحوالت اجتماعی 
تغییــر می کند. لفظ علم به لحاظ تاریخی و فرهنگی تطوراتی داشــته و کاربرد واژه علم 
در دوره های مختلف تاریخی یکســان نبوده اســت )خسروپناه، 1389( و علوم زیر تأثیر 
جریان های اجتماعی و معرفتی دچار تحول می شوند. تغییر شرایط اجتماعی در کشور ما 
و همپای تغییرات تمدنی این عصر، مقتضی پرداختن به مسئله اسالمی سازی علم است، یا 
به عنوان یک راه حل برای مشکالت بومی یا به مثابه یک امکان برای ارتقای حیات معنوی 

انسانی که در عصر پسامدرن می زید. 
از سوی دیگر نسبت دین و جامعه و به مقتضای آن بررسی مسائل اجتماعی از منظر 
اســالم و به خصوص ایده اسالمی سازی علوم انسانی در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه 
قرار گرفته اســت. با این همه محتوای تئوریک علوم از این جهت کمتر تغییر یافته است. 
یعنی در حالی که دانشمندان روشنفکر و متعهد به ارزش های دینی برای امکان و ضرورت 
اسالمی سازی علوم استدالل می کنند و بنا به نقش علوم انسانی در سامان بخشی نهاد های 
اجتماعی و هدایت نگرش و رفتار فاعالن اجتماعی، خواســتار توجه بیشتر به این مقوله 
هستند، ولی هنوز شرایط دستیابی به نوعی علوم انسانی سازگار با آموزه های اسالم به طور 

اساسی برای محققان متخصص فراهم نشده است. 
یعنی هر چند گرایش به نفوذ ارزش های اســالمی در علوم به خصوص علوم انســانی 
آشکارا و در قالب یک درخواست ملی و گاه به عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح می شود 
)علم الهدی، 1391( ولی یک حرکت انقالبی یا یک جنبش برجسته در دانشگاه در جهت 
تغییر رویکرد علم و فّناوری شــکل نگرفته اســت. به عبارت دیگر در این نکته اتفاق نظر 
وجــود دارد که اغلب نظریه های علوم انســانی در یک فضــای تمدنی متعارض با تمدن 
اســالمی توســعه یافته اند و در عین حال بر تمام عرصه های فرهنگی و معرفتی جامعه 
اسالمی تأثیرات شگرفی می گذارند، ولی هنوز متخصصان علوم انسانی برای توسعه دانش 

اسالمی آمادگی ندارند. 
کاربرد گسترده مفهوم ساینس1 در عصر مدرن با نوعی تقلیل معنایی علم همراه بوده 
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است. تالش برای استقرار عقالنیت عینی که ریشه مدرنیسم است )تولمن، 1999؛ به نقل 
از خاکی قراملکی، 1392( با تداوم معنای معهود علم سازگار نبوده است. همچنین به نظر 
می رسد استقرار اســالم اجتماعی نیز با تداوم فهم محدودی که در علم به مثابه ساینس 
مطرح می باشد ممکن نیست. بنابراین ما نیاز داریم برای تجدید حیات متافیزیک اسالمی 
در عرصه اجتماعی به معنای تازه ای از علم دســت یابیم. زیرا تحقق جامعه اســالمی در 
فراگیرترین معنای خود در گرو نوعی از علم و عمل است که با تعالیم دین اسالم سازگار 

باشد. 
رویکرد هــای مختلفی به موضــوع تلفیق علم و دین یا اسالمی ســازی علم تاکنون 
مطرح شــده که به طور شگفت انگیزی مخرج مشترک و در عین حال وجه اختالف آنها، 
روش شناسی علم دینی یا علم اسالمی است. یعنی همه کسانی که علم دینی را علی االصول 
ممکن و مطلوب تلقی می کنند، بر ضرورت تغییرات روش شــناختی جهت دســتیابی به 
علم دینی تأکید دارند، در عین حال اختالف نظر آنها نیز به روش دستیابی به علم دینی 
مربوط می شود. از سوی دیگر همه کسانی که پیدایش علم دینی را ناممکن و یا نامطلوب 

قلمداد می کنند، همچنان بر دالیل روش شناختی متمرکز می باشند. 
البته توجه به این نکته الزم اســت که بررسی های معتبری درباره وضعیت رشته های 
علوم انســانی از جهت فاصله هر یک با مبانی و ارزش های اســالمی در دسترس نیست. 
بنابر این هرگونه قضاوت درباره ســازگاری یا ناســازگاری علم و دین که امروزه در دست 
ماست شامل تعدادی اظهارنظر های ناآزموده و کالن می باشد. یعنی در رشته های گوناگون 
علوم انســانی هنوز مطالعات آسیب شناختی معتبری وجود ندارد و دقیقاً مسئله تعارض 
یا ســازگاری تحقیقات علمی به صورت جزء به جزء و دقیق معلوم نشــده اســت. اصوالً 
پیش فرض هایی درباره یکپارچگی و یکدست بودن هر دو یعنی علم و دین وجود دارد که 
ســبب شده نســبت علم و دین در قالب اظهارنظر های کلی درباره تعارض و تالئم دو امر 
کلی، متعین و همگن مطرح بشود. بحث در زمینه ضرورت، امکان، معنا، مبانی، رویکردها، 
اهداف و اصول علم اســالمی بر چنیــن پیش فرض هایی اتکا دارد. همچنین بحث درباره 
تحول علوم انســانی به منظور ســازگار نمودن آنها با تعالیم دین به مالحظه علم همچون 
یک موضوع کلی، یکپارچه و همگن، مربوط می شود و اصوالً حد و مرز های رشته ای علم 

را نادیده می گیرد.
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نقشعلمدرعرفیگرایی1
اهمیت علم که امروزه نســبت به همیشــه و از هر نهاد دیگری در جامعه بیشــتر شده، 
نه تنها به دلیل نقشی است که در توسعه فّناوری دارد بلکه به دلیل اعتبار بی نظیری است 
که کســب کرده اســت. »تقریباً در تمامی عرصه های حیات مدرن، مردم اغلب پیش از 
تصمیم گیری های مهم خود در جســتجوی شواهد علمی هستند«. )لیدیمن،1391: 17( 
هر چند تنوع ساختار و پیامد های علم، قضاوت درباره معقولیت و مشروعیت این اعتبار را 
دشوار می کند. با این همه برخی از ویژگی های علم کمابیش کلی اند و از این رو می توانیم 
بدون نیاز به آگاهی از جزئیات، قضاوت هایی کلی درباره علم داشــته باشــیم. )لیدیمن، 
1391( البتــه باید به این نکته توجه داشــت که تقابــل علم و دین یک فرض متعلق به 
سنت اسالمی نیست و مفهوم علم در ادبیات اسالمی با معنای خاصی که از علم در لفظ 

ساینس منظور می شود تفاوت دارد.
یکی از باور های رایج این اســت که علم و جهان بینی علمی کمک شــایانی به رواج 
عرفی گرایی کرده اســت )اســتارک و فینک، 2000( علم اثباتی ریاضی و تجربی باعث 
شــده است تا عنصر قدسی به تدریج از جهان رانده شود )آرون، 1370( از نظر وبر»نقطه 
عزیمت بشــر، جهان سراسر مقدس و سرشــار از موجودات قدسی بوده است و سرمنزل 
نهایی او جهانی اســت افسون زدایی شــده و به غایت عقالنی که فاقد هر نوع قدسیت و 
فرهمندی اســت« )شــجاعی زند، 1381: 99( »درست یا غلط علم صورت نهایی تحقیق 
عینی و عقلی قلمداد می شــود« )لیدیمن، 1391: 16( و در مقابل فلســفه، عرفان، هنر، 

سنت و دین قرار می گیرد.
به عقیده ماکس وبر عقالنیت یک پروژه تاریخی و تکاملی است که در مراحل ابتدایی 
سبب پیرایش دین از امور غیر عقالنی و سپس سبب پیرایش جامعه از دین شد. او می گوید: 
روند تدریجی عقالنیت که از افسون زدایی شروع شد در نهایت به دین زدایی ختم گردید 
و هر چند در ضمن پروژه تاریخی عقالنی سازی ابتدا از جنبه های خرافی و رازآلود ادیان 
کاسته شد و باورها، اخالق و مناسک دینی عقالنی شدند ولی روند عقالنی سازی در ادامه 
راه خود از نقش دین در انســجام اجتماعی کاســت. )وبر، 1371( ماکس وبر یکتاپرستی 

1. در مباحثی که ارائه خواهد شد غرض این نیست که ارتباط منطقیـ  مفهومی میان جهان بینی علمی  
و عرفی گرایی برقرار شود. ادعا این است که جهان بینی علمی کمک شایانی به رواج عرفی گرایی کرده 
است. به عبارت دیگر، میان این دو، ارتباط عّلی ـ تاریخی وجود دارد، نه ارتباط منطقی ـ مفهومی.
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آخرت گرا یهودیـ  مسیحی را به عنوان صورت تکامل یافته ادیان چندخدایی باستان تلقی 
می کند و برای روحیه فرمان بری از شــریعت و قوانین الهی اهمیت به سزایی قائل است و 
آن را یک نوع قانون گرایی مقدماتی می داند که ســبب انسجام و پیشرفت اجتماعی شده 
است و اعتقاد دارد که در تداوم پروژه عقالنی سازی به جایگزینی ارزش ها و رویکرد دینی 
با ارزش ها و رویکرد دنیوی یعنی عرفی گرایی انجامیده است. قانون گرایی در دنیای مدرن با 
عقالنیت ابزاری دنبال می شود و به جای نظم الهی بر نظم انسانی تأکید دارد. زیرا عقالنیت 

مدرن بر بنیاد منفعت نه ریاضت استوار است. )شجاعی زند، 1381( 
کیوپیت برخالف وبر معتقد اســت طالیه داران علم مؤمنان پارسایی بودند که نسبت 
بــه پیامد های تزلزل دین و اخالق اظهــار نگرانی کرده بودند )کیوپیت، 1376؛ به نقل از 
شجاعی زند، 1381(با این حال اذعان دارد که رشد علم به چهار طریق با رواج عرف گرایی 
همراه شــده، این چهار طریق عبارت اند از: بطــالن برخی مفروضات و مدعیات مقدس، 
رشــد جهان بینی علمی و انکار ذوات غیرمادی، تسخیر طبیعت و رشد احساس بی نیازی 
و استقالل نسبت به خداوند، تبیین علمی رویداد های رازآلود و رشد احساس بی نیازی به 

علیت الهی. )شجاعی زند، 1381: 85(
با این همه گفته می شــود تمدن اســالمی تنها تمدنی اســت که توانســته در برابر 
عرفی شــدن مقاومت کند )گلنر، 1992؛ به نقل از شجاعی زند، 1381( در شرح مقاومت 
تمدن اسالمی در برابر عرفی گرایی گفته می شود این مقاومت ناشی از رهیافت اندماجی 
آن در برابــر دوقطبی هــای مدرن نظیر طبیعت / ماوراء الطبیعه، ایمان/ عقل و انســان/

خداســت و همچنین ظرفیت های این تمدن برای همراهی با مقتضیات زمان و مکان و 
نوجویی و آرمان خواهی آن اســت )شجاعی زند، 1381( با این حال باید به یاد داشت که 
هر تمدنی ســطوح و الیه های مختلفی دارد و گرچه ســطوح زیرین تمدن اسالمی کمتر 
از تهاجم عرفی گرایی متأثر شــده، در ســطوح باالیی آن تظاهرات عرفی گرایی به وضوح 
مشاهده می شود )شــجاعی زند، 1381( همچنین عرفی گرایی تدریجی و تصاعدی روی 
می دهد وچه بسا با توسعه علم و فّناوری و رواج آن در جوامع اسالمی، تهاجم عرفی گرایی 

بسی شدیدتر و گسترده تر شده باشد.
بنابر دیدگاه لیوتار درباره حیثیت متافیزیکی علم، می توان راهی برای تبیین عرفی گرایی 
علم یافت. از نظر لیوتار ایدئولوژی دیگر دستگاه ایده ها نیست بلکه قوه تحقق متافیزیکی 
اســت که با گفتمان فیزیک عمومی مطرح شــده و البته بسی فراتر از نیروی سوژه است 

نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی
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)لیوتار، 1393( او معتقد است فیزیک عمومی متحول شده و بر مرجعیت سیستم به عنوان 
کانون این تحول تأکید دارد. از نظر لیوتار فیزیک عمومی دارای صورتی متافیزیکی است 
»گفتمان فیزیک عمومی یک گفتمان متافیزیکی است چنانکه از زمان ارسطو و الیبنیتس 
دیده ایم«. )لیوتار، 1393: 13( ولی آنچه در علم جدید به طور خاص اهمیت پیدا می کند 
این اســت که گفتمان فیزیک عمومی، مرجعیت »سیســتم« را تقویت می کند و بر این 

اساس »پیشرفت« در کسوت ایدئولوژی ظاهر می شود. 

متافیزیکسیستمی
مفهوم سیستم که مرجعیت آن در علوم انسانی و علوم طبیعی به طور کامل پذیرفته شده، 
یک توصیف انتزاعی است که با تکیه بر اجزای ظاهراً متفاوتی تبیین می شود. این توصیف 
انتزاعی مدل فراگیر ماست برای شناخت علمی و در رشته های مختلف علم، همه چیز از 
سلول تا ارگانیسم و پدیده های اجتماعی را تبیین می کند. سیستم یک مدل ذهنی است 
که با تکیه بر اجزاء ظاهراً متفاوتش تبیین می شود و این مدل می تواند عالوه بر ماشین ها 
برای تبیین ارگانیســم های زنده که متشــکل از اندام ها هستند و مولکول ها که مرکب از 
ذرات اتمی هســتند و بدن انسان ها و حتی جوامع انسانی و نهاد های اجتماعی و شرکای 
اقتصادی و قدرت های نظامی و حاکمیت های ملی و غیره همه و همه به کار گرفته شود. 
در قالب مدل سیستم و با تجزیه آن به اجزای متفاوت همه اشیاء جهان و حتی خود عالم 
شــناخت پذیر می شوند. از نقطه نظر سیســتمی انسان از سایر اشیاء جهان متمایز نیست 
و مزیت های آن یعنی تفکر، تمدن، علم و فّناوری صرفاً صورت های پیچیده تری هســتند 
نسبت به آنچه که به صورت مشابه و ابتدایی در سایر اشیاء و جانداران دیده می شود. در 
نتیجه متفکران برای تمایز انســان نســبت به دیگر اشیاء بر پیچیدگی تأکید می کنند یا 
وجود یک نوع سیســتم معین یا وجود یک عملکرد خاص را به عنوان وجه امتیاز انســان 
معرفی می کنند. برای نمونه لیوتار معتقد است انسان مجهز به سیستم نمادینی است که 
از وابســتگی او به محیط می کاهد و او می تواند خود را همچون یک اندام در فعالیت های 
هدفمند، همچون یک شــیء در نظریه پردازی و هنر، همچون یک رســانه در بهداشت و 
پزشــکی درک کند. »خالصه اینکه انســان یک ارگانیسم است که نه فقط پیچیده بلکه 
در خودنگر هم هســت« )لیوتار، 1393: 24( بنابراین در علوم مختلف یک مدل فراگیر 
و ذهنی برای تبیین تمام اشــیاء جهان و ازجمله انســان به کار گرفته می شود که عبارت 
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اســت از سیستم. با این همه سیستم در علوم انسانی با انگیزه کمال همراه می شود و در 
فّناوری با انگیزه تصرف و در نهایت معنایی از توســعه را پدید می آورد و به قول لیوتار در 
حالی که سیستم به معنای پیشرفت گره می خورد و صرفه جویی در زمان را تحمیل می کند، 

به صورت کاماًلً مرموز روح را به اسارت می گیرد )لیوتار، 1393( 
هر چند لیوتار در نقد متافیزیک متکی بر سیســتم به غیربشری بودن سیستم توجه 
می کند، ولی مشکل این متافیزیک در جای دیگری است؛ در به حاشیه راندن متافیزیک 
متکی بر علیت الهی اســت که لیوتار به آن دامن می زند زیرا او معتقد اســت »میل بشر 
به دانش یا دگرگونی واقعیت موتور محرک فن ـ علم نیست بلکه این مسئولیت به عهده 
شــرایط کیهانی است«. )لیوتار، 1393: 38( از نظر او فّناوری یک پدیده مختص انسانی 
نیست »می دانید که ما انسان ها تکنولوژی را اختراع نکرده ایم همان طور که انسان شناسان 
و زیست شناســان می پذیرند حتی ساده ترین گونه های حیات اینفوزوریا1 نیز یک دستگاه 
فنی به حســاب می آید« )لیوتار، 1393: 23( »هرسیســتم مادی خاصیت فنی دارد اگر 
اطالعات مفید بقای خود را فیلتر کند و آن اطالعات را به خاطر بســپارد و بر مبنای اثر 
تنظیم کننده رفتار نتیجه گیری و پردازش کند، یعنی اگر بر محیط اطرافش مداخله کند 
و بــر آن تأثیر بگذارد به نحوی که از دوام خویش اطمینان یابد. انســان به لحاظ ماهیت 
خویش از این نوع موجودات متمایز نیست«. )لیوتار، 1393: 23( نکته بسیار مهم غیبت 
معنای علیت ایجادی در سیســتم است. سیســتم به مثابه مدل انتزاعی فراگیری که در 
شناخت اشیاء جهان و ماهیت انسان به کار گرفته می شود به دلیل فقدان معنایی از علیت 
ایجادی، روح عرفی گرایی را در علم جدید دمیده است. اصوالً سیستم فارغ از علت فاعلی 
و علــت غایی اســت و فقط بر اجزای خود اتکا می کنــد و دقیقاً عرفی گرایی حاصل نفی 
علیت ایجادی اســت و علیت ایجادی در فلســفه اسالمی و به پیروی از فلسفه ارسطویی 
در قالب مفهوم علت فاعلی و علت غایی مطرح شــده اســت. الزم است یادآوری شود در 
حالی که علت مادی و علت صوری به اشــیاء طبیعی اختصاص دارد، فرض علت فاعلی و 
علــت غایی برای وجود تمام موجودات غیرمادی و مادی ضرورت دارد. بی توجهی جامعه 
علمی به این دو علت از علل چهارگانه ارسطویی که در کالم و فلسفه اسالمی و همچنین 
کالم یهودی ـ مسیحی پذیرفته شده ریشه عرفی گرایی در علم و به وسیله علم می باشد. 
دو مفهوم سیســتم و مکانیسم انعکاس گسترده این غفلت در علم و تمدن وابسته به آن 

1. Infusoria

نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی
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را برعهده دارند. زیرا حیثیت متافیزیکی علم به بار معنایی و مرجعیت دو مفهوم کلیدی 
سیستم و مکانیسم وابسته است. به زودی ، نقش مفهوم مکانیسم در تبیین جهان بی خدا 

بیشتر معلوم می شود.1

همبستگیتقلیلگراییباعرفیگرایی
عرفی گرایی با فروکاهش علم2 به ساینس همراه است زیرا هر دو به فروکاست عوالم هستی 
به عالم طبیعی و حذف متافیزیک در فلســفه مابعد کانتی کمک می کنند. تقلیل گرایی 
در علم دارای دو جهت موضوعی و روشی است و از هر دو جهت سرانجام به عرفی گرایی 
منتهی می شــود چون با فروکاســت قلمرو موضوعی علم به فیزیک و فروکاســت تنوع 
روش های علمی به یک روش منحصر به فرد یعنی روش تجربی ـ حســی، هم موضوعات 
و مسائل دینی که ذات و ماهیت متافیزیکی دارند و هم برخی روش های غیرحسی رایج 

در مطالعات دینی از قلمرو تحقیقات علمی خارج شد.3
به نظر می رســد تقلیل گرایی روشــی بر تقلیل گرایی موضوعی علم تقدم دارد. اصوالً 
فروکاهش علم به ســاینس حاصل انحصار روش شــناختی اســت؛ یعنی اول فروکاهش 
روش های کســب معرفت به روش تجربه حســی رخ داده و ســپس فروکاهش مسائل و 
موضوعات علم به مســائل قابل بررسی به وسیله تجربه حسی فروکاسته است. در صورتی 
که علم تجربی یا ساینس معیار صحت و اعتبار معرفت تلقی شود ما با فروکاست همه انواع 
معرفت به یک نوع ویژه یعنی ســاینس مواجه می شویم و بدون شک در چنین وضعیتی 

عرفی گرایی در نهاد علم پدیدار می شود
کاهش گرایی روش شناختی به فروکاست معنای علم از معرفتی که عهده دار شناخت 
امر واقع اســت به معرفتی که معطوف به امر حســی است می رسد. چه اینکه گفته شده 
تغییر معنای علم و ظهور ســاینس نتیجه یک جریان معرفت شــناختی است )پارسانیا، 
1389( زیــرا از قــرن نوزدهم و به دنبال تغییر روش شناســی علــم و فروکاهش آن به 
1. در اینجا فرض شــده است که سیستم موجبیتی است، بدین معنا که قوانین حاکم بر سیستم آینده 
سیستم را به نحو قطعی متعین می کنند. در این صورت، خداوند در تحول سیستم نقش عّلی نخواهد 
داشــت و نقــش وی حداکثر به خلقــت عالم تقلیل می یابد. برای بحث بیشــتر در این مورد، رک: 

کوپرسکی،2015: بخش 4.
2. منظور از علم، معرفت به معنای مطلق کلمه است.

3. البتــه این فروکاهش در روایت غالب علم و فلســفه مــدرن رخ داده و منازعات فراوانی در بین 
اندیشمندان در این زمینه وجود داشته است.
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روش های حســی، به تدریج بنیان علم نیز تغییر کرد و در نهایت معنای علم عوض شد. 
)پارســانیا، 1389( پدیده تقلیل گرایی در طی یک سری تطورات تاریخی شکل گرفته و 
در قالب های مختلفی همچون: تأکید بر احســاس )آمپریست ها(، انتقاد از عقل )کانت(، 
دوره بندی تاریخی معرفت )اگوســت کنت(، تفکیک نظریــه و عمل )ماکس وبر( ظاهر 
شد و دست آخر در قالب فلسفه پوزیتویسم )حلقه وین( به اوج رسیده است. )پارسانیا، 
1389: 190 و شــجاعی زند، 1381( هرچند می توان این تقریر تاریخی را پذیرفت ولی 
نمی توان از تأثیر دســتاوردها و نظریه های علمــی در تداوم این نوع فروکاهش معرفتی 
چشم پوشــید. زیرا از یک سو شگفتی های ناشی از دستاورد های علم در حوزه صنعت و 
پزشکی سبب استقبال بی نظیر مردم شد و از سوی دیگر توسعه برخی نظریه ها همچون 
نظریه تکامل و نظریه کوانتوم در قالب های ایدئولوژیک، جریان فروکاهش معرفتی را تا 
حد تغییر کارکرد های ســاینس استمرار بخشید. به نظر می رسد با تغییر ماهیت این نوع 
نظریه های علمی و زیر تأثیر خصلت های ایدئولوژیک آنها، کم کم کارکرد های شــناختی 
ســاینس به کارکرد های اجتماعی فروکاست، نه تنها انتظارات مردم ماورای کارکرد های 
معرفتی ســاینس بود، بلکه عالمان نیز به بازی های ایدئولوژیک ســرگرم شدند. امروزه 
همچنان جریان فروکاهش معرفت شناختی علم زیر تأثیر انتظارات مردم و فواید اجتماعی 
علم ادامه دارد و کاربرد های علم در تأمین رفاه، قدرت، بینش، ایدئولوژی، نظم و غیره، 
از ارزش ذاتی علم که به حیثیت معرفت شــناختی آن مربوط می شود و شامل»حکایت 

از امر واقع« می باشد کاسته است.1
در هر صورت با گســترش روش شناســی تجربی در تحقیقــات علمی و با تأکید بر 
تجربه حســی به عنوان تنها روش معتبر علمی، سایر دانسته های بشر نظیر معرفت های 
فلســفی، دینی، هنری و غیره که با روش های غیرتجربی حاصل می شوند، از قلمرو علم 
خارج شــدند. این در حالی اســت که علم راهنمای منحصر به فرد حیات انســان تلقی 
می شــود و ســایر حوزه های معرفتی در این زمینه مورد بی مهری هستند. تغییر علم به 
ساینس و حذف این بخش بزرگ فرهنگ، دو نتیجه فوری در بر داشت: یکی، بی اعتباری 
معرفت های غیرتجربی و دیگری فقدان یک مبنای معتبر برای امور ارزشی . زیرا با توسعه 
روش شناســی انحصارگرا و تأکید بر تجربه حسی به عنوان تنها روش معتبر برای کشف 

1. در حالی که همین کاربرد های متنوع علم انتظارات از آن را توسعه بخشید و از علم یک بت عیار 
ساخت.

نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی
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واقعیــت، گزاره ها، یافته ها، روش ها و ابزار تحقیق علمی، ارزش آزاد و عینی تلقی شــد 
)پارســانیا، 1389( و در نتیجه میان ارزش و واقعیت یا میان ارزش و ســاینس یک نوع 

تفکیک مصنوعی شکل گرفت.
تقریبــاً تمام اندیشــمندانی که به لحاظ معرفت شــناختی در مقام درجه دوم به علم 
می نگرند و آن را همچون یک موضوع یا نهاد مورد بررسی قرار می دهند، از جمله محققان 
حوزه فلســفه علم، جامعه شناسی علم و روان شناسی علم بر این نکته اتفاق نظر دارند که 
روش های علمی مشحون از ارزش های معرفت شناختی1 و حتی موضع گیری های متافیزیکی 
و ارزشی است »اگر تنها یک نکته از مباحثات انجام گرفته درباره روش علمی قرن بیستم 
فراگرفتنی باشــد، آن اســت که تولید نظریه های علمی به طور کلی یک فرآیند مکانیکی 

نیست بلکه یک فعالیت خالقانه است«. )لیدیمن، 1391: 102( 
با توســعه روش شناسی تجربی و ســیطره مکتب پوزیتویسم، دستاورد های معرفتی 
متعلق به حوزه های فلســفه، دین، هنر و ســنت های اجتماعی، اعتبار خود را از دســت 
دادند. در نتیجه از یک سو ساینس که دارای یک ساختار آزمون پذیر است، خود صالحیت 
ارزیابی ارزش ها و امور مربوط به آن را ندارد و از سوی دیگر امور ارزشی نظیر گزاره های 
بهداشــتی، مدیریتی، سیاســی، اقتصادی و اخالقی مطرح در علوم انسانی، دستاورد های 
هنری، داعیه های دینی و اصول فلسفی هیچ گونه منبع اعتباربخشی ندارند. یعنی با توجه 
به نقش تجربه حســی در تعیین صدق و کذب گزاره هــای علمی، راهی برای تصدیق و 
تکذیب برخی نظریه های علوم انسانی که ماهیت تجویزی دارند و به عنوان علوم کاربردی 

شناخته می شوند، باقی نمی ماند.
در هر صورت جریان تقلیل گرایی با تغییر روش های تحقیق شــروع شــد و اکتفا به 
حس و انحصار روش تجربی به تدریج از معنای گســترده علم کاسته و علم را به ساینس 
تغییر معنا داده و کم کم با تغیییر انتظارات مردم و آشکار شدن کاربرد های علم در زندگی 

اجتماعی جریان تقلیل گرا به سوی سیطره فّناوری بر علم به پیش رفته است.
عــالوه بر این تقلیل گرایی از دو جهت دیگر نیز با عرفی گرایی همبســتگی دارد که 
عبارت انــد از خأل فاعلیت و گریختن از غایــت. تقلیل گرایی با ایجاد خأل فاعلیت جایگاه 
انســان را در متافیزیک علم ارتقاء بخشــیده و از این راه به عرفی گرایی کمک می کند. 

1. منظور ارزش هایی است که توجیه گزاره های علمی به آن وابسته است نظیر داشتن شواهد عینی 
یا دقت در روش های گردآوری و تحلیل داده ها و... 
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الزم اســت یادآوری شود که برجسته سازی مقام انسان در عصر مدرن به عنوان اومانیسم 
شناخته می شود و گاه به عنوان منشأ و گاه به عنوان همزاد سکوالریسم معرفی می گردد. 
در هر صورت سکوالریســم که بر مخرج مشترک روایت های مختلف اومانیسم تکیه زده 
به دلیل تأثیرپذیری علم از اومانیســم، بیشتر از حد انتظار و به کمک توسعه علم، توسعه 
پیدا می کند. زیرا اومانیسم تبیین علمی ماهیت انسان را به پذیرش مرجعیت نهایی انسان 
توســط علم موکول می کند و مشکل اساسی علوم انسانی از همین جا شروع می شود که 
باید در موضوعی به تحقیق بپردازد که قباًل نه تنها موجودیت بلکه حتی مرجعیت قطعی 
و نهایی آن را پذیرفته است. به نظر می رسد تحقیقات علوم انسانی به یک دور اضطراب آور 
سوژه / ابژه مبتال می باشند. زیرا هر چند اومانیسم درس های متعارض و ناسازگاری به ما 
می دهد ولی در عین حال همیشــه از تبیین ماهیت انسان می گریزد و پرسش خطرناک 

»انسان چیست؟« را به تندی و با خشم کنار می گذارد. )لیوتار، 1393: 7( 
این درحالی است که در تحقیقات علمی ـ و ذیل اومانیسم ـ فهم یا احساس عمومی 
درباره دقیق ترین و بحرانی ترین پرســش متافیزیکی یعنی ماهیت انسان معتبر شناخته 
می شود. در توسعه روش شناسی متکی بر دیدگاه عامه و اجماع عمومی دو مسئله بسیار 
مهم نادیده گرفته شده و این غفلت به توسعه عرفی گرایی کمک می کند. این دو مسئله 
مهم عبارت اند از اینکه اوالً محدودیت معرفتی انســان در درک امر واقع و چیره شــدن 
ســنت های اجتماعی بر آن به این می انجامد که انسان )به مثابه سوژه( در کسب معرفت 
به خود )به مثابه ابژه( شکســت بخورد و در نتیجه در برابر علوم انســانی یک دیوار بلند 
معرفتی توســط روش شناسی تقلیل گرای علمی ساخته  شود که کسب علم معتبر درباره 
انسان را تا حدودی تلقی به محال کرده و در عین حال می تواند ضرورت کسب معرفت از 
منابع مافوق ذهنی را گوشزد کند. در پی آشتی فلسفه و علم ذیل اصول جامع و یگانه ساز 
نظریــه تطور )هلزی هال، 1387( علوم انســانی در چارچوب علوم طبیعی قرار گرفته و 
اســتاندارد های آن را پذیرفت. از این پس است که عالوه بر روش تجربی، تطور گرایی در 
عین غایت گریزی به عنوان خصلت علوم انسانی همچون علوم طبیعی شناخته می شود. با 
حذف غایت از حیات اجتماعی و تخلیه مفهوم پیشرفت از غایت، علوم انسانی به تقویت 
عرفی گرایی کمک می کنند زیرا »نکته تکان دهنده در باب متافیزیک پیشرفت این است 
که به غایت نیازی ندارد بلکه بر مبنای دینامیک درونی خود و از شــتاب و بسط خویش 

بازتولید می شود«. )لیوتار، 1393: 15(

نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی
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تقلیلگراییدرروشعلم
امروزه در اکثر موارد علمی بودن با داشــتن شــواهد و عالئم قابل مشاهده یکی دانسته 
می شــود مثاًل پزشــکی جدید در برابر طب سنتی چون دارای تست ها و شواهد عینی و 
آزمایشگاهی اســت، علمی تلقی می شود. در جواب این پرسش که علم چیست یا برای 
ارزیابــی امور مختلف از حیث علمی بودن یا نبودن چه باید کرد، معموالً تأکید ویژه ای 
بر روش تحقیقات علمی وجود دارد. نقش روش شناســی در شــکل گیری قلمرو علم تا 
حدی است که برخی معتقدند علم و روش علمی یکی است »اگر علم اساساً متشکل از 
امری باشــد آن امر روش یا مجموعه ای از روش هاست«. )لیدیمن، 1391: 19( از سوی 
دیگر روش های علمی به خودی خود گران بار از ارزش ها و برخاســته از مبانی فلســفی 
اســت. )چالمرز، 1378( یعنی روش علم در فلســفه ریشــه دارد و ناگزیر با نظریه های 
فلســفی درگیر می باشد. بسیاری از نویســندگان بر این نکته تأکید کرده اند که هر یک 
از روش های رایج در علوم انســانی با دیدگاه یا پارادایم های فلسفی خاص نسبت دارند. 
برای مثال گفته می شــود توســعه روش های کّمی حاصل ایده های اثبات گرایی است و 
روش های کیفی به فلسفه های انتقادی، تفسیری و پدیدارشناسی مربوط می شود و رواج 
روش های آمیخته در علوم انســانی نتیجه گسترش مکتب عمل گرایی است. )محمدپور، 
1392(بخش چشــم گیری از مطالعات فلســفه علم در واقع به بحث های روش شناسی 
اختصاص دارد. این درحالی اســت که »روش شناســی به معنــای مجموعه ای منظم از 
دیدگاه ها و قواعد ناظر به چیســتی و سنخ معرفتی یک علم یا حوزه مطالعاتی و چرایی 
و چگونگی مطالعه و پژوهش در آن است که با تعیین هویت و قلمرو علم، منطق تولید 
و اعتباربخشــی و ارزیابی آن را نمایان می ســازد. روش شناسی برایند آن دسته از مبانی 
فلســفی اســت که ناظر به هویت، هدف و فرآیند زایش معرفت هستند و لذا رویه دیگر 
این مبانی به شمار می رود«. )لطیفی و دیگران، 1392: 97( با این همه »بررسی بنیان ها 
و مناقشه های فلسفی ـ پارادایمی در حوزه روش حلقه مفقوده اکثر مباحث و کتاب های 
روش تحقیق در کشور اســت«. )محمدپور، 1392: 24( متخصصان رشته های مختلف 
علم از بار فلسفی روش هایی که به کار می گیرند و به دانشجویان می آموزند، غفلت دارند 
و در نتیجه روش شناســی تا حد مهارت آموزی فروکاســته و مهارت در استفاده از چند 
تکنیــک یا ابزار گردآوری یا تحلیل اطالعات، غرض اصلی اســت که معموالً در پرورش 

دانشجویان به خصوص در مقطع تحصیالت تکمیلی دنبال می شود. 
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بدون شــک تقلیل گرایی علم حاصل نگاه پوزیتویســتی اســت که خود در نتیجه 
انحصار گرایی روش شــناختی پدید آمده ولی در تقابل با نگاه پوزیتویســتی رویکرد های 
متفاوت روش شناســی پیدا شد که هدف مشترک آنها حل »مسئله استقراء« بوده است. 
)فرامــرز قراملکی، 1392( ولی آنچه تاکنون به عنوان راه حل برای چالش های اســتقراء 
پیشنهاد شده، همچنان سایه تقلیل گرایی را بر سر دارد. تقلیل گرایی در روش های علمی 
از چند جهت با عرفی گرایی علم رابطه دارد: از جهت غلبه اصول روش شناسی، از جهت 
تبیین های متکی بر مفهوم مکانیســم و همچنین از جهت تمرکز بر روابط همبســتگی 

و غیره.

تقلیلگراییدراصولروششناختی
برداشــت های دوگانه از مفهوم روش عبارت اند از: روش به معنای ابزار تولید علم و روش 
به معنای منطق حاکم بر علم و دو نوع مواجهه با روش شناسی عبارت اند از: روش شناسی 
به مثابه یک دانش مهارتی و روش شناسی به مثابه یک دانش فلسفی )درجه دوم(. تفکیک 
میان این دو تلقی از روش و این دو رویکرد به روش شناســی، موجب فقدان زمینه های 
الزم برای رشد یک دانش روش شناسی معتبر و اسالمی شده است. هر چند سهم هر یک 
از این دو رویکرد در تداوم عرفی گرایی علمی متفاوت می باشــد ولی شناخت چالش های 
روش شناختی حاصل از توسعه آنها می تواند به آشکار شدن برخی واقعیت ها و همچنین 

گمانه زنی در مورد احتمال تحول در علوم انسانی کمک کند.
اصول روش شناختی به قول پوپر مجموعه ای از یافته های علمی نیستند، بلکه نظریه هایی 
فلسفی درباره روش علمی اند. با این حال اصول روش شناختی همچون اصل تأییدپذیری 
یا اصل ابطال پذیری یا اصل ســادگی، اصل وحدت و هماهنگی، اصل تمایز، خود دارای 
ریشــه هایی در فلسفه می باشند. این اصول گاه به خودی خود عرفی گرایی و تقلیل گرایی 
را دامن می زنند. برای مثال اصل ســادگی در روش علمی که سبب می شود صورت بندی 
ریاضی یک نظریه اهمیت پیدا کند، خود از نظریه روش شــناختی اوکام که به تیغ اوکام 
معروف اســت برخاســته اســت. )لیدیمن، 1391( تیغ اوکام به طور تقریبی بر این نکته 
تأکید دارد که برای تبیین یک رویداد الزم اســت امســاک وجودشناختی1 داشت و هیچ 
موجودیتی را بیشــتر از آنچه وجودش برای تبیین این رویداد ضرورت دارد، نپذیرفت. با 

1. Ontological Parsimony
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توجه به همین اصل روش شــناختی یعنی تیــغ اوکام، عالم ایده های افالطون زاید تلقی 
شد و از حوزه بررسی های عقلی کنار گذاشته شد.1

بنابر این اصل سادگی که تصور می شود به عینیت یافته های علمی و شفافیت گزاره های 
علمی کمک می کند به خودی خود اســتعداد فروکاهش وجود شناختی و همچنین ایجاد 
اُریب در تحقیقات علمی را دارد. چه اینکه در تبیین های تاریخی، ممکن است ساده سازی 
بــه تحریف وقایع کمک کند. در ایــن زمینه کوهن با نقد تاریخ علم و بیان این نکته که 
آثار متعلق به این حوزه بیشتر به راهنمای گردشگری شباهت دارند، اریب شدن تحقیقات 
تاریخی را برجســته می سازد. او با اشاره به نظریه خورشید مرکزی که نماد پیروزی علم 
بر دین تلقی می شــود، می گوید شرایط شــکل گیری فیزیک کهن با فیزیک رایج تفاوت 
چندانی ندارد و نمی توان هر نظریه از مد افتاده ای را اسطوره و خرافه تلقی کرد. )کوهن، 

 )87 :1369
دومین اصل روش شــناختی که با تقلیل گرایــی و همچنین عرفی گرایی ارتباط دارد 
اصل وحدت و هماهنگی است. اصل هماهنگی به این معناست که روش های بنیادین علم 
مجموعه واحدی را تشــکیل می دهند و میان تجربیات علمی انسجام و هماهنگی وجود 
دارد. این اصل روش شــناختی سبب شــده علوم طبیعی نهایتاً به فیزیک تحویل پذیرند 
و تقلیل گرایــی بــزرگ2 روی دهد و نیز این اصل به عرفی گرایی کمک کرد. در وحدت و 
هماهنگی علم فرض بر این است که علم خصلت انباشتی دارد، یعنی در حالی که ساحت های 
مختلف معرفت نظیر هنر، دین، فلسفه و ادبیات فعالیت ها بی قاعده و متکثرند، علم پیوسته 
در حال رشــد اســت و بنابراین تحقیقات علمی باید یک: بر پشتوانه ای از تجربیات سلف 
اســتوار شــود، دو: هر نظریه جدید باید عالوه بر مزیت های نظریه های پیشین محتوای 
تجربی بیشــتری داشــته و موارد تازه ای را تبیین کند. ولی این باور می تواند یک مانع 
احتمالی در برابر نواندیشی تلقی شود و رشد علم را کند سازد. زیرا تجربیات سلف معموالً 
انســجام و نظام دارند و فرضیه های انقالبی محققان تازه به دوران رسیده را بر نمی تابند 
بلکه ابطال نظریه های ســلف با توجه به این اصل، یک دعوت به امر محال است. زیرا هر 
فرضیــه جدیــد یا از حمایت یافته های قبلی برخوردار اســت و آنها را تقویت می کند، یا 
اصوالً به عنوان علم تلقی نمی شــود. اصل وحدت و هماهنگی سبب می شود حرکت علم 
1. هر چند امســاک وجود شــناختی می تواند یک تکنیک روشی برای تمرکز بر یک مسئله خاص یا 
تفصیل یک موضوع خاص دانسته شود و مزیتی را در دقت و اعتبار یک تئوری به همراه داشته باشد.
2. Grand Reductionism
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به لحاظ روش شــناختی محافظه کارانه باشد و نمی توان به پیدایش تحول اساسی در علم 
مثاًل علوم انسانی امیدوار بود.

چنین است که حتی در ایده های انقالبی پوپر درباره ابطال پذیری هم نمی توان جایی 
برای تحول علوم انسانی پیدا کرد. زیرا در نظریه پوپر »استقراء مبتنی بر تجربه گذشته از 
در پشتی وارد می شود«. )لیدیمن، 1391: 116( به اعتقاد او درجه ابطال پذیری نظریه ها 
متفاوت اســت و تقویت شــده ترین نظریه ها نظریه ای اســت که از بیشترین آزمون های 
ابطال کننــده پیروز بیرون آید. در واقع مفهــوم تقویت و مفهوم درجه ابطال پذیری خود 
به خود رخنه نفوذ اســتقراء در نظریه پوپر را آشــکار می کنند و دوباره مارا با چالش های 
استقراء روبرو می سازند. زیرا همان پرسش قدیمی دوباره مطرح می شود که براساس چه 
مالکــی و تا چه حدی می توان به تجربه اعتماد کرد و در باور به قوانین کلی و لوازم آنها 

در پیش بینی رویدادها موجه بود؟
همچنین اصل کارآمدی نیز می تواند به عنوان یک اصل روش شناختی به تقلیل گرایی و 
عرفی گرایی کمک کند. براساس اصل کارآمدی، یک روش کارآمد یک روش معتبر علمی 
اســت، یعنی روشی که به قول ماکس وبر بتواند مقاصد مطالعه را به سهولت تأمین نماید 
و کارآیی داشته باشد )شجاعی زند، 1381: 34( در تاریخ علم موارد متعددی وجود دارد 
که مشــاهدات ابطال کننده ای در مورد یک نظریه وجود دارد، ولی نادیده گرفته می شود. 
یعنی گرچه اعتبار منطقی، قابلیت وارسی و به کارگیری همگانی و تکرارپذیری، در زمره 
اصول روش شناسی برای تحقیقات علمی محسوب می شوند، ولی برای مثال نظریه اتمی 
بور و نظریه گرانشی نیوتن به عنوان مدل های نظری کارآمد شناخته می شدند، هرچند با 

مشاهدات ناسازگار بودند و به لحاظ محتوای تئوریک بی اعتبار می باشند.
اصل کارآمدی به لحاظ فلســفی متکی بر دیدگاه اصالت عمل اســت که گرچه بنا به 
پیشــرفت های علم و فّناوری توانسته اعتبار به ســزایی پیدا کند، ولی بر یک مغالطه در 
زمینه صدق و توجیه قضایای علمی متمرکز است. فلسفه اصالت عمل به جای اینکه مالک 
صدق قضایا را در صورت و محتوای قضایای علمی جستجو کند، برای اثبات صدق قضیه 
علمی به نتایج عملی آن متوسل می شود. این فلسفه با تقلیل علم به کارکرد های آن و با 
تقلیل دین به کارکرد های آن نه تنها میدان رقابت علم و دین را شــکل داد بلکه از منظر 
یــک نگاه درجه دوم حتی ســازگاری و هماهنگی علم و دین به عنوان یک کارکرد تلقی 

می شود و به نوعی تشدید تقلیل گرایی و عرفی گرایی تلقی می شود. 

نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی
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فروکاهشتبیینعلّیبهتحلیلهمبستگی
شناخت علمی عبارت است از شناخت هستی، چیستی و چرایی یک چیز و شامل توصیف، 
تجزیه تحلیل و تبیین رویدادها می شود. )طالبان، 1391( البته در تبیین موضوع، »علیت« 
یک جنبه اساسی است که درک ما را از قوانین طبیعی، رخدادها، خصلت ها، موجبیت و 
احتمال، شکل می دهد. اهمیت علیت تا حدی است که بدون آن علم بی معنا می شود. از 
این رو گفته شده علمی که متضمن شناخت علّی نباشد اصوالً علم نیست بلکه ظنی است 
که علم تلقی شــده )جوادی آملی، 1392( حتی مبحث علیت برای حل مســائل فلسفی 
نظیر اثبات صانع، معرفت به عالم خارج، اراده، علیت ذهنی و بسیاری از مسائل حوزه های 

متافیزیک نقش تعیین کننده ای دارد.
در واقع تبیین ها پاســخ هایی هستند برای پرســش »چرا« و این پاسخ ها معموالً به 
علت پیدایش یک چیز یا تغییر آن مربوط می شــوند. تبیین های علّی ناظر به پرســش از 
چرایی رویدادهاســت، نه هستی یا چیستی پدیده ها. پارکینسون می گوید »تا هنگام در 
نیافتن چرایی چیزی، تصور شناخت آن چیز تصور نادرستی است« )پارکینسون، 1384: 
209( دانشــمندان در گذشــته برای تبیین رویدادها از مدل علت های چهارگانه ارسطو 
بهره می گرفتند. بخشــی از جریان تقلیل گرایی در علم شامل پرهیز از عرضه تبیین های 

علّی ناظر به علت فاعلی و علت غایی است که در فلسفه و الهیات اهمیت بسیار دارد.
ولــی با غلبــه تجربه گرایی نه تنها علت فاعلی و غایی نقش خود را در تبیین پدیده ها 
و رویدادها از دســت دادند، بلکه اصل علیت نیز بی معنا و گمراه کننده تلقی شــد. راسل 
می گوید قانون علیت یک یادگار باستانی از دوره های گذشته است و لفظ علت با تداعی های 
گمراه کننده گره خورده، پس بهتر اســت از فرهنگ لغات فلســفه حذف شود، چه اینکه 
فیزیک هم از جستجوی علت دست کشیده است )کرلینجر، 1376: 34؛ به نقل از راسل، 
1953: 387( پیرســون نیز می گوید علیت مفهومی بازمانده از متافیزیک و تفکر ماقبل 
علمی بوده که باید کنار گذاشته می شد و به جایش مفهوم همبستگی که عام تر و دقیق تر 
بود قرار می گرفت. )طالبان، 1391: 12( کرلینجر معتقد اســت که تحقیق علمی نیازی 

به مفهوم علیت ندارد. )کرلینجر، 1376(
بنا بر تعالیم فلسفه تجربه گرا و به خصوص زیر تأثیر دیدگاه هیوم، که علیت را به تقارن 
تغییرات معنا کرده بود، دانشمندان از تبیین های علّی دست کشیدند، بر تقارن رویدادها 
متمرکز شدند و به تحلیل همبستگی تغییرات روی آوردند. رویکرد نقادانه هیوم به اصل 
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علیت موجب شــد الگوی خاصی در استنباط علّی مطرح شود که به آن رویکرد تابعی یا 
همبستگی گون1 می گویند )طالبان، 1391( هیوم معتقد است علت و معلول را خارج از 
تقــارن و توالی وقایع مجاور نمی توان درک کرد ولی هرگز نباید این مجاورت را به عنوان 
روابط علّی تلقی نمود زیرا »علیت به مثابه پیوندی ضروری میان دو امر هرگز قابل مشاهده 
و بالتبع قابل شــناخت نیســت«. )طالبان، 1391: 15( در نتیجه راسل استدالل کرد که 

واژه علت هیچ کاربردی در علم جدید ندارد. )طالبان، 1388(
در مــدل هیومی برای تبیین تغییرات، بر مجاورت زمانــی و مکانی2 متغیرها تأکید 
می شود. از این رو مدل هیومی برای تبیین متغیرهایی که فاصله زمانی و مکانی دارند، به 
زنجیره ای از متغیر های متوالی نیاز دارد و گرنه نمی توان به مفهومی از رابطه علّی رسید. 
تبیین علّی مثل بازی با مهره های دومینو اســت، تبیین رابطه علّی میان افتادن دو مهره 
اول و آخر صرفاً با تبیین زنجیره ای از روابط میان افتادن مهره های مجاور ممکن می شود، 
همین طور هر تبیین علّی مستلزم کشف زنجیره ای از متغیر های همبسته است. البته یک 
تبیین خوب صرفاً شــامل احراز همبستگی متغیرها نیست. از این رو روش های کّمی که 
فقط می توانند متوســط خالص اثرات علّی متغیر های مستقل را برآورد کنند ولی درباره 
اینکه چرا این متغیر های مســتقل واجد چنین آثاری هســتند چیزی به ما نمی گویند از 
عرضه یک تبیین خوب عاجزند و این چرایی را همچون یک جعبه ســیاه بازنشــده باقی 
می گذارند. در فیزیک که الگوی علم جدید اســت مفهوم علت و رابطه علّی به عنوان یک 
موجودیت، ناپدید شده و به جای آن مفهوم روابط تابعی قرار گرفته که شامل تقارن بین 

دو متغیر می شود. )پارکینسون، 1384: 215( 
در تحقیقات علوم انســانی نیز بر روش های تحلیلی تأکید می شــود که به بررســی 
همبستگی ها معطوف اند. تحلیل همبستگی متضمن تحلیل هم تغییری یعنی تقارن یا توالی 
متغیرهاست در صورتی که تحلیل علّی متضمن سازوکار های پیدایش این هم تغییری و 
تقارن و توالی است. تبیین های متکی بر مکانیسم علّی کم کم به توسعه دیدگاه مکانیکی 
در تحقیقات علوم انسانی انجامید. به طوری که امروزه این دیدگاه همچنان یکی از الگو های 
تبیینی، بلکه مهم ترین و رایج ترین آنهاست. زیرا برای دستیابی به یک تبیین رضایت بخش 

الزم است در علوم اجتماعی و علوم طبیعی همیشه به قانون های فراگیر دست یابیم. 

1. Functional Correlational 
2. Space-time Contiguity

نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی
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در عین حال به نظر می رسد همبستگی موضوع بررسی تبیین هایی است که بر مکانیسم 
علّی تأکید دارند و این با بحث های فلسفی درباره علیت متفاوت است. زیرا به نظر می رسد 
تالش های فیلسوفان بر تبیین علت فاعلی و علت غایی متمرکز است. از سوی دیگر شأنیت 
علوم انســانی هدایت انسان ها برای برخورداری از یک حیات انسانی است و از این حیث 
است که علم در پی کشف قانون فراگیری است که برای کارکرد های تجویزی این دسته 
از علوم ضروری می باشد. ولی تبیین براساس همبستگی صرفاً اطالعاتی درباره متغیر های 

مستقل و وابسته به همراه برآوردی از میزان هم تغییری میان آنها را فراهم می کند. 
عالوه بر الگوی افزاری، دو الگوی تبیینی دیگر یعنی الگوی تفسیری و الگوی ساختاری 
نیز مورد توجه محققان علوم انسانی قرار گرفته است این سه الگو به ترتیب به سه رویکرد 
اثبات گرایی، مابعد اثبات گرایی و واقع گرایی نسبت داده می شوند. )گال و دیگران، 1382( 
یعنی در حالی که موضوع علوم انسانی اندیشه و عمل انسان و تظاهرات اجتماعی آن 
اســت، محققان علوم انســانی به این موارد نگاه یکسانی ندارند. برخی رفتار افراد و حتی 
تفسیر های آنها را به عنوان یک عامل عینی و خصلت معین شخصیتی تلقی می کنند و در 
جســتجوی روابط همبستگی میان آنها هستند. برخی رفتار افراد و پدیده های اجتماعی 
را حاصل تفسیرهایی می دانند که در یک موقعیت شکل می گیرد و در جستجوی همین 
برداشــت ها و تفسیرها هستند و برخی این تفسیرها را به عنوان سایه هایی تلقی می کنند 
که از نوعی ساختار علّی حکایت دارد )گال و دیگران، 1382( دیدگاه افزاری یا مکانیکی 
درباره علیت، الهام بخش پژوهشگران اثبات گراست و سبب می شود برای پی جویی روابط 
علّی مفاهیمی همچون متغیر، نیرو، همبستگی و ماده را به کار گیرند. ولی محققان مابعد 
اثبات گرا ذهنیت متفاوتی در موضوع علیت دارند و تفسیر های افراد از وقایع را مورد بررسی 
قرار می دهند و محققان واقع گرا برای تبیین روابط علّی به جستجوی ساختار ها می پردازند. 
»واقع گرایی علمی به عنوان اصل موضوع می پذیرد که علل واقعی رفتار آدمی ساختار های 
علّی زیرســاز هستند که ممکن اســت در موقعیت های خاص معلول های مشاهده شدنی 

داشته باشند یا نداشته باشند«. )گال و دیگران، 1382: 58(
از نظر بسیاری از صاحب نظران، تحقیقات علوم انسانی ناگزیر از به کار گرفتن الگو های 
تبیینی سه گانه به صورت آمیخته هستند چون »پژوهش کّمی که تقریباً مترادف با پژوهش 
اثبات گراســت و پژوهش کیفی که ماهیتاً چندروشــی است و متضمن رویکردی فلسفی 
می باشــد« می توانند به تبیین علّی پدیده ها و کشف قوانین رفتار عوامل اجتماعی کمک 
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کننــد. ولی باید بدانیم که تبیین های علّی در قالب مدل های آمیخته نیز نمی تواند مانع 
نفوذ دیدگاه مکانیکی به انسان و جامعه شود و عرفی گرایی را کاهش دهد. با غلبه دیدگاه 
افزاری بر تحقیقات علوم انســانی، فروکاهش مفهوم علیت به همبســتگی نیز که حاصل 
نقادی های هیوم بوده به این بخش از معرفت نفوذ کرده و تثبیت شــده اســت. محققان 
علوم انســانی بر به کارگیری روش های علوم تجربی پافشاری داشته و دارند و نمی توانند 
از مقتضیات آن از جمله فروکاســت علیت به همبستگی، توالی و تقارن متغیرها در امان 
بمانند. بدون شک توجه صرف به متغیر های عینی و استفاده از مدل همبستگی در تبیین 
رویداد های اجتماعی، ســبب شده در این دسته از تحقیقات کم کم فاعلیت و هدفمندی 
نادیده گرفته شــود و ناگزیر مفهوم انسان در علوم انسانی به ارگانیزم و سپس سیستم ـ 
هوشــمند و خودکارـ فروکاهد و مفاهیم ناظر به فضایل یا خصلت های ممتاز انسانی نیز 

به مفهوم نیرو، تقلیل یابد. 
به رغم مداخله مفهوم اراده در علوم انسانی که مانعی برای تدوین قانون فراگیر تلقی 
می شــود، علوم انسانی سرشار از نظریه هایی است که به عنوان قانون شناخته می شوند و 
اصوالً قوانین علمی ماهیت نهایی اشیاء و روابط پدیده ها را متعین می سازند. آنها با تبیین 
رویدادها و به طور ضمنی به این سؤال که جهان از چه تشکیل شده و چگونه کار می کند؟ 
نیز پاسخ می دهند. به همین دلیل است که گفته می شود علم جایگزین متافیزیک شده، 
چون درباره آنچه وجود دارد ســخن می گوید و آنچه را روی می دهد تبیین می کند و به 

پرسش های بنیادین فلسفی پاسخ می گوید. )لیدیمن، 1391: 23( 

فروکاهشعلیتبهمکانیسم
به دنبال فروکاهش عالم بزرگ به جهان کوچکی که شامل طبیعت و جامعه است، استعاره 
سیستم در توصیف این جهان کوچک یعنی طبیعت و جامعه، کاربرد وسیع و بالمنازعی 
یافته اســت و در پی کاربرد وســیع استعاره سیســتم در علوم طبیعی و علوم اجتماعی 
به تدریج در تبیین های علّی نیز مفهوم مکانیســم جایگزین مفهوم علت شد. برخی تصور 
می کنند پیدایش مفهوم مکانیسم علّی در قرن 18-17 نتیجه ناکامی در مشاهده علت ها 
در آزمایش هاســت. )طالبان 1391: 28؛ به نقــل از مانیتز، 2004: 243( در واقع مفهوم 
مکانیسم در ادبیات پژوهشی مربوط به اکتشافات پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است 

نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی
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)کوریو کویسکی1، 2009: 3( ولی مفهوم مکانیزم که در علم مورد استفاده قرار می گیرد 
دارای داللت هایی فلســفی نیز هســت »طبق آنچه که شواهد نشان می دهند مکانیزم ها 
می توانند یک متافیزیک محتمل را برای علیت فراهم آورند که در نتیجه چالش هیوم در 
ایجــاد "ارتباط نهانی" میان علت و معلول را حل می کند«. )گلنان2، 1996( از نقطه نظر 
این تحقیق مکانیســم های علّی شامل یک ســری شرایط اولیه یا درون داد، شرایط پایانی 
یا برون داد و یک ســری میانجی هایی اســت که یک رویداد یا تغییر را تشکیل می دهند. 
بنابرایــن در تبیین های متکی بر مکانیســم علّی دیگر از علــت ایجادی و علت غایی که 
موضوع فلسفه از دیرباز بوده دیگر خبری نیست. به عبارت دیگر در تحقیقات علمی کم کم 
از میان علل چهارگانه ارسطویی نه تنها علت های فاعلی و غایی بلکه حتی علت مادی نیز 
کنار گذاشــته می شود. یعنی به جز علت صوری سایر علت ها جایگاه و نقش تأثیرگذاری 
در تبیین های علم ندارند. با مســامحه مکانیســم های علّی را می توان صورت تکامل یافته 

علت صوری تلقی نمود.
برخالف اینکه رویکرد رئالیســتی حاکم بر تحقیقات تجربی است، مکانیسم ها شامل 
مقوالت عینی نمی شــوند هویت های عینی نیستند بلکه آنها در واقع سازه های تحلیلی و 
البته نامحســوس اند و به طور غیرمســتقیم، از طریق شاخص ها و معرف های عملیاتی که 
محققان از قبل تعیین کرده اند، قابل فهم می شوند. گفته می شود دو نوع تجزیه ساختاری 
و کارکردی که مقدمه تبیین سیســتمی در همه رشــته های علم تلقی می شود از مبانی 
مفروض برای تبییین های علّی است و مفهوم مکانیسم براساس این دو نوع تجزیه و ترکیب 
و مدل سیستم شکل گرفته اســت )کوریوکاسکی، 2009( باید بدانیم که مکانیسم های 
علّی بیشــتر ناظر به چگونگی پیدایش تغییرات متقارن یا همبســته هســتند و هنوز از 

همبستگی فراتر نرفته اند.
تبیین متکی بر مفهوم مکانیســم، در علوم طبیعی می تواند به کشــف یا خلق قانون 
فراگیر منتهی شود زیرا طبقه معینی از پدیده ها یا متغیرها را به طبقه دیگری از پدیده ها 
یا متغیرها مربوط می ســازد یا طبقــه ای از گزاره ها را به طبقه دیگری از گزاره ها مربوط 
می سازد. با توجه به اینکه »مکانیسم ارائه دهنده یک زنجیره علّی انضمامی روشن و قابل 
فهم اســت« )طالبان، 1391: 26( در تحقیقات علوم انسانی همچون علوم طبیعی درک 

1. Kuorikoski
2. Glennan
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گزاره اگر p آنگاه q درگرو کشــف مکانیسمی ازp تا q است. زیرا ما نیاز داریم بدانیم که 
طی چه مراحلی چه عوامل میانجی یک ســری شــرایط اولیه یا علل را به نتایج یا پیامد 
یا معلول خاصی متصل می کند. ولی باید بدانیم که محققان علوم انســانی از به کار گیری 
مشتقات مفهوم علیت نظیر عوامل، علل، متغیر های مستقل و غیره، هرگز معنایی از ایجاد 
را که برای الهیات اهمیت دارد، اراده نمی کنند و اصوالً دانشمندان بحث درباره علت فاعلی 

و علت غایی را از دستور کار علم خارج ساخته اند.
با این همه کوریوکاســکی در دفاع از به کار گیری مفهوم مکانیســم در علوم انســانی 
می گویــد مکانیزم هــا مفیدند چون مؤلفه ها و اجزای ســازنده نظریه پــردازی را فراهم 
می آورند و ضمن اینکه از الزامات بی قید و شــرط قوانین و احتماالت وابســته به زمینه 
رها می باشــند، از نظریه  های کالن، غیرکاربردی و تجربه گرای متکی بر متغیر نیز فراتر 
می روند )کوریوکاســکی، 2009( ولی مکانیسم معنایی از علیت را در خود دارد که با آن 
معنا از علیت که در فلســفه و الهیات مطرح می باشــد کاماًلً متفاوت است. غفلت از این 
تفاوت معنایی میان علیت در علم و علیت در الهیات زمینه ای اســت برای بروز خطا در 
فهم نســبت های علم و دین. علیت در الهیات به معنای فاعلیت ایجادی است در حالی که 
علیت در علم به معنای متغیر مستقل است و در فلسفه )روایت ارسطویی( چهار نوع علت 
فاعلی، غایی، صوری و مادی مطرح می باشد. با کنار گذاشته شدن معنای فاعلیت ایجادی 

در علم زمینه برای عرفی گرایی فراهم می شود 
بنابر پیشــنهاد فلســفه های پدیدار شناســی محققان علوم انســانی بــه مدل تبیین 
پدیدار شــناختی متمسک شده اند. پدیدار شناسی معموالً به عنوان یک راه حل برای مسئله 
اســتقراء مطرح می شود. )قراملکی، 1389( زیرا با تأکید بر ذهنیت فاعل اجتماعی هم در 
تفسیر جهان اجتماعی و هم در مواجهه عملی با آن، با رهیافت اثبات گرایی تضاد دارد و در 
برابر ساختارگرایی و کنش گرایی قرار دارد. پدیدار شناسی فلسفی و جامعه شناختیـ  هرچند 
با نیم قرن فاصله از هم و با انتقاد نسبت به انگاره ها و باور های روش شناختی رایجـ  به تحول 
روش علمی کمک کردند. )محمدپور، 1392( اگرچه پدیدار شناسی به دلیل توجه به الزامات 
فرهنگی و فشــار های ســاختی مؤثر بر آگاهی و عمل انسان و همچنین به دلیل اعتقاد به 
روابط دیالکتیکی ذهن و عین به ایده آلیسم دچار نشده )ریتزر، 1374؛ به نقل از محمدپور، 
1392( ولی به دلیل تأکید بر ذهنیت فاعل شناســا به نسبیت گرایی مبتالست و نمی تواند 

داعیه عینیت داشته باشد و نمی تواند به قوانین عام رفتار دست یابد. )محمدپور، 1392(
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از نقطه نظر این تحقیق پدیدار شناســی هرچند با اثبات گرایی در تضاد است و انتظار 
می رود در برابر عرفی گرایی نقش داشته باشد ولی در واقع پدیدار شناسی زاویه های دیگری 
از عرفی گرایی را برجســته ساخته اســت. اصوالً روش های تفسیری و پدیدار شناختی که 
در پی انتقاد های ضد اثباتی گسترش یافته اند هنوز نتوانسته اند علیت به تعلیق درآمده را 
احیاء کنند. آنها صرفاً تبیین علل حقیقی رویدادها را به یک ســری منابع بی قید و شرط 
یعنی اذهان مردم ارجاع می دهند. به نظر می رســد با توسعه روش های انتقادی، تفسیری 
و پدیدارشناختی امکانات ما برای شناخت امر واقع ظاهراً بیشتر شده ولی تنوع یافته های 
حاصل از تحقیقاتی که این نوع روش ها را به کار می گیرند، نشان می دهد که دستیابی به 
فهم مشترک و معتبر درباره عوامل پیدایش یک پدیده اجتماعی یا کشف یک راه حل معتبر 
برای یک مســئله اجتماعی واقعا ممکن نیست. این درحالی است که فهم مشترک کلید 
همزیســتی و ارتقاء حیات اجتماعی تلقی می شود. به نظر می رسد پدیدار شناسی امکانات 
دانشــمندان را برای تعمیم نتایج و پیش بینــی رویدادها کاهش می دهد و در عین حال 
احتمال دستیابی به اتفاق نظر )اجماع( میان دانشمندان را افزایش نمی دهد. بدین ترتیب 
با تکثر آراء و ایده ها، احتمال به کارگیری معنادار کلیدواژه های درست / غلط یا حق/ باطل 

به مراتب کاهش یافته و زمینه های عرفی گرایی تقویت می شود. 

نتیجهگیری
مبانی فلســفی از چند راه بر علوم انســانی تأثیرگذارند: 1. در شــکل دهی به دغدغه ها و 
پرسش های محققان و به خصوص تبدیل آنها به مسئله های پژوهشی؛ 2. در گمانه زنی های 
منجر به پاســخ و شکل گیری فرضیه ها؛ 3. در تدارک زمینه های بررسی و تولید ابزارها و 
آزمون ها؛ 4. در توجیه نتایج و مالحظه موارد ناســازگار؛ 5. در تعمیم نتایج و در کاربرد 
یافته های علمی و 6. مبانی فلسفی بر روش تحقیق علمی و از این راه بر یافته های علمی 
تأثیر می گذارد. برای مثال نگاه پوزیتویســتی به علم سبب تحول در روش تحقیق شد و 
در نتیجه مثاًل در حوزه روان شناسی مکاتب رفتارگرا و روان پویایی با اتکا به روش تجربی 
و تعمیــم گزاره های مشــاهدتی حاصل از تحقیق در مورد حیوانــات و بیماران به وجود 
آمدند. همچنین در حوزه جامعه شناســی نظریه ماکس وبر و روش شناســی تفهمی او، 
رویکرد دیلتای و دیدگاه های کنت و دورکیم نیز به عنوان انعکاســی از نگاه پوزیتویستی 

به علم تلقی می شود.
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در تحقیقات علمی بر روش های اثباتی و استدالل های فرضیه ای قیاسی جهت تبیین 
پدیده ها تأکید می شــود و فروکاهش علم به ساینس حاصل غلبه روش شناسی متکی بر 
تجربه حسی است. در علوم انسانی و به دنبال نقد های ضد اثبات گرایی، محققان به روش های 
پدیدار شناختی و تفسیری متمایل شدند، ولی با به کار گیری این روش ها، دستیابی به عوامل 
عینــی رویدادها و تبیین حقایق به تعلیق درآمده و بهره گیری ترکیبی روش های تحقیق 
نیز هر چند راهی برای تعمیم یافته ها گشــوده ولی بر اعتبار یافته ها از جهت واقع نمایی 
نیفزوده است. برخالف توسعه رویکرد های ضد اثبات گرایی، هنوز عرفی گرایی کاهش نیافته 
و شــاید با رواج این شــیوه های تحقیقی که تبیین علّی را به دریافت های ذهنی و فهم و 
برداشت عمومی مردم واگذار می کنند، جنبه های دیگری از عرفی گرایی توسعه پیدا کند. 
به دو دلیل روش شناسی در علوم انسانی همچنان تقلیل گرا باقی ماند و عرفی گرایی 
را نیز تقویت می کند. دلیل اول: تلقی متخصصان و محققان فلســفه علم، درباره ساینس 
به عنوان معنای منحصر به فرد علم است که سبب شده این تصور عمومی شکل بگیرد که 
علوم انسانی فقط با پیروی از روش علمی حاصل می شود و منظور از روش علمی روشی 
اســت که بر شــواهد حاصل از تجربه در محسوسات متکی باشد. دلیل دوم این است که 
وظیفه علم عالوه بر توصیف پدیده ها، عرضه تبیین درباره چگونگی و چرایی آنهاســت، 
بنابراین علم عالوه بر توصیف امور مشاهده پذیر متضمن شرح امور مشاهده ناپذیری است 
که معموالً به عنوان علت، سازوکار یا فرایند پدید آمدن یک چیز را توضیح می دهند. این 
امور مشاهده ناپذیرحیثیت متافیزیکی علم را آشکار می سازند که صرفاً قرار است براساس 
امور مشاهده پذیر فهم شوند. تقلیل گرایی و متعاقباً عرفی گرایی ساینس در غفلت از وجود 
و تمرکز بر موجودات ریشــه دارد. عرفی گرایی به معنای متافیزیک فاقد غایت و فاعلیت، 

در ضمن توسعه تحقیقات متکی بر مفهوم سیستم و مفهوم مکانیسم رشد کرده است.
چون نظریه ها و روش های علم در حاشیه نگرش های فلسفی شکل می گیرد. )پارسانیا، 
1389( به کمک تحقیقات روش شــناختی می توان به شــناختی درباره رویکرد فلسفی 
و ارزش های حاکم بر علوم دســت یافت. از اینجاســت که گفته می شــود: روش شناسی 
مجموعه ای از مبانی فلســفی است که به تبیین و توجیه نظریه پردازی معطوف می باشد 
و دانشــمند آنها را به عنوان چارچوب معرفتی خود به رســمیت شناخته است. )لطیفی و 
دیگران، 1392( بررسی روش های رایج در علوم انسانی نشان می دهدکه برخی ارزش های 

غالب در این روش ها به تداوم عرفی گرایی کمک می کند.
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با فروکاهش روش شناختی به روش های متکی بر حس و اینکه محققان به جای ارائه 
تبیین های علّی به تحلیل روابط همبســتگی میان متغیرها پرداختند و اینکه توانســتند 
با تبیین های مکانیســتی به قانون های فراگیری در طبیعت دست یابند، به تدریج فاعلیت 
حق تعالی در عالم طبیعت نادیده گرفته شــد و به دنبال آن حکمت آفرینش یا فلســفه 
پیدایش عالم از حوزه بحث های علمی خارج شــد. در نتیجه به کار گیری مفاهیمی چون 
غایت، حکمت، شعور و غیره در مطالعات علمی بی معنا شد. در علوم انسانی نیز تحقیقاتی 

که ناظر به غایت مندی آفرینش و هدفمندی انسان باشد از رواج افتاد. 
حیثیت متافیزیکی علم که تا حدودی به روش علم مربوط می باشــد، با نوعی تعصب 
اومانیســتی همراه اســت. تأکید بر عقل خودبنیاد ضمن محصور شــدن آن در جمجمه 
آدمی، زمینه های عرفی گرایی را گســترش می دهد. از این رو دانشمندان رشته های علوم 
انسانی به عقل بریده از شهود، وحی و الهام اعتماد دارند و در تحقیقات علمی، تجربیات 
مشــاهدتی و حسی را توســعه می دهند. در این صورت یکی از دو حالت پیدا می شود یا 
عرفی گرایی به معنای رواج تبیین های متکی بر قوانین علمی در علوم انسانی ادامه می یابد 
یا عرفی گرایی به معنای اتکای علوم انسانی بر تبیین های عامیانه و حاصل از فهم مشترک 
گســترش پیدا می کند. در حالــت اول تبیین های متکی بر قوانین علمی هم با خصایص 
انسانی و هم با الهیات بیگانه است. در این حالت تبیین های علمی درباره جنبه های گوناگون 
زندگی انسان حاصل منطق گزاره ای است که بر منطق تمثیلی ترجیح داده شده و علوم 
انســانی همچنان درگیر محاسبات پیچیده باقی می ماند. برای عالمان علوم انسانی که از 
تعین نایافتگی و ابهام و شخصی شدگی منطق تمثیلی رایج در هنر و زیبایی شناسی پرهیز 
دارند، همواره دقت و سادگی و صراحت موجود در گزاره های منطقی ترجیح دارد و آنها 
تالش می کنند یافته های علمی را در قالب گزاره های منطقی و مدل های ریاضی گزارش 
کنند و تفسیرپذیری آن را محدود سازند تا از این طریق به قوانین عام رفتار بشر دست 
یابند. در حالت دوم و برخالف تأکیدات سنتی عالمان بر دقت روش ها و اعتبار شواهد و 
صراحت گزاره های علمی، به کار گیری روش های کیفی ســبب می شود پاسخ پرسش های 
مهم علوم انســانی به فهم عامه و احســاس مشــترک مردم ارجاع پیدا کند. این معنا از 
عرفی گرایی به خصوص با رواج روش های تفسیری و پدیدارشناسانه در رشته های مختلف 

علوم انسانی گسترش می یابد. 
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