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چکیده
تعارضات ناشي از حصرگرایي و تحویلينگری در ابعاد گوناگون شناخت ،مانع
مهمي در دستیابي اندیشمندان به شناخت گسترده و همه جانبه بوده است .با توجه
به آنکه یکي از عمدهترین موانع در فرآیند پژوهش تحویلينگری است ،آسیبشناسي
دورههای چندگانه پژوهش الزم است مورد بررسي قرار گیرد .ذاتگرایي و
غایتگرایي اندیشه ارسطویي و عدم توجه به شرایط و روابط متقابل پدیدهها به
همراه جزمگرایي از علل ناكارآمدی این شیوه پژوهش بود كه منجر به تحویلهای
مختلف مثل تحویل مسائل فلسفه به كالم یا منطق و سرانجام به زبان یا روانشناسي
شد .شیوه عینیتگرای مدرن با پوزیتیویسم برای رفع موانع تفکر ارسطویي
جایگزین آن شد .توجه صرف به تئوری ،روش استقرایي و مشاهده و توصیف
پدیدهها به جای تفسیر آنها مهمترین ویژگي شیوه پوزیتیویسم است كه موجب شد
همه معرفت بشر با بخشي از آن یعني علوم طبیعي یکي گرفته شود و كل معرفت به
بخشي از آن تحویل گردد .چنین خطایي اندیشمندان پست مدرن را به تردید در
تفکرات پوزیتیویسم سوق داد .دوران پست مدرن با عصر اثبات و ابطال تئوریها،
توجه ویژه به روش و برنامههای تحقیقاتي ،تحویل علم به عوامل جامعهشناختي
دانشمندان ،آنارشیسم و نسبیتگرایي و سرانجام كثرتگرایي افسار گسیخته همراه
است .در هر یك از این گرایشها در واقع فرآیند پژوهش به بخشي از آن تحویل
ميشود .فرا پست مدرنیسم با كنکاش در این خللهای معرفتي به جستجوی دیدگاهي
در پژوهش ميپردازد كه ویژگي آن در نظر گرفتن تمام دیدگاهها و دوری از
یکسونگری در پژوهش و روشهای آن است .چنین دیدگاهي پژوهش را یك فرآیند
1ـ پذيرش مقاله  68/3/1؛ ارزيابي 68/4/11
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ذهني صرف نميداند ،بلکه عوامل گوناگون مانند عوامل جامعهشناختي ،روانشناختي
و حتي زیستشناختي و سایر عوامل دیگر را در آن مؤثر ميداند.

واژگان كلیدی
تحویلينگری ،پوزیتیویسم ،ارسطوگرایي ،نسبیتگرایي

گستره دانش و انديشه با تنوع روش در فهم آموزه يا دکترين واحد و تعدد
روی آورد در تحلیل پديدارها رو به رو است .رويکرد حصرگرايانه در پژوهش
مسائل علوم ،روشي متداول است که دانشمندان را به تحويلينگری سوق ميدهد
و به يکسونگری در برخورد با پديدهها و کل نظام هستي منجر ميشود .اين امر
به ويژه در برخورد با مسائلي که چند تباری هستند ،موانع مهمتری پديد ميآورد.
مسائل عمده مورد بررسي در اين مقاله عبارتند از :
تحويلينگری چیست؟ ريشهها و عوامل روششناختي اين تحويلينگری
کدامند؟ نقش زيانبار آن در فرآيند پژوهش کدام است؟ حصرگرايي نظر به عوامل
آن يعني جزمانديشي و تخصصگرايي چگونه تبیین ميشود؟ قلمرو نظری انديشه
جزمي کدام است؟ سنتگرايي موج اول چه پیامدهايي در حوزه شناخت بشر
داشته است؟ لوازم و آثار تخصصگرايي دوران مدرن چیست؟ رهیافتهای پست
مدرنیستي در حوزه روش شناختي کدامند؟
1ـ چیستي تحویلينگری
تحويلينگری در اينجا به لحاظ روششناختي عبارت است از حصر توجه به
بعدی از هر پديده و ناديده گرفتن و حذف ابعاد ديگر آن يا ارجاع کلیت پديده به
مجموعه عناصر آن (کیم ،1996 ،ص 141؛ قراملکي ،1361 ،ص 969؛ سیاری ،1364 ،ص .)11
تحويلينگری با توجه به ريشههای آن و نیز با توجه به زمینههايي که
تحويلينگری در آنها رخ ميدهد دارای انواع گوناگوني است (سیاری ،1364 ،ص .)13
گاهي مفاهیم يا پديدهها را به يکي از زير مجموعههايشان تحلیل ميکنند .اين نوع
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تحويلينگری را ميتوان تحويلينگری مفهومي 1نامید (پل کینگ هور ،9113 ،ص .9)1
مثالً ميگويند دين چیزی نیست جز اخالق ,انسان چیزی نیست جز موجودی
انديشنده ،جهان چیزی نیست جز تصوير يک واقعیت .گاهي همه اجزا و عناصر
پديده را مورد توجه قرار ميدهند و آن پديده را به مجموع عناصرش تحلیل
ميکنند و کلیتي که ورای مجموع عناصر است را از آن حذف ميکنند .اين نوع
تحويلينگری تحويلينگری مؤلفهای است( 3همو) .البته نوع سومي هم برای
تحويلينگری ،ذکر کردهاند که تحويلينگری علي نام دارد( 4همو) .اما به نظر
ميرسد تحويلينگری به لحاظ روششناختي دو مورد اول ميباشد و نوع سوم به
نوع دوم بر ميگردد .حصرگرايي روششناختي ,1دگماتیزم 8و تخصصگرايي از
عوامل تحويلينگری هستند که به تفصیل نمونههايي از آنها ،در زمینههای
گوناگون (م انند علم ،الهیات ،سیاست ،اخالق و  )...مورد بررسي قرار خواهد
گرفت.
2ـ تحویلينگری در ادوار روششناختي علم
دوران مختلف دانش بشر در يک تقسیمبندی ،به سه دوره تحت عنوان موج اول
(سنتي) ،موج دوم (مدرن يا صنعتي) و موج سوم (پست مدرن و فرا پست مدرن)
تقسیم ميشوند (تافلر ،1334 ,ص .)31به لحاظ روششناختي چهار دوره تفکر ديده
ميشود :نخست علمشناسي ارسطويي ،دوم علمشناسي پوزيتیويستي ،سوم
ابطالگرايي و سپس نسبیت علم و ابرتاريخیت آن (سروش ،1334 ،ص  .)991از
جنبههای بسیار زيادی اين دو تقسیمبندی ميتوانند بر هم انطباق يابند .علم
ارسطويي با فلسفه آن آمیخته بود ،همان گونه که فلسفه با الهیات و کالم مسیحي
آمیختگي داشت .بنابراين منظور از علمشناسي ارسطويي ،به طور کلي شامل

1-conceptual reductionism
2- j. polkinghorne
3- constituental reductionism
4- causal reductionism
5- methodological exclusionism
6- dogmatism
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شیوهای است که ارسطو و پیروان او در تمام ابعاد معرفتي به کار ميبردند.
گستره معرفتي آنان ،طبیعیات ،دين ،فلسفه ،منطق ،کالم ،سیاست و … را در بر
ميگرفت .در عین حال برای اين شیوه تفکر به لحاظ زماني ،دوران خاصي را
نمي توان در نظر گرفت ،اگر چه روزگاری تفکر غالب و رايج روزگار بوده است.
امروزه از اين شیوه تفکر با نام تفکر سنتي در مقابل تفکر مدرن ياد ميکنند .توجه
فرا وان به قواعد ثابت شده کلي ،شیوه استدالل قیاسي ،توجه به مفاهیم ذهني،
کلگرايي و غايتگرايي از اهم روششناسي ارسطويي است .مطلب ديگر رويکرد
حصری آن به طبع يا ذات 1اشیا و غفلت از شرايط و روابط اشیا با يکديگر است.
انديشه پوزيتیويستي با انتقاد از تفکر ارسطويي آغاز شد و همزمان با دوران
مدرن شیوه رايج انديشه بود .وقتي فرانسیس بیکن به تدوين شیوه جديد بررسي
پديدهها پرداخت ،پوزيتیويسم متولد شد .اين پوزيتیويسم توسط نیوتن قدرت
بسیار يافت تا جايي که او را نخستین پوزيتیويست بزرگ تاريخ ميدانند (برت،

 ،1334ص  .)994بعدها افرادی چون هیوم با استفاده از انديشههای بیکن ،هابز ،الک
و بارکلي و با توجه به نظام فکری دانشمندان علوم تجربي مثل نیوتن ،تفکر
پوزيتیويسم را نظام بخشیدند (کاسیرر ،1339 ،ص  .)113توجه به تئوری و
تئوری سازی و اهمیت به کمیت و روش استقرايي و مشاهده و توصیف پديدهها
به جای تفسیر آنها و توجه به علوم تجربي و چشمپوشي از علم ارسطويي از
ويژگيهای بارز پوزيتیويستها است.
موج سوم که با پست مدرنیسم آغاز شد ،دوران ترديد در تفکر پوزيتیويستي
است .ابتدا استقرا و توجیه آن به چالش گرفته شد و عصر اثبات و ابطال تئوریها
با کساني مانند پوپر آغاز شد .به عقیده پوپر نظريهها به منزله حدسها و
گمانهای نظری و موقتي تلقي ميشوند ،که ذهن ما آزادانه آنها را خلق ميکند تا
بر مسائلي که نظريات قبلي با آن مواجه بوده اند ،فائق آيد (چالمرز ،1339 ،ص .)33
به اين ترتیب پوزيتیويسم با بر جا گذاشتن دو رويکرد عمده انديشه (عملگرايي و
1- essence
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رفتار گرايي) و با ظهور پوپر و الکاتوش جای خود را به عصر اثبات و ابطال
تئوریها داد .کل شیوه پوپر در چهار مرحله خالصه ميشود؛ «مواجه با مسأله،
پرداخت نظريه ،نقادی آن و بروز مسائل جديد» (پوپر ،1331 ،ص .)919
در اين دوران افرادی مانند الکاتوش بیشتر به برنامههای تحقیقاتي توجه دارند
تا تئوریها .الکاتوش به جای نظر به منطق و توصیههای روششناختي که پوپر
در نظر داشت ،بیشتر به تاريخ علم ميپردازد .سرانجام نوبت به دوران نسبیت
علم و ابرتاريخیت آن ميرسد .توجه به عوامل جامعهشناختي علم از ويژگيهای
مهم اين دوران است .افرادی مانند کوهن 1علمي بودن يک رأی را در گرو پذيرش
اهل علم ميدانند« .علم ،روش داوری و گردآوری منظم و معیني ندارد و همه چیز
در آن رواست .در عین حال علم ،سخت به جامعهشناسي و روانشناسي عالمان
آمیخته است» (سروش ،1334 ،ص  .)49کوهن به دو جنبه در علم معتقد است :علم
متعارف و بحران در علم .در دوران متعارف که دوران نرمال هم نامیده ميشود،
دانشمندان در يک نظام خاص به تعمیق و تفسیر هر چه بیشتر يافتههای خود
ميپردازند و سرانجام در اين راه با گسستگيها و مشکالتي مواجه ميشوند .پس
از فزوني اين مشکالت دوران بحران فرا ميرسد و يک انقالب در علم به وجود
ميآيد .نهايتاً يک نظام جديد جای نظام قبلي را ميگیرد و اين روند همواره در
طول تاريخ تکرار ميشود .اين مطلب به ابر تاريخیت علم تعبیر ميشود .از سوی
ديگر تاريخ علم عقالنیت بردار نیست و علم به رفتار جمعي و تاريخي عالمان
تحويل مي شود .در عین حال نظام جديد از جهت مترقي بودن ،هیچ برتری نسبت
به نظام قبلي ندارد و هر پديده در نسبت با نظام علمي که آن پديده در آن قرار
دارد ديده و داوری ميشود ،به اين معني تئوری کوهن نسبي است (همو).
دوران پست مدرنیس م با فايرابند به اوج مي رسد .فايرابند معتقد است که علم
بر اساس چند قاعده ساده روششناختي قابل تبیین نیست« .قانون پیشنهادی او
اين است که هر چیزی امکانپذير است» (چالمرز ،1339 ،ص  .)116در ديدگاه فايرابند
1-T. Kuhn
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پیشرفت علم مديون شیوههای قالبي کلي و مستقل از هر مرحله يا موقعیت علم
نیست تا همه جا نتايج يکسان و تغییرناپذير داشته باشد .با اين حال شیوه
پیشنهادی او آشفتگي و بينظمي است« .بدون آشفتگي علم وجود ندارد  ...و آنچه
به عنوان آشفتگي و بينظمي يا فرصتطلبي ظاهر ميشود در مقايسه با اين گونه
قوانین (اصول روش شناختي علمي) کاربرد مهمتری در گسترش و رشد تئوریها
دارد که امروزه به آنها هم چون اجزای ضروری دانش طبیعي ما مينگرند»
(فايرابند ،1331 ،ص  .)918به عبارت ديگر الزم نیست برای ظهور تئوریها مراحل
مختلف الف و ب و ج طي شود بلکه تئوریها به طور خودجوش سر بر ميآورند
و اين شیوه خودجوش که با آشفتگي همراه است ،مؤثرتر از پیروی از اصول
روششناختي علمي در گسترش و رشد تئوریها بوده است .تحويل و فرو کاستن
شناخت به يکي از جوانب آنکه مولود حصرگرايي روششناختي است ويژگي
مشترک اين چهار دوره است .جزمیت ارسطويیان نسبت به فرضیههای ثابت،
تقلیل علم به تجربه عیني توسط پوزيتیويستها ،فرو کاستن آن به روش نزد پوپر
و الکاتوش و سرانجام تحويل علم و معرفت به عوامل جامعهشناختي عالمان نزد
کوهن ،از مصاديق اين تحويلينگری است .اين تحويليگرايي در دوران چهارم از
اين رو است که هیچ روش داوری و گردآوری عیني وجود ندارد و علمي بودن هر
رأيي در گرو پذيرش دانشمندان است .از سويي ،علم به رفتار دانشمندان و بويژه
رفتار جمعي ـ تاريخي ايشان ارجاع داده ميشود .از مصاديق اين تحويلينگری
اين است که متخصصان هر رشته به جای اينکه تخصص خود را نسبت به
مجموع علوم و به ويژه علومي که بطور مستقیم به تخصص آنها ارتباط دارد
بسنجند ،در اهمیت و ارزش علمي که در آن تخصص دارند ،مبالغه ميکنند و از
ارتباط با علوم ديگر غافل ميشوند و خود را از دستاوردهای ديگران محروم
ميکنند.
ارسطو بنای معرفت را بر محسوسات ميگذارد ،اما به دلیل اينکه سیستم
ارسطويي پیرامون مفاهیم کلي به آموزهای هماهنگ با خود دست نمييابد ،اين
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شیوه تفکر را نمي توان با علم و معرفت علمي تبیین کرد .مفهوم ضروری در ايده
سنتي نقش مهمي دارد و اين امر که همه معرفت علمي نیازمند اثبات نیست و در
واقع چیزی وجود دارد که بديهي بودن آن ضروری است ،ما را از اثبات خود
ضرورت بينیاز نميکند .ضرورت به دنبال مصلحت فرض ميشود و مصلحت
حذف يک بعد به نفع بعد ديگر است و بنابراين در تفکر سنتي ارسطويیان حداقل
يک ضرورت همواره تکرار ميشود :حصرگرايي.
3ـ تحویلينگری و حوزههای گوناگون اندیشه
انديشه حصرگرايي و به دنبال آن تحويلينگری به حوزه علم محدود نشد .در
حوزه مطالعات ديني نیز اين امر به ويژه نزد متکلمان به وفور يافت ميشود.
ژيلسون 1در اين باره ميگويد« :از ديگر تحويلهای معرفتي در سنت ارسطويي و
نزد متکلمان ،تحويل حیات ديني به تسلیم و اطاعت محض و ناسازگاری با تفکر
فلسفي و استداللي بود .متکلمان بر اين امر واقف بودند که همان گونه که حیات
ديني و عرفاني از نیازهای دائمي بشر هستند ،حیات عقلي هم چنین است .بنابراين
چاره را در اين ديدند که فلسفه را در کالم ادغام کنند تا بدين وسیله از به اصطالح
سرکشيهای آن ممانعت به عمل آورند .چنین نظامهايي را ميتوان اصالت کالم

9

نامید» (ژيلسون ،1361 ،ص .)48
ژيلسون سپس نتیجه ميگیرد که چنین نظامهايي برای بزرگداشت مقام خداوند،
آفرينش و طبیعت به زوال کشیده ميشوند و انسان خوار و زبون ميشود و با
تمام اين احوال متکلمان نه تنها به اثبات وجود خداوند و طبیعتاً بزرگداشت مقام
او نائل نمي شوند ،بلکه از طبیعت و آفرينش چیزی عرضه مي کنند که فاقد واقعیت
و قابلیت فهم است .سرانجام چنین فرايندی شکاکیت است .در چنین فضايي عقل
ابزاری در خدمت متون مقدس است ،اما همواره اين ابزار کار خود را به خوبي
انجام نمي دهد ،بلکه در بسیاری از اوقات ،عقل در تشخیص خود دچار خطا
1- A . Cilson
2-theologism
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مي شود و داوری خطا و صواب تشخیص عقل ،به عهده متون مقدس است و از
آنجا که آنچه در متون مقدس يافت ميشود ،بدون ترديد صواب است ،ناگزير در
تعارض عقل و متون مقدس سرانجام عقل محکوم ميشود (ژيلسون ،1361 ،ص .)48
تفکر ارسطويي مي کوشد تا با کمک فلسفه ،تعارض میان عقل و متون مقدس را
رفع کند ،اما از آنجا که اين شیوه فلسفي با طبیعیات تفکر ارسطويي چنان آمیخته
است که تفکیک اين دو عمالً ناممکن است ،پس عقل چنان تفسیر ميشود که متون
مقدس بدان اشاره دارند و به دلیل اينکه وظیفه اساسي متون مقدس تبیین دقیق
پديدههای طبیعي نیست ،آنچه از چنین نگاه تحويلينگری در نظر انسان جلوهگر
مي شود ،طبیعتي ناتوان و پنداری و انساني ناتوان است .سرانجام ابهامي از متون
مقدس زدوده نميشود و تنها نتیجه اين فرآيند تنزل عقل و بروز شک است.
نتیجه نابجای ديگر در تحويل فلسفه به کالم يا حصر آن در کالم ،بر انداختن
علیت است .با تحويل فلسفه به کالم ،خداوند تمام قوانین و افعال جهان و انسان را
با فعل دائمي خويش اجرا مي کند .نتیجه اين امر اين بود که با فرض وجود قوانین
طبیعت ،وقتي آن قوانین در ذات اشیا مندرج نباشد ،علمي فاقد ضرورت داخلي
خواهیم داشت که با معرفت عقالني قابل شناخت نخواهد بود (همو) .البته خداوند بر
قوانین و افعال جهان احاطه کامل دارد و اين مورد در تمام متون مقدس اشاره
شده است ،اما اين تفسیر از متون مقدس که خداوند تمام قوانین و افعال جهان و
انسان را با فعل دائمي خود اجرا ميکند ،با آنچه انسان در حیات و در رابطه با
خويش مي يابد ،ناسازگار است ،زيرا احاطه بر چیزی داشتن و انجام آن ،دو مقوله
جداست .خداوند بر امور احاطه دارد اما احاطه او توسط قوانیني است که او در
اشیا نهاده است .اين قوانین کارکردهای خاص خود را دارند و افعال طبیعت از
طريق اين کارکردها به انجام ميرسد .فلسفه به چون و چرا در کارکردهای قوانین
ميپردازد و فلسفه ای که در کالم ادغام شود و ويژگي خود را از دست بدهد
سرانجام از بحث درباره علیت معذور خواهد بود (همو).
تنها راه رهايي علوم از بنبست قرون وسطي نجات آن از سیطره مابعدالطبیعه
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تشخیص داده شد .مابعدالطبیعهای که با خرافات و تفاسیر درست و نادرست از
کتب مقدس آمیخته بود .کار پوزيتیويستها برای رهايي از مردابي که علم در آن
گرفتار شده بود تا اينجا اشکالي نداشت .اما مسأله ،زماني آشکار شد که آنان
همه معرفت بشر را با بخشي از آن يعني علوم طبیعي يکي گرفته و در واقع کل
معرفت را به بخشي از آن تحويل نمودند .اين دانش مبتني بر تجربه اساساً ذهني
است و طبق اين قاعده علم فقط با از دست دادن عینیت خود تحقیقپذير ميشود.
«محتوی نهايي علم فراتر از همه مشاهدات همگاني است و برای به تحقیق رساندن
اين امر که آيا شخص ديگری محتوی يا مضمون حسي را در تجربه خويش
مييابد ،راهي نیست» (خرمشاهي ،1381 ،ص  .)16عقیده ديگر در تفکر پوزيتیويستي
انديشه قطعیت در علم است .چنان که ارسطويیان در ذوات و طبايع قائل به قطعیت
بودند ،پوزيتیويستها هم در مشاهده و نیز در اصل استقرا قائل به قطعیت هستند.
اين ايده جزمي باعث شد آنها تئوریها را مورد توجه قرار ندهند ،زيرا تئوریها با
استقرا فراهم نميشوند حتي با استقرا تبیین هم نميشوند.
محدود دانستن مرزهای شناخت به محدوده حواس انسان و نشاندن تحلیلهای
منطقي خود درباره شناخت جهان به جای شناخت جهان ،نتیجه کار پوزيتیويسم
بود .تحويل فلسفه به منطق علم توسط آير 1نمونه ديگری از تحويلهای
پوزيتیويستي بود .او بعد از ذکر قضايای مابعد الطبیعه به عنوان قضايای مهمل،
تنها وظیفه فلسفه را تحلیل و آن هم تحلیل مسائل علم ميداند (همو) .نظريه
معنيداری پوزيتیويسم منطقي تصريح ميکند که هر گزاره که به لحاظ تجربي
اثباتپذير است ،معنيدار و اال فاقد معني است .بنابراين قضیهای مانند «خدا وجود
دارد» طبق اين نظريه فاقد معني است .اين نظريه برای خود علم نیز خطرناک است؛
زيرا علم قوانین کلي دارد که قاطعانه تحققپذير نیستند .به اين ترتیب و با درک
اين اشکاالت معیار معنيداری از اثباتپذيری به تأيیدپذيری يا آزمونپذيری تغییر
1- Ayer
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يافت ،اما مشکل هم چنان باقي بود؛ زيرا تمايز بین گزارههای متافیزيکي بيمعني و
گزارههای علمي معنيدار معلوم نبود (خرمشاهي ،1381 ،ص  .)16از اين رو پوپر با
نقد انديشه پوزيیتويستي و با وضع قواعد روش شناختي سعي دارد ضعفهای
روش پوزيتیويستها را مرتفع نمايد .به اعتقاد پوپر پوزيتیويستها که به دنبال
جستجوی معیاری برای تعیین تفاوت میان علم و شبه علم (متافیزيک) بودند،
معنيداری را که نیازمند اصل تحقیقپذيری بود به عنوان معیار علم برگزيدند اما
اين تعبیر ديگری از معیار سنتي استقراگرايي بود.
پوپر علم را استقرايي نميداند .مسأله اين بود که بدون فهم يک مسأله چگونه
ميشود داوری کرد که آن تحقیقپذير است يا تحقیقپذير نیست؟ (همو) .عقالنیت
پوپر و الکاتوش بر خالف پوزيتیويستها ،در خدمت روش قرار ميگیرد .پوپر
تئوریها را محصول حدس ميداند نه محصول تجربه و استقرا .سنجش اين
تئوریها توسط آزمون تجربي است که مالکش ابطالپذيری است .معیار پوپر هیچ
پشتوانه منطقي نداشت و بیشتر هنجاری و دستوری بود .زيرا همواره ميتوان
کاری کرد که هر دستگاه دلخواه مطابق واقع بماند .به دلیل انتقادات فراوان ،پوپر
ناچار از ابطال پذيری به انتقادپذيری تغییر موضع داد .به عقیده او تنها مالک
معقولیت ،نقدپذيری است ،تا آنجا که نقدپذيری برابر با عقالنیت ميشود (پوپر,

 ،1331ص  .)99با اين حال هیچ نظريهای از طريق انتقادپذيری اثبات نميشود.
سرانجام پژوهش های کوهن و الکاتوش توجه محققان را به بعد تاريخي مسائل
جلب کرد .کوهن که بر عوامل جامعهشناختي معرفت تأکید دارد ،معتقد است هیچ
ترقي يا انحطاطي در تاريخ علم صورت نميگیرد در واقع علمي بودن يک رأی يا
نظريه در گرو پذيرش اهل علم است« .کوهن تاريخ علم را سخت آمیخته به
روانشناسي و جامعهشناسي دانشمندان ميداند» (سروش ,1334 ،ص .)41
فايرابند با انتقاد از روششناسي مورد بحث نشان ميدهد که چگونه کلیه اين
روششناسيها حداقل ب ا تاريخ علوم تجربي ناسازگازی دارند .او معتقد است با
توجه به پیچیدگيهای تاريخ انتظار اينکه علم بر اساس چند قاعده ساده
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روش شناسي قابل تبیین باشد ،بسیار ناسنجیده است .اين تصور که علم را بايد و
ميتوان مطابق قواعد ثابت و جهانشمول ،حیات و استمرار بخشید ،غیر واقعبینانه
و مهلک است .چون از استعدادهای انسان و شرايط توسعه آنها تلقي سادهای
دارد .وی سپس روش خود را بیان ميکند که اين قاعده است؛ «هر چیزی
امکانپذير است» (چالمرز ،1339 ،ص  .)116فايرابند هیچ برتری ضروری برای علم
نسبت به ساير اصناف معرفت قائل نیست و معتقد است «اين فرض که يک روش
جهانشمول علمي وجود دارد که تمام اصناف معرفت بايد با آن مطابقت داشته
باشند ،اکنون در جوامع ما نقش مهلکي دارد به ويژه اينکه نوع روش علمي که
معموال به آن توسل مي جويیم نوع خاصي از تجربه گرايي يا استقرا گرايي است»
( همو ،ص  .)181رويکرد وی به دانش تاريخي است که بر تاريخ مفهومي دانش
مبتني است .به نظر او اين ايده که تئوری علمي را پس از تولید شدن با هر منشأيي
که دارد بايد بر طبیعت و پديدههای طبیعي عرضه کرد تا سبکي و سنگیني آنها
آشکار شود ،ساده گرفتن اشتغال علمي و ناديده گرفتن تاريخ دانش و مفهوم
پديدارهای طبیعي است .اگرچه فايرابند خود با تعبیر آنارشیست خام که به او
نسبت دادهاند مخالفت ميکند ،اما او خود ميگويد که برخي مرا آنارشیست خامي
تلقي مي کنند که معتقد است همه قواعد بيارزش هستند و بايد کنار گذاشته شوند.
سپس ميافزايد من ميگويم تمام قواعد محدوديتهای خود را دارند و هیچ
عقالنیتي فراگیر نیست (فايرابند ،1331 ،ص  .)333به اين ترتیب وی از يک سو با
روش علمي به مبارزه ميپردازد و از سوی ديگر با اذعان به اينکه هیچ عقالنیت
فراگیری وجود ندارد و برهان قاطعي برای برتری علم بر ساير معرفتها در
دست نیست ،آنارشیسم معرفتي خود را عرضه ميکند .ذهنیتگرايي فلسفي و
علمي دوران سنتي ارسطوگرايي جای خود را به دوران عینیت جويي مدرن داد و
سپس نسبیت و شکاکیت پست مدرنیسم جايگزين عینیتگرايي مدرنیزم شد .اما
دوران فراپست مدرنیسم هم حکايت ديگری دارد .دوران پست مدرنیستي همراه با
توسعه بيسابقه علم و تکنولوژی و به تبع آن افزايش آگاهيها و دسترسي به
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جديدترين عقايد و نظريهها در کمترين زمان ممکن بود .بررسي دکترينها و
نظريات گوناگون در بافتهای اجتماعي ،تاريخي ،فرهنگي ،مذهبي ،علمي و سیاسي
گوناگون ،قوممدار بودن انديشه را نشان داد .بر مبنای اين دکترين ،الگوی جديد با
نام قوممداری محیط ايدئولوژيک 1ارائه گرديد (قرباني ،1369 ،ص  ،)18که ابتدا در
قلمرو روانشناسي مطرح شد اما به نظر ميرسد قابل تعمیم به تمام شاخههای
دانش باشد .اين نظريه چالشهايي با مسأله جهاني شدن دارد.
واتسون 9به منظور ابقا و همگامسازی روانشناسي دين با دگرگونيهای فرا
مدرنیسم ،مفهومسازی روان شناسي دين در چارچوب زمینه ايدئولوژيک را مورد
تأکید قرار داد .به عقیده او از منظر فرا پست مدرنیستي تمام ديدگاههای
روان شناختي هم چون اديان سنتي تا حدودی در چارچوب يک زمینه ايدئولوژيک
عمل مي کند .هر فرضیه و ديدگاهي چه در دين و چه در علم در تکاپوی دستيابي
به شواهدی برای تأئید و دفاع از خود است .از طرف ديگر هر ديدگاهي بر اساس
مفروضات ايدئولوژيک خود به نقد و تبیین ديدگاههای ديگری ميپردازد .بنابراين
بر اساس مفهومسازی فرامدرنیستي هر ديدگاهي دارای سوگیری است و در
نتیجه با حجتآوری و قوممداری در آمیخته است (همو ،1333 ،ص  .)99به نظر
ميرسد نظريه قوم مداری محیط ايدئولوژيک ،بیش از هر چیز با پديده
جهانيسازی به چالش گرفته ميشود.
4ـ پیشفرضها و تحویلينگری
دامنه تحويلينگری تقريبا به وسعت تمام دانش بشر است ،اگر چه در علوم
تجربي مشهودتر است ،اما تقريباً جايي از حوزه شناخت وجود ندارد که با مسائل
تحويلينگری درگیر نباشد .روند تحويلينگری با تخصصي شدن علوم و رشد
بي سابقه صنايع ،روند صعودی يافت .انسان دوران صنعتي و مدرن با عطف
توجه به تفکیک هر چه بیشتر امور و تمرکز بر ريزترين عناصر پديدهها از يک
 ethnocentrism in ideological surrondـ1
2 -P.J. Watson
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سو و تخصصگرايي در تولید فرآوردهها و در نتیجه تولید انبوه و تخصصي
محصوالت از سوی ديگر هر چه بیشتر بر اهمیت تجزيه و تحلیل وقوف يافت .اين
شرايط ،متخصصان هر رشته را به طور فزايندهای از يکديگر دور کرد تا جايي که
برخي زيرمجموعههای يک رشته به کلي از يکديگر متمايز شدند و متخصصان
آنها در بيخبری از يکديگر به پژوهش پرداختند .
جدايي فلسفه از فیزيک باعث شد تا سالها فیزيکدانان بر اين باور باشند که
نتايج حاصل از مشاهدات آنها مطابقت عیني با واقعیات خارجي دارد ،اما زماني
که با نتايج ضد ونقیض در بر خورد با پديدههای مشابه رو به رو شدند ،به اين
نتیجه رسیدند که کار آنها تنها مشاهده پديدههاست و تفسیر اين مشاهده و
مطابقت آن بايد توسط دانشمندان ديگر صورت گیرد« .در اين باره افرادی مثل
کمبل 1ترجیح ميدهند که سؤاالت مربوط به واقعیت عیني پديدهها را به فالسفه
واگذارند» (گلشني ،1334 ،ص .)11
افالطون معتقد به عالم مُثُل بود .به عقیده او اصل و منشأ اشیا مادی بيجان و
جانداران زنده در عالم مثل قرار دارد ،کلیاتي که مصاديق آنها در عالم خارج به
ظهور رسیدهاند .ارسطو و پیروان او اين ايده را رد کردند .به عقیده ارسطو انسان
در حالي پا به اين جهان ميگذارد که هیچ اصول کلي با خود همراه ندارد .ذهن او
چون صفحهای سفید به تدريج با کسب تجربه ،اندوختههايي برای خود فراهم
ميکند و بديهي است که برای افزايش دانستههای خود برخي تجارب اولیه را به
عنوان اصول بديهي فرض مي گیرد .به اين ترتیب ارسطو سه حوزه زنده ،غیرزنده
و عالم مثال را به دو حوزه زنده و غیرزنده تحويل ميکند (الروش ،9114 ،ص .)91
اين شیوه تفکر در تمام انواع جديد تفکر ارسطويي يعني تجربهگرايي پوزيتیويسم
و اگزيستانسیالیسم ادامه يافت (همو).
فرض جهان ارسطويي ،جهاني ثابت و قوانیني پايدار و دائمي بود که آدمي از
راه قیاسات منطقي ميتوانست به درک آن نائل شود .بتدريج نادرستي اين ايده
1- Kemble
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آشکار شد و تغییر بعنوان يک اصل کلي طبیعي جای خود را به ثبات و قوانین
دائمي ارسطويي ـ اسطورهای داد .در واقع پژوهش ،نظم دائمي هستي است که
معتقدان خود را به لحاظ ذهني و اخالقي فلج ميکند .کسي که در دام چنین ايدهای
گرفتار مي آيد برای فريب ديگران و جوامع شیوه فاشیسم و ديکتاتوری را بر
ميگزيند (الروش ،9114 ،ص  .)91مثال بارز اين فرآيند در تفکرات پوزيتیويستي
نیوتن ديده ميشود که اساس امپراتوری نوع بريتانیا شد.
نمونه ديگر ديدگاه تحويلينگر پیرامون فرضها و مقدمات پیشیني است.
پذيرش چنین زنجیره ای از باورها ذهن معتقد ساده لوح را با يک حصار ذهني
سانسورکننده فاسد ميکند .پذيرفتن فرضیات به عنوان فرضهای بديهي و بنا
کردن گزاره های ديگر بر آنها و گرفتن نتیجه از آنها موجب حصرگرايي ميشود.
مثال اين نوع حصرگرايي در تجارت آزاد جهاني ديده ميشود که ملتها فريب اين
اعتقاد را مي خورند که تغییرات تجارت آزاد بايد ضرورتاً منجر به اصالح شود در
حالي که تهيسازی جامعه از نیروها و ابزار تولید و حتي سیستمهای ضروری
(شامل خود طبیعت) شرايط تجزيه سیستم را فراهم نميکند .در اين مورد اين
فرض بديهي در نظر گرفته مي شود که تجارت آزاد لزوماً موجب اصالح اقتصادی
است و برای اصالح بايد اقتصادهای محلي و منطقهای از بین بروند در حالي که
هیچ کدام از اين دو فرض ،بديهي و پیشیني نیستند .مشکالت فرضهای پیشین به
همین جا ختم نميشود ،زيرا با خوشبینانهترين آنها نوعي از خطاهای علمي به
صورت طرحي موروثي ترکیب ميشوند .در دراز مدت محافلي که حتي به طور
مناسب با اين فرضها کار ميکنند از هم فرو ميپاشند و گاهي عواقب پذيرش اين
فرضها منجر به بیماری ذهني سندرم تنگ ماهي 1ميشود که در آن ذهن در يک
چارچوب محدود زنداني ميشود و قادر به درک کارکردهای واقعي جهان خارج
نیست .بايد مراقب ترکیبهای فرضهای بديهي باشیم که به صورت اعتقادات

1- fish bowl syndrom
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بديهي ظاهر ميشوند .اين ترکیبهای فراگیر در علم ،دين ،هنر ،سیاست و اخالق
دارای زيانهای گستردهای هستند (همو).
تجربه گرايي در تمام زوايای انديشه اروپايي و به تبع آن در تمام جهان نفوذ
کرد تا جايي که يکي از ريشههای طراحهای فرهنگ لیبرال انگلیسي همان عقیده
دگم تجربهگراست .اين فرهنگ که بر اروپا حاکم است و در حال گسترش بر کل
جهان است دارای سه ويژگي حکومت دولت غیرپارلماني ،پارلمان دستاويز
بانکداران و سیستم بانکي مستقل ميباشد که بخشي از سرمايهگذاری از نوع
الیگارشي است( 1نوعي حکومت که بر اساس حاکمیت گروه اقلیت ثروتمند بر
اکثريت مردم است) .حکومتي که عمالً حاکمیت جهان را از طريق قدرت سیاسي و
اقتصادی در دست دارد از نوع الیگارشي است و به اين ترتیب اهمیت ايده دگم
تجربهگرا روشن ميشود (الروش ،9114 ،ص .)91
در حوزه روانشناسي ،رفتارگرايان منطقي ميکوشند ذهن را به امر رفتاری ـ
فیزيکي تحويل کنند و آن را به يک مفهوم سطح پايینتر آن يعني عکسالعملهای
فیزيکي تعريف کنند «بنابراين يک راه برای تحويل دامنه مفهوم اين است که هر
مفهوم را به سطح پايینتری از آن تعريف کنیم» (کیم ،1996 ،ص .)141
جدیترين نتايج تحويلينگری مربوط به حوزههای سیاست و اخالق است زيرا
قالب پشتیبان ارزشهای اخالقي فرو ميريزد و ايدهآلهای انساني به
ضرورتهای آمرانهای تبديل ميشوند که نسبت به ايدهآلهای ما بيتفاوت هستند
اين تحويلينگری در علم به جبرگرايي منتهي ميشود به گونهای که ويژگيهای
کل به وسیله خصوصیات و ارتباطات عناصر آن معین ميشود (اسمیت1994 ,م،

ص .)1
از نظريههای معروف در تحويلينگری نظريه فیزيک ذرات بنیادی است .پیش
فرض آن اين است که همه علوم مثل شیمي ،زيستشناسي ،روانشناسي نهايتاً
قابل تحويل به فیزيک بنیادی هستند .از منظر چنین ديدگاهي فیزيک ذرات بنیادی
1- Oligarchy
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نظامي اساسي است و موضوعات ديگر که شامل بقیه فیزيک هم ميشوند،
قضايای فرعي خواهند بود .ارجاع نظريه اعداد به نظريه مجموعهها و قوانین
گازها به اصول مکانیک آماری و تحويل حوزه ذهن به دامنه زيستي ـ رواني از
نمونههای ديگر تحويلينگری در اين زمینه هستند (کیگ هور9113 ،م ،ص  .)3از
پیدايش مکاتبي مثل فمینیسم که با تحويل حقوق فرد انساني به جنس او داعیه
دفاع از زنان را دارد تا هزاران تبلیغ تجاری که با فرمول «هیچ چیزی نیست مگر»
کار ميکنند همگي از مصاديق تحويلينگری هستند.
مثال ديگر تحويلينگری پیرامون پلورالیزم ديني است که اغلب با تحويل به
محصول پروتستانیسم لیبرال تقلیل مييابد .پلورالیزم ديني با شناختشناسي
هستيشناسي مباحث تاريخي ،تاريخ اديان و مذاهب گوناگون ،تفاسیر متون
مقدس ،مباحث لیبرالیسم و الهیات مسیحي مربوط است و تحويل آن به
پروتستانیسم لیبرال آن را از دستيابي ديدگاه عمیق و فراگیر در مسأله پلورالیزم
ديني باز ميدارد (حسینزاده ,1361 ،ص .)13
5ـ هویت فراگیر 1یا كل
تحويلي نگری در پديده انسان کلیت انساني يا ذات فراگیر را در مقابل مفاهیم
ژنتیکي يا مکانیکي او قرار ميدهد و انسان را با اين مفاهیم معرفي ميکند .به اين
ترتیب ذات فراگیر او عمال ًحذف ميشود )اسمیت ,1994 ،ص .)4

نوع ديگری از تحويلينگری در الهیات ديده ميشود و آن انسانشناسي
سکوالريسم است .سکوالريسم برای مفاهیمي چون خدا ،بندگي و ايمان
جانشینهای ديگری ارائه ميکند و آنها را به مفاهیم جديد تحويل ميکند .به اين
ترتیب ماهیت فراگیر آنها را حذف مينمايد .ماهیت فراگیری که ارتباط عناصر را
به يکديگر برقرار ميکند (همو)  .اين ماهیت فراگیر معنايي به مراتب بیش از مجموع
اجزايش دارد که به لحاظ هستيشناختي در سطح باالتری از اجزا خود است.

1- comprehensive entity
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تحويلينگری معنای اين ماهیت را برابر اجزا آن قرار ميدهد و آن را با اجزايش
يکي مي گیرد .اجزا حقیقتاً با کل يکي نیستند .بنابراين آنچه باقي ميماند اجزايي
پراکنده و از هم پاشیده هستند که هیچ ارتباطي بین آنها نميتوان يافت .در اينجا
معنا به ويژگيهای اعضا منحصر و محدود ميشود .مفاهیمي مثل شخص ،سنت،
جامعه ،کالم ،عمل و غیره به لحاظ معنا به ويژگيهای اين ماهیات تحويل
ميشوند )اسمیت ,1994 ،ص .)4

در حوزه نمادها هم تحويلينگری معنا را کاهش ميدهد  .نمادها دارای دو
سطح از معنا هستند .معنايي که آشکارا پديدار است و معنايي که بر آن حمل
ميشود و معموالً در سطح برتری از معنای ظاهری قرار دارد .تحويلينگری نماد
را در معنای ظاهری و پديدار خود منحصر ميکند .نماد انسان به انبوهي از
خصوصیات بيشمار بدل ميشود که توسط جزءشناسيهای گوناگون مطالعه
مي شوند .مسأله درباره نمادهايي مثل عمل ،شخصیت و جامعه نیز بر همین منوال
است.
عمل که نمادی از اختیار و اراده آگاه انسان در ارتباط با جهان و انسانهای
ديگر است به اجزايي چون انگیزهها ،محرکها و بازتابها تحويل ميشود .تا
نظامهايي مثل عصب شناسي ،کالبدشناسي فیزيولوژی و غیره آن را بررسي کنند
يا حداکثر عمل ،به عنوان موضوع علم رفتار ،مورد مطالعه روانشناسي رفتاری،
اخالقشناسي ،علوم سیاسي و يا اقتصاد قرار ميگیرد )همو) .به دلیل شباهتهای
تشريح علمي و تحويلينگری به ويژه نزد دانشمندان علوم تجربي ،بیان خطرات و
تهديدهای علمي و اجتماعي تحويلينگری و تشخیص آنها نزد دانشمندان امروز
آسانتر است .اين مطلب به عالوه حساسیت محافل علمي نسبت به آزادی ذاتي
علم ،دانشمندان را به اعتراض علیه تحويلينگری وا ميدارد (همو).
 6ـ مواضع ضد تحویلينگر دانشمندان
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اعتراضات فراواني از سوی دانشمندان حتي دانشمندان علوم تجربي علیه
مواضع تحويليگرای بخشهای گوناگون علم صورت گرفته است .آنان مثالهای
فراواني از معضالت انديشه تحويلينگر در حوزه علوم مطرح کردهانـد .مثالً اصل
پائولي که حاکم بر اتم است ،قابل استنتاج از قوانین حاکم بر تک تک الکترونها
نیست .هم چنین عدم کارآيي رويکرد تحويلينگر در سیستمهای پیچیده به خوبي
آشکار شده است ،زيرا اين سیستمها در مقیاسهای متفاوت رفتار متفاوتي از
خود نشان ميدهند .بنابراين رفتار بزرگ آنها را نميتوان از روی رفتار کوچک
مقیاس آنها پیشبیني کرد (گلشني  ،1334 ،ص .)81
هم چنین نظريه کوانتوم اين ايده را که ميتوانیم رويدادهای فضاهای دور را
مطالعه کنیم ،مردود اعالم کرد؛ زيرا آزمايشهای گوناگون حاکي از اين است که
جهان در بنیادیترين سطح خود يک کل غیرقابل تجزيه است و ناپیوستگي اشیا
يک توهم ماکروسکوپي است تا جايي که برخي مانند بوهم اذعان ميکنند که اين
آزمايشها ما را به انديشه جديد کلیت تجزيهناپذير ميرسانند که منکر ايده
کالسیک تجزيهپذيری جهان به اجزای موجود مجزا و مستقل از هم است (همو).
مسأله ناتمامیت گودل نیز از شواهدی است که علیه تحويلينگری به میان آمده
است .اين قضیه حاکي از اين است که يک کل رياضي بیش از مجموع اجزای آن
است .اين قضیه اعالم ميدارد که در يک سیستم منطقي که شامل تعدادی قضايای
بديهي يا اکسیوم است و قواعدی برای استنتاج گزارهها از آنها دارد ،همواره
گزارههايي يافت مي شوند که قابل بیان بر حسب عالئم آن سیستم هستند اما با
قواعد سیستم نمي توان درستي يا نادرستي آنها را نشان داد بنابراين هیچ سیستم
اکسوماتیکي کامل نیست (همو).
برخي از فالسفه علم مانند دنیل دنت 1تحويليگرايي رايج را تحويلنگری
حريصانه نامیده و اين نوع تحويلنگری که هر توضیحي در هر زمینه از علم را به
فیزيک ذرات بنیادی يا تئوری ريسمان بر ميگرداند ,مورد انتقاد قرار ميدهد.
1- d.dennett
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همچنین تئوری نسبیت انیشتین نیز تصوير نیوتني تحويلينگر از علم را به ارتباط
دروني و متقابل فضا ،زمان و ماده تغییر داد .به طور کلي نشانههای محسوسي
از حرکت نگرش علمي به سوی يک ديد همه جانبه و فراگیر نسبت به پديدهها به
چشم ميخورد .از آنجا که تحويلينگری برخاسته از حصرگرايي روششناختي
است ،ميتوان برای پیشگیری از آن به الگويي دست يافت .اين الگو لزوماً بر
کثرتگرايي روششناختي استوار است .کثرتگرايي روششناختي را نبايد به
صرف تعدد روش تحويل داد بلکه منظور از آن ،استفاده روشمند و با برنامه
پژوهشي از روشهای متنوع در حل مسأله واحد است (فرامرز قراملکي،1363 ،

ص .)13

یافتههای تحقیق
هستي و پديدههای آن يک کل فراگیر با سطوح گوناگون است .همه سطوح آن
بیانگر حقیقت آن هستند .حذف و انکار هر يک از سطحها تنزل هستي و درککننده
آن است .از سوی ديگر خطا جزء ذاتي ديدگاههای جزيينگر نسبت به اموری است
که بيواسطه در دسترس هستند و کامالً بديهي به نظر ميرسند اما حقیقت در
ديدگاهي که نظر بر کل دارد ،قابل مشاهده است.
بنابراين برای درک هر پديده بايد آن را در رابطه با کل در نظر گرفت و جايگاه
آن را در زمینه کلي تشخیص داد .در اين صورت به آرايشي دست مييابیم که در
آن هر چیزی قابل درک است .برای درک حقیقت خود بايد جايگاه آن را در
پیوستگي هايش با کل تشخیص دهیم و به درک خود به منزله عامل جزيي که
حیات کل را وسعت ميبخشد نائل شويم عاملي که لزوماً بياهمیت نیست اما
معنای اصلي خود را از طريق وسعت بخشیدن به کل و غني ساختن خود از اين
راه کسب ميکند .برای دست يابي به چنین ديدگاهي در فرآيند پژوهش ،رويکرد
میان رشتهای ميتواند عرصه جديدی برای محققان باشد.
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منابع و مآخذ
 برت ،ادوين آرثر ،مبادی مابعدالطبیعي علوم نوین ،ترجمه عبدالکريم
سروش ،تهران ،انتشارات علمي و فرهنگي1334 ،
 پوپر ،کارل ريموند ،اسطوره چارچوب ،ترجمه علي پايا ،تهران ،انتشارات
طرح نو1339 ،
 همو ،منطق اكتشاف علمي ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،انتشارات سروش،
1331
 تافلر ،آلوين؛ تافلر ،هايدی ،بسوی تمدن جدید سیاست در موج سوم ،ترجمه
محمدرضا جعفری ،تهران ،نشر سیمرغ ،چاپ اول1334 ،
 همو ،موج سوم  ،ترجمه شهین دخت خوارزمي ،تهران ،انتشارات خوارزمي،
1331
 چالمرز ،آلن .اف ،چیستي علم ،ترجمه سعید زيبا کالم ،تهران ،سازمان سمت،
1339
 حسین زاده ،محمد ،دینشناسي ،قم ،انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي
امام خمیني1361 ،
 خرمشاهي ،بهاءالدين ،نظری اجمالي و انتقادی به پوزیتیویسم منطقي،
تهران ،انتشارات علمي و فرهنگي1381 ،

113

  001مشكو ةالنور/سالیازدهم/بهاروتابستان68/شماره33-38

 ژيلسون ,اتین ,نقد تفکر فلسفي غرب ,ترجمه احمد احمدی ,تهران ،سازمان
سمت1361 ,
 سیاری ,سعیده« ,از تحلیلگرایي دكارت تا تحویلينگری مدرنیسم»,
فصلنامه انديشه نوين ديني ,شماره 1361 ,4
 همو ,مطالعات میان رشتهای در حوزه دین پژوهي ,تهران ،پاياننامه
کارشناسي ارشد ,دانشکده الهیات دانشگاه تهران1334 ،
 فايرابند ,پل ,بر ضـد روش ,ترجمه مهدی قوام صفری ,تهران ،انتشارات فکـر
روز1331,
 فرامرز قراملکي ،احد ،تحویلينگری بازدارنده تولید علم ،جنبش نرمافزاری،
مجموعه مقاالت و گفتارها ،مسعود جورابلو ،تهران ،انتشارات الهه ناز1363 ،
 همو ،روششناسي مطالعات دیني ،مشهد ،انتشارات علوم اسالمي
رضوی1361،
 قرباني ,نیما« ,روانشناسي دین یك روی آورد علمي چند تباری» ,تهران،
فصلنامه قبسات ,سال سوم ,شماره دوم و سوم1333 ,

 همو؛ واتسون ،پل« ,مباني روششناسي الگوی محیط ایدئولوژیك در دین
پژوهي تجربي» ,تهران ،فصلنامه مقاالت و بررسيها ,دفتر  ,34پايیز و زمستان،
1369
 گلشني ,مهدی ,تحلیلي از دیدگاههای فلسفي فیزیكدانان معاصر ,تهران،
مرکز نشر فرهنگي مشرق1334 ,
 کاسیرر ,ارنست ,فلسفه روشن اندیشي ,ترجمه نجف دريابندری ,تهران،
انتشارات خوارزمي1339 ,
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