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    چکیده
شناسانۀ علوم دینی در تطبیق با قالبهاي پرسابقه در مکاتب غربی با  هدف از نگارش این مقاله، نمایاندن غناي روش هدف:

 دو در موازي هاي انگاره به تطبیقی، - توصیفی روش با نوشتار این در روش:عرض بود.  مطالعۀ تطبیقی در موضوعات هم
اي در علوم غیر اسالمی دارد. اگرچه در علوم  توجه به روشمندي علم، سابقۀ دیرینه ها: یافته .شد پرداخته روشی مکتب

که در علوم اسالمی مورد ترین ابحاث فلسفۀ علمی است  دوم پرداخته شده و رئوس ثمانیه نیز از مهم اسالمی به معرفتهاي درجه
پردازي، مورد توجه جدي اندیشمندان اسالمی  توجه واقع شده است، اما بحث از روش به عنوان یک فصل مستقل در نظریه

شناسی  اي خود، به روش سید محمدباقر صدر، از اندیشمندانی است که در آثار مهم فقه بین رشته  اهللا نبوده است. شهید آیت
ترین  مفهوم مکتب و روش اکتشاف آن، محوري گیري: نتیجهشاره داشته و از آنها استفاده نیز کرده است. نسبتاً منقّحی ا

شناسانۀ  در مباحث روش» پارادایم«روشی است که شهید صدر در مباحث فقه اقتصاد مطرح کرده و قابل تطبیق با مفهوم 
  .توماس کوهن، فیزیکدان آمریکایی است
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  مقدمه الف) 
هاي فکري در جامعۀ علمی جهانی به وجود آمده است.  شناسی علم، مکاتب و نهله در باب روش

شناسی بنیادین  شناسی کاربردي، روش هاي مطالعه، روش شیوه«شناسی داراي سطوح مختلفی از جمله:  روش
است که در این نگارش نیز  )39: 1388(پارسانیا، »به صورت عام و کلیشناسی عام یا همان شیوة تفکر  و روش

شناسی در سطح بنیادین، همان روش تولید نظریه  سطوح بنیادین آن مد نظر قرار گرفته است؛ زیرا روش
شوند. محل نزاع حاضر نیز در پی کشف مجموعه  هاي علمی در بستر روشهاي بنیادین ایجاد می است. نظریه

است که به وسیلۀ آن مبتنی بر دانش فقه و روشهاي اجتهادي حاکم برآن، بتوان مناهجی متکامل روشهایی 
  الگوهاي کشف دین استخراج کرد. نسبت به اجتهاد جواهري در استنباط انظمه و کالن

در حوزة علوم و معارف دینی، آنچه از گذشته در منطق و به عنوان رئوس ثمانیۀ علوم مطرح شده 
اند. در  هاي علم نپرداخته ، به منزلۀ یکی از مشخصه»روش«دام به مفهوم و اصطالحی با عنوان است، هیچ ک

شود و هر علم با موضوع و نظام  شود؛ زیرا نظریه در خأل تولید نمی حالی که این نیاز به وضوح احساس می
و ناظر به غایتی  منقّح و مدون در پرداختن به مسائل تحت موضوع خود» روشی«مسائل مشخص، نیازمند 

است که علم براي آن تأسیس شده است. برخی در توصیف نسبت روش، مبادي و نظریات یک علم، چنین 
اگر علم را در حکم یک موجود زنده تمثیل کنیم، که نظریه در حکم قلب آن است، مبادي و «اند:  گفته

. لذا )40(همان: »روح به قلب استمبانی در حکم نفس و روح علم است و روش، شیوة تعلّق و مسیر تعلّق 
کوشد، امري  شناسی به عنوان منطقی که در آن فرایند ذهن در دستیابی به شناخت و براهین آن می »روش«

دوم  شناسی دانش درجه شناسی هر علم نسبت به آن علم، روش ضروري است. با توجه به جایگاه روش
ثبوت و اثبات علم یا به تعبیر دیگر؛ حمل اول و شایع شناسی ناظر به مقام  شود. اما این نسبت محسوب می

شناسی آن به حمل اولی و  است که نفس علم به اثباتاً و به حمل شایع مورد تفتن اهل علم است و روش
طور که بیان  شناسی علم بکاهد؛ زیرا همان تواند از جایگاه و اهمیت روش شناسی نمی ثبوتاً. اما این نسبت

مهمی در توسعۀ دانش و منظم کردن قواعد و رویکردهاي حاکم بر آن علم در  شناسی نقش شد، روش
شود و سپس مواد علمی بدان  سازي دارد. به همین دلیل در علم، چارچوب اصلی از روش اتخاذ می نظریه

؛ زیرا )39(همان: شناسی، از روش نیز مؤخّر است شود. به سبب همین تحلیل، برخی معتقدند روش اضافه می
شناسی به صورت مستقل و  علمی بدون روش نخواهد بود و اگر در علوم اسالمی تا کنون به روش هیچ

حوزة علمی داراي استقالل و هویت پرداخته نشده، به دلیل فقدان روش در معارف اسالمی نبوده، بلکه به 
  معناي فقدان تالش در استخراج و تنقیح منهاج علوم اسالمی بوده است.

داستان فلسفۀ علم در یک «دومی علوم، برخی معتقدند:  فرودها در ماجراي دانش درجه پیرامون فراز و
ها با واقعی پنداشتن مشاهدات تجربی خام،  آموز است. پوزیتیویست سدة گذشته، داستانی بس عبرت

بر نظریات  گرایان اتکاي مشاهدات گراها با اثبات معنی و مهمل دانستند. ابطال متافیزیک و مابعدالطبیعه را بی
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هاي علمی پیگیري شود.  پوزیتیویسم را مورد نقد قرار دادند و اجازه دادند تا حضور متافیزیک در نظریه
نگتیویستی را به  -سرانجام کوهن با واقعی پنداشتن تاریخ علم، به روایت خویش، کل نظام پوزیتویستی

پذیر نیست؛  د یک ساختار نظري، امکاناند که نق چالش کشید. این چالشها و افتان و خیزها حاکی از آن
. لذا در این نوشتار سعی در تطبیق مباحث روشی )140: 1385(مقدم حیدري، »مگر با تکیه بر ساختار نظري دیگري

  دو ساحت پارادایم و مکتب خواهیم داشت.

  

  صدر  اهللا ب) تعریف تطبیقی مکتب و علم از دیدگاه آیت
  . تعاریف مکتب1

توان به تعاریف تام منطقی دست یافت و بیان  که اساساً در حوزة علوم انسانی نمیباید در نظر داشت 
تعاریف، صرفاً تبیین ابعاد و زوایایی از مقوالت متشکّل موضوع یا بیان اقتضائات و داللتهاي التزامی آن 

لغوي،  االسمی فراتر رفت. در تعریف توان از تعاریف شرح نیز نمی» مکتب«است. بدین سبب در تعریف 
. معادل این کلمه در زبان فارسی )699: 1، ج 1414(ابن منظور، شود آموزي گفته می به محل و مکان علم» مکتب«
  است. 1»اسکول«و در التین » مدرسه«

پردازي شهید صدر، توجه ایشان به مفهوم  شناسی نظریه به طور کلی یکی از وجوه متمایز در روش
دو عنصر اساسی «طق مفهومی است. دیگران نیز در این باره معتقدند: مکتب به عنوان یک دال روشی و من

ها متفاوت کرده است؛ عنصر اول،  نظریه ۀایشان را با بقی ۀشهید صدر وجود دارد که نظری ۀدر نظری
. اهمیت مکتب در نگاه ایشان به روشنی نمایان )1391(میرباقري، »مکتب است ۀالفراغ و عنصر دوم، مسئل منطقه

اسالم  ،از نگاه شهید صدر«داند.  به طوري که اسالم را عالوه بر احکام، شامل مکتب و مذهب میاست؛ 
عالوه بر احکام اجتماعی، داراي مذهب و مکتب اجتماعی است که گاهی از آن به نظام اجتماعی تعبیر 

  (همان)».شود می

صدر براي آن بیان کرد، این است:   اهللا توان از نگاه آیت اگر معادل مکتب را نظام بدانیم، تعریفی که می
اي به هم متصل و داراي مبانی و غایات مخصوص خود هستند. ایشان توجه کردند که  نظامها، مجموعه«

مسلمین باید در این مقیاس پاسخگو بوده و فکري ارائه دهند که نظامات اجتماعی اسالم را تبیین کند. از 
ناقص شریعت، وظایف فرد را در شرایط  ۀعت وجود دارد؛ مرتبناقص و کامل از شری ۀاین نگاه، دو مرتب

(همان)».کند کامل شریعت، شرایط را طراحی و ایجاد می ۀاما مرتب ؛کند ن میمختلف معی  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. School 
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توان آن را زیربناي اصلی  توان تعریف کامالً مشخص و واحدي را بیان کرد، ولی می براي مکتب نمی
ظري ن«دهندة بین نظامهاي مختلف اجتماعی است.  ر کرد که ارتباطاحکام دانست و از آن به یک کل تعبی

به طور کامل  ،در باب مذهب یا مکتب اقتصادي یا به نحو عام در باب مکتب اجتماعی دارند شهید صدرکه 
 ها و ها و ناشایسته اجماالً اینکه از نگاه ایشان، مکتب اجتماعی عمدتاً بایدها و نبایدها، شایسته .ح نیستمنقّ

به ؛ اي است که زیربناي احکام اجتماعی است کند. مکتب اجتماعی منظومه ها را بیان می ینبغی و الینبغی
دهند و با سایر  سیاست، فرهنگ یا... شکل می ۀپیشنهادي را در عرص ۀطوري که یک کل و یک بست

  (همان)».کنند نظامات اجتماعی اسالم هم ارتباط برقرار می

شود. از دیدگاه  شده از شهید صدر مشاهده می ري نیز در کنار تعریف ارائهبراي مکتب، تعاریف دیگ
. مکتب 2بینی اقتصادي،  . جهان1«برخی، مفهوم مکتب را باید در کنار عناصر دوگانۀ دیگر واکاوي کرد: 

دي؛ مکتب اقتصا«. لذا در تعریف مکتب اقتصادي باید چنین گفت: )18: 1393(اراکی، ». علم اقتصاد3اقتصادي، 
یعنی تبیین دستوري نحوة تنظیم روابط اقتصادي میان عناصر اقتصادي جامعه(سرمایه، کار و نیروي کار، 

تر؛ الگوي تنظیم فعالیتهاي اصلی ششگانۀ اقتصادي: توزیع منابع اولیۀ ثروت،  ابزار تولید) و به تعبیري جامع
. بر این )19(همان: »اف اقتصادي مطلوبتولید، توزیع پس از تولید، مبادله، خدمات و مصرف، در جهت اهد

تبیین دستوري روابط میان عناصر اقتصادي جامعه؛ یعنی «اساس، مکتب اقتصادي اسالم نیز عبارت است از: 
تر: طرح جامع اسالم براي تنظیم فعالیتهاي اصلی  سرمایه، کار، نیروي کار و ابزار تولید، یا به عبارتی جامع

منابع اولیه ثروت، تولید، توزیع پس از تولید، مبادله، خدمات و مصرف، در اقتصادي جامعه یعنی توزیع 
. در ادامه به تعریف عنصر سوم نظام اقتصادي؛ یعنی علم )27(همان: »جهت تحقق اهداف مورد نظر اسالم

علم اقتصاد یعنی تببین توصیفی و تشریحی قوانین و روابط حاکم بر عناصر اقتصادي «پردازد:  اقتصاد می
طور که  . همان)19(همان: »امعه و راه و روش استفادة بهتر از این قوانین در جهت دستیابی به اهداف اقتصاديج

شده مشخص است، مکتب عنصري است که قواعد و اصول کلی را براي تنظیم فعالیتهاي  از تعاریف ارائه
و به کارگیري این اصول را در دهد و علم عنصري است که راه و روش استفاده  اقتصادي و غیر آن ارائه می

  کند. زمینۀ فعالیتهاي اقتصادي و غیر آن مشخص می

مکتب در یک «از دیگر تعاریف، تعریفی است که بین مکتب و نظام تفکیک قائل شده و معتقد است: 
زمینه، مجموعۀ مبانی و اهداف در آن حوزه است و مبانی، همان امور مسلّمی است که در یک حوزه از 

ن ارائه و به عنوان بستر و زیربناي نظام در آن زمینه تلقی شده است. اهداف، غایاتی است که دین سوي دی
در هر زمینه براي انسان ترسیم کرده است. بنابر این، مکتب اقتصادي اسالم شامل مبانی اقتصادي اسالم و 

اقتصادي و حدود آن،  باشد. اموري مانند مالیت و ارزش، آزادي فعالیتهاي اهداف اقتصادي اسالم می
جایگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزیع منابع طبیعی، ثروت و درآمد در زمرة مبانی اقتصادي اسالم و 
عدالت اقتصادي، قدرت اقتصادي حکومت اسالمی، رشد، استقالل و خودکفایی، در عداد اهداف اقتصادي 
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اسالم در هر زمینه بر «شود:  ن رویکرد، چنین تعریف می. نظام نیز در ای)31: 1383(هادوي تهرانی، »باشند اسالم می
کند که با یکدیگر روابطی خاص دارند  شمول را عرضه می اي از نهادهاي جهان اساس مکتب خود، مجموعه

بخش اهداف خواهند بود. این دستگاه  دهند که بر اساس مبانی، تحقق و دستگاهی هماهنگ را تشکیل می
نامیم. بنابر این، نظام اقتصادي اسالم همان دستگاه نهادهاي  باب را نظام میشمول در هر  نهادهاي جهان

  )32 همان:(».باشد شمول اقتصادي اسالم می جهان

اي اکتشافی است و چیزي نیست که بتوان آن را  باید توجه داشت که مکتب در نگاه شهید صدر، مؤلفه
ب، اکتشافی است. دیگران وقتی مکتب اقتصادي شهید صدر معتقدند مکت«مبتنی بر فلسفۀ خود تولید کرد. 

اما از نگاه ایشان، ما حق این کار را نداریم و  ؛کنند خود تولید مکتب می ۀمبتنی بر فلسف ،کنند را ارائه می
تر  بلکه باید مکتب را از طریق اجتهاد اکتشاف کنیم؛ هرچند قواعد انتساب مکتب به شریعت، کمی پیچیده

کنند  ام کلی هستند و اجتهاد کنونی براي استنباط مکتب، کافی نیست و لذا سعی میاز قواعد انتساب احک
ها  گشایی قواعد دیگري را براي دستیابی به مکتب اجتماعی اسالم ارائه کنند. گرچه ایشان در این زمینه گره

ن بعد از ایشان ولی به نتایج روشن و ضوابط متقن که مورد پذیرش فقها و اصولیی ،هایی کردند گشایی و افق
  )1391(میرباقري، ».اند قرار بگیرد، نرسیده

هاست  ها و نیست اي از مسائل ناظر به هست شود که علم، مجموعه در تفاوت بین علم و مکتب بیان می
توان آن را متّصف به اسالمی یا غیر اسالمی بودن کرد؛ در  که در همۀ ادیان و نقاط دنیا مشترك است و نمی

توان  اند و می هاست که کسی یا کسانی آن را تشریع کرده ها و نباید اي از باید ، مجموعهحالی که مکتب
گویند  بین علم و مکتب می ۀشهید صدر در مقام مقایس«وصف اسالمی و غیر اسالمی را براي آن بیان کرد. 

دارد؛ چرا که  اسالمی ولی مکتب اقتصادي، اسالمی و غیر ؛اسالمی ندارد که علم اقتصاد، اسالمی و غیر
از این علم، روش  ؛کند و در واقع ها را بیان می اما علم، هست ؛کند بایدها و نبایدها را بیان می ،مکتب

  (همان)».آوریم دستیابی به آن غایات و اهداف را به دست می

کل «نیست، بلکه » کل ثابت«گیري یک مکتب و نظام، صرفاً یک  گفتنی است که در ایجاد و شکل
هاي منعطفی را طی سالهاي متوالی براي  توان برنامه نیز وجود دارد و با وجود این متغیرهاست که می »متغیر

شوند. توجهی که در این  ر نیز مالحظه میدر طراحی نظام، عناصر موقت و متغی«یک نظام در نظر گرفت. 
عناصر  ةز این مکتب را حوزلذا بخشی ا .ر داریماین است که در خارج، یک کل متغی ،مرحله انجام گرفته

ساله با  اي که در این پنج ریزي اقتصادي الفراغ است؛ مثالً برنامه دهد که همان منطقه ر تشکیل میمتغی
اي است که در پنج سال آینده انجام خواهد  ریزي شود، غیر از برنامه مجموعه شرایط اقتصادي نوشته می

ر را توسط مکتب انجام د و تدبیر یک کل متغیخواهد ایجا گرفت. بر این اساس، شهید صدر می
  )1391(میرباقري، ».دهد
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  هاي مکتبی شناسی گزاره . ماهیت2
 وعلى«و نسبت آن با ساحت علم و عقل بشري معقد است: » مکتب«هاي ناظر به  شهید صدر در تحلیل گزاره

 ألنّ مباشره؛ السیاسی قتصاداال علم بذلک نعنی ال) اإلسالمی االقتصاد(کلمه نطلق حین فنحن األساس هذا
 ممارسۀ األصیلۀ وظیفته من ولیس حیاة، ومنهج دعوة دین اإلسالم وألنّ نسبیاً، الوالدة حدیث العلم هذا

  )39- 40: 1424(صدر، »..لإلسالم.. االقتصادي المذهب: اإلسالمی باالقتصاد نعنی وإنّما..  العلمیۀ البحوث

داند. لذا در نظام و مکتب، با سؤاالتی از  ها می علم را ناظر به هستشهید صدر، نظام را ناظر به بایدها و 
روییم. بر خالف علم که با الهام از مشاهدات و  جنس ارزشها و الگوهاي مبتنی بر اصول عقیدتی مکتب روبه

آورد. بدین ترتیب، کارکرد علم، کشفی است و  ها، از واقعیات و آنچه وجود دارد سخن به میان می تجربه
هاي بیرونی است؛ در حالی که نظام کارکرد ارزشیابی داشته و به  معلولی پدیده -ه دنبال انعکاس رابطۀ علّیب

دنبال تطبیق واقعیات با ارزشها و الگوهاي ثابت ایمانی و عقیدتی مکتبی است. لذا نظام به طور مستمر از 
  گوید. آنچه باید باشد و از آنچه نباید باشد سخن می

تواند هم در علم مطرح شود و هم در نظام؛ اما نحوة پرداختن  توجه داشت که یک مسئله میالبته باید 
گیرد.  به آنها متفاوت خواهد بود. به تعبیر دیگر؛ تفاوت علم و نظام از اختالفشان در وظیفه سرچشمه می

لم، کشف نظام، وظیفۀ ارائۀ روشی را براي تنظیم حیات اقتصادي آنگونه که شایسته است دارد و ع
پاسخ این سؤال که: بازار آزاد چه نتایجی دارد و «هاي حیات اقتصادي و روابط آنهاست. براي مثال،  پدیده

چگونه نرخ کاال با مقدار تقاضا مرتبط است؟ و چرا یکی با دیگري مرتبط است؟ بر عهدة علم اقتصاد است 
بازار ضامن توزیع عادالنه کاال میان مردم و پاسخ به این سؤال که بازار باید چگونه باشد؟ و آیا آزادي 

تواند نیازهاي مردم را آنگونه که عدالت اجتماعی مقتضی آن است تأمین کند؟  باشد و آیا بازار آزاد می می
. لذا علم در مقام کشف و شناخت است و چیزي را به )392/الف: 1393(صدر، »بر عهدة نظام اقتصادي است

کنندة حقایق در حال جریان خواهد بود. نظام نیز وظیفۀ ارزیابی و  اً منعکسکند و صرف واقعیت اضافه نمی
به همین  1دهد. بینی مشخص ارائه می ارائۀ روش تنظیم حیات یک موضوع کالن را مطابق نگرش و جهان

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
دهد. ایشان کارکرد علم تاریخ را در گزارش حقایق همچون کارکرد  اي نیز با دو علم تاریخ و اخالق انجام می در اینجا شهید صدر مقایسه .1

تلقی کرده و کارکرد اخالق را نیز در تنظیم باید و نبایدهاي ارزشی همچون کارکرد نظام در مقابل علم دانسته  تعریف علم در مقابل نظام
. باید دقت داشت در این تشبیه، ایشان صرفاً در مقام تقریب به ذهن است، واال پرواضح است اگر اخالق و )397- 398/ب: 1393(صدر، است

ز حیث علم بودن مورد توج پذیري دوگانۀ نظام و علم را در درون این مقسم داشته باشند؛ زیرا هر دوي  توانند تقسیم ه قرار دهیم دیگر نمیتاریخ را ا
آنها خصوصیت علم یعنی کاشفیت از واقع و توصیف حقایق خارجی را خواهند داشت و این حتی دربارة علم اخالق نیز صادق است؛ زیرا اخالق 

باشند. لذا  ها حاوي بایدها و نبایدهاي ارزشی می هاي اعتباري خارجی است که آن گزاره ایتگر از گزارهاز حیث علم بودن، خود کاشف و حک
تواند به کارکرد نظام تشبیه شود. در این بین، نباید تفاوتی بین علم اخالق و علم فیزیک قائل شد؛  اخالق نیز در اینجا از این علم است و نمی

وظیفۀ اساسی هر علمی به طور خاص، کشف واقعیت است و در این زمینه فرقی بین «أکید و تصریح دارد: طور که صدر به این نکته ت همان
. اشکال دیگري نیز در اینجا وارد است؛ زیرا صدر معتقد )398-399(همان: »شناس نیست شناس و روان شناس، ستاره اقتصاددان، فیزیکدان، اتم

 پردازد و آن وقایع را به لحاظ اخالقی مورد ارزیابی و روابط و پیامدهاي یادشده، با روش علمی می علم تاریخ به عنوان علم، به کشف علل«است 
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 شود. علم با ابزار تجربه و مشاهده به کشف و دلیل، در روش و ابزار کار این دو ساحت نیز تفاوت ایجاد می
پردازد؛ در حالی که نظام و مکتب، مبتنی بر ارزشها و الگوهایی است که از بینش  هاي خود می دریافت داده

  کلی آن مکتب به زندگی نشأت گرفته است.

صدر دربارة نسبت علم و نظام با یکدیگر نیز معتقد است نظام اقتصادي چارچوبی براي علم اقتصاد 
کنند؛ همان طور  ویت علمی و اکتشافی خود را حفظ کرده و تغییر نمیاست. لذا برخی مسائل در هر نظام، ه

تواند در نظامها و مکاتب  که مشتمل بر حقیقتی در باب تولید کشاورزي است، می 1که قانون بازده نزولی
اگرچه  2فکري مختلف مطرح شود و نتیجۀ واحدي داشته باشد و برخی مسائل قانون آهنین دستمزدها

پذیري آن تابع مکتب و آبخشور نظامی است که آن را  ف علمی دارد، ولی جهتحکایت از یک کش
اي صادق است که از آزادي اقتصادي  تدوین کرده است؛ زیرا حقیقت مکشوف در این قانون، در جامعه

داري برخوردار باشد. این آزادي اقتصادي دیگر در چاچوب قوانین علمی نیست، بلکه در حوزة  سرمایه
  )390-406(همان: 3ام و مکتب قرار دارد. لذا تصدیق این قانون علمی در گرو تحلیل مکتبی آن است.کارکردي نظ

دهد،  داند؛ در حالی که معتقد است علم، روش ارائه نمی ایشان نظام را متولی ارائۀ روشی پسینی می
پیامدهاي آن  کند؛ آنگاه به بررسی آثار و شود، انتخاب می بلکه روشی را که در جوامع پیروي می«

  )379(همان: ».کند پردازد؛ آنگونه که یک دانشمند فیزیک مثالً آثار و نتایج حرارت را بررسی می می

  

  

                                                                                                              
کند که ترور قیصر روم یا قتل عثمان، عملی صحیح و کاري اخالقی  دهد. به عنوان مثال، علم تاریخ در محدودة تحقیقات علمی خود داوري نمی قرار نمی

. در حالی که امروزه )398(همان: »داند، عملی غیر اخالقی بوده است زشهاي واالي اخالقی پیروي از آنها را الزم میبوده یا مطابق معیارهایی که ار
هاي  هاي ذهنی و داوري زمینه تواند از پیش شناسی به این نکته تصریح دارند که هیچ لحن و سبکی از روایتگري نمی دانشمندان علم ارتباطات و زبان

 به صحیحی براي ترسیم تفاوت علم و تاریخ باشد. خالی باشد. به همین دلیل شاید مورد علم تاریخ نتواند بیانگر و مشبه ضمنی شخص روایتگر
 خنر افزایش بعد یابد؛ می افزایش اي افزاینده نرخ با بازده ابتدا ثابت، هاي نهاده مقابل در متغیر هاي نهاده کاربرد که دارد می بیان نزولی بازده قانون .1

 کل تولید به قبلی واحد از کمتري مقدار به تولید عوامل از اضافی واحد هر کلی طور به. کند می کاهش به آغاز باالخره داشته و اي کاهنده
 سایر به نسبت تولید عوامل از برخی افزایش گوید می نزولی بازده قانون نهایت، در .یابد می کاهش تولید کل که است اي نقطه آخر، نقطۀ. افزاید می

 افزایش دنبال به که اي اضافی محصول اي نقطه از پس ولی یابد؛ افزایش محصول کل شود می باعث است، ثابت مقدارشان که تولید عوامل
 به یرمتغ منابع از تازه مقادیر که است امر این نتیجۀ اضافی، بازده کاهش این. گذارد می کاهش رو به آید می دست به تولید عوامل اضافی واحدهاي

 .شود می ترکیب ثابت منابع از کمتري مقدار با تدریج
 سطح از باالتر موقتاً مزدها اگر نظریه، این طبق. دارد گرایش کارگران جوع سد براي معیشت حداقل سطح با تساوي به مزدها که است نظریه این .2

 هرگاه. است بسنده معیشت براي فقط که رسد می سطحی به نو از مزدها رقابت، اثر بر سرانجام و یابد می افزایش کارگران شمار گیرد، قرار معیشت
 معیشت سطح به دوباره مزدها و شود می آغاز رقابت سپس پذیرد؛ می کاهش کارگران شمار باشد، معیشت هزینۀ سطح از تر پایین مزد مقدار
  )393/ب: 1393(صدر، .گردند بازمی

د دربارة تولید، حاکی از حقایق ثابت در تمامی جوامع با هر نوع نظام اقتصادي است. اما قوانین علم صدر معتقد است عموماً قوانین علم اقتصا .3
  )402- 403/الف: 1393اقتصاد دربارة توزیع ثروت، معموالً به چارچوب معینی از نظام اقتصادي مقید است.(صدر، 
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  . ترتّب ثانوي علم بر مکتب3
تحلیلی که تاکنون از صدر پیرامون مکتب و نظام ارائه شد، به معناي انفعال حوزة علم دینی و یا 

اجتماعی نیست؛ بلکه به معناي فهم صحیح از گستره و قلمرو غیرکاربردي بودن دین در عرصه حیات 
  1شریعت و بالتبع علوم وابسته به آن و تفکیک صحیح از علوم انسانی غیرالهی است.

داند، در عین  به همین دلیل، مرحوم صدر با وجود اینکه دین را اوالً و بالذات متولی ارائۀ مکتب می
شف نظام متصور دانسته است. لذا معتقد است که رسیدن به علم در حال ایصال به جایگاه علم را پس از ک

مقام متأخر از کشف نظام و مکتب است. از دیدگاه وي، ماهیت علم اسالمی، قوانین مستخرج از متن 
  سازي شده است. زندگی واقعی مسلمین و انظمۀ دینی است که به طور کامل در آن اجرا و پیاده

آورد و معتقد  به میان می 2گرایانه دستیابی به علم دینی، تفسیري واقعشناسی  ایشان در توصیف روش
پذیرد.  گیري چارچوب مکتبی، تفسیر واقعیات موجود درون آن چارچوب صورت می است پس از شکل

شود. در نهایت، صدر معقد است  در فرایند این تفسیر. قوانین حاکم بر این واقعیات، استخراج و تدوین می
ها و  تواند به صورت حقیقی زاده شود، مگر آنکه این اقتصاد، با همۀ ریشه صاد اسالمی نمیعلم اقت«که 

آمده در آن، به طور منظم  هاي اقتصادي پیش ها و جزییاتش در جامعه پیاده شود و رویدادها و تجربه نشانه
  )383: 1/ب، ج 1393(صدر، ».مطالعه و بررسی شود

  

  ه توماس کوهنشناسی پارادایم از دیدگا ج) معنا
  . تعریف پاردایم1

نظریۀ خود  ها را براي اولین بار در کالن نظریۀ پارادایم 1962توماس کوهن، اندیشمند و فیلسوف علم، سال 
سازد. او این نظریه را  مطرح می» ساختار انقالبهاي علمی«شناسی فرایند رشد علوم در کتاب  پیرامون ماهیت

دهد که سطوح مختلف آن در هر فازي تکرارپذیر  تۀ دانش قرار میهمپیوس مبتنی بر چرخۀ ممتد و به

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
دین، علم هیئت و علوم طبیعی را در خود جاي دهد، ضرورتی هم ندارد که  طور که الزم نیست همان«با توجه به این سخن صدر که قائل است:  .1

پندارد، نپذیرفته و قائل به  )، نگارنده تلقی معروفی که تمامی علوم را اسالمی و دینی می182: 1394صدر، »(در درون خود علم اقتصاد داشته باشد
ینی است. بر این اساس، مقام کشف علوم که مختص ذات هر علمی است، تفکیک ساحت مقام کشف و داوري علم در نسبت دادن به ارزشهاي د

از هرگونه بار ارزشی سلبی و ایجابی دینی و غیر دینی مبرّاست و صرفاً کاشف از واقعیات است و مقام داوري که مختص به دانشمند و فاعل 
شود تمام علوم دینی است اگر عالم آن علم، نظر به  لیل، آنچه گفته میتواند تخلیط با ارزشهاي دینی یا غیر دینی شود. به همین د پژوه است می علم

شود، بلکه علم  این علم دینی قلمداد نمی - براي مثال فیزیکدان هنگام مطالعۀ هستی، نظر به خالق آن داشته باشد - ارزشهاي دینی داشته باشد
  فیزیکدان دینی است.

2. Realism 
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اند و معتقدند از زمان ایجاد  . برخی این ویژگی را اساساً به ماهیت علم نسبت داده)10: 2017 1(هدسان و تندلر،است
توان  می . پارادایم را)2: 1959 2(سینگر،پیوسته مالحظه کرد هم علم باید آن را به شکل یک جریان ممتد و به

. اگرچه مطمح نظر در آن کتاب، )202: 1392(خندان، دانست» سرمشق«و » مثال«، »نمونه«، »الگو«معادل مفاهیم 
پرداختن به مقولۀ رشد و تغییر ساختارهاي دانش از منظر فلسفۀ علم بود تا اثبات شود انبوهشی بودن و 

رشد یک دستگاه علمی، مبتنی بر تغییر تراکم کمی تولیدات علمی دلیل بر پیشرفت علم نیست، بلکه 
؛ اما متغیر اصلی در آن نظریه، با عنوان پارادایم، بیش از دیگر )111: 2012 3(کوهن،هاي علمی است پارادایم

پژوه را برانگیخت. این افق جدید توانست قطعیت  عناصر و اقسام نظریۀ کوهن، توجه دانشمندان علم
  )12: 1385(مقدم حیدري، الشعاع خود قرار دهد. تشناختی بسیاري از علوم را تح روش

ها و  ها بر نظام زبان و قواعد حاکم برآن نیز قابلیت تسرّي دارد؛ زیرا قوانین، نظریه نظریۀ پاردایم
تک واژگان را در شبکۀ معانی  کاربردهاي پارادایمی که یک شبکۀ زبانی به آن متعلق است، معانی تک

شود؛ زیرا واژگان به کار رفته در  ها می ناپذیر شدن پارادایم مین موجب قیاسدهند. ه دیگر واژگان شکل می
هر نظام پارادایمی، قبل و پس از انقالب علمی، معانی مختلفی دارند که حاکی از تغییر معنایی در مفاهیم 

یشه در نوع نگرش ها ر ناپذیري پارادایم . قیاس)51: 1392(خندان، سنّتهاي علمی قبل و پس از انقالب خواهند بود
انباشتی یا تاریخی به تحول و رشد علمی نیز دارد. لذا رابطۀ مشمولیتی در شبکۀ مفهومی حوزة مسائل مطرح 

  )130(همان: دهد. ها می جایی پارادایم و مشاهدات سنّتهاي پیش و پس از انقالب، جاي خود را به جابه

است که » ها و اعمال مشترك اجتماع هیمفاهیم، ارزشها، آگا«تعریف کوهن از پارادایم، تمامی 
تواند تصور بیرونی از حقیقت را شکل دهد. این ابتناي فکري بر مقولۀ نسبیت دریافت حقیقت  می

فرضهاي بنیادینی است که  . به عبارت دیگر؛ از آنجا که شناخت قائل مبتنی بر پیش)12- 20: 2000(کوهن، است
شناسی را شامل  شناسی و روش شناسی، شناخت شود و عناصر هستی یاداراکات افراد، مبتنی بر آن ارزیابی م

واژة پارادایم داراي عنصر فلسفی است. به بیان دیگر؛ «اند:  ، به همین دلیل گفته)46- 47: 1395فرد،  (داناییشود می
. اگر دهد در آن فضا تولید مفهوم کنند فضایی اطراف واژة پارادایم وجود دارد که به خوانندگان اجازه می

توان به فلسفه  ورزي، در فضاي محاط بر پارادایم می بپذیریم فلسفه یعنی خلق مفهوم و استدالل
ترین ساحات اندیشه، کنش و فرهنگ بشر نسبت داد که  . لذا باید پاردایم را ناظر به عمیق)59(همان: »پرداخت

دهی  پاسخهاي سؤاالت را جهت در موضوعات مورد مطالعه، نوع سؤالها و قواعد مورد استفاده درتفسیر،
شناسی معرفت در توسعۀ دانش خواهد داشت.  کند. از همین رو، پارادایم تأثیرپذیري مهمی از جامعه می

کند که براي توسعۀ دانش لزوماً نیازمند ایدة جدیدي نیستیم، بلکه باید یک فضاي  نظریۀ پارادایم بیان می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Hedesan & Tendler 
2. Singer 
3. Kuhn 
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آوردي اجتماع در تولید  و این ممکن نیست جز با هم اي اجتماعی جایگزین بستر قبلی شود اندیشه
ترین واحد اجماع در درون علم است و براي متمایز ساختن یک  پارادایم کلی«. پس )2: 2000 1(روبرتس،دانش

رود. پارادایم؛ سرمشقها،  اجتماعات علمی) به کار می اجتماع علمی از سایر اجتماعات علمی(یا خرده
کند و به هم پیوند  بندي و تعریف می بزارهایی را که درون آن وجود دارد، طبقهها و ا ها، شیوه نظریه

  )72- 73: 1395فرد،  (دانایی».دهد می

پس از ایراداتی که به کوهن در چندسویه بودن معناي پارادایم وارد شد، دو معناي متفاوتی که در 
از یک سو نمایندة مجموعه «رتند از: براي این اصطالح به کار رفته عبا» ساختار انقالبهاي علمی«کتاب 

باورها و ارزشها و روشهاي فنی و چیزهاي دیگري از این قبیل است که اعضاي یک جامعۀ علمی درآنها با 
اي  هاي شناخته اي از اجزاي آن مجموعه؛ یعنی معماگشایی اند. از سوي دیگر، اشاره به گونه یکدیگر شریک

اي براي حل معماهایی باقیمانده  تواند همچون شالوده رود و می کار میاست که به عنوان سرمشق یا مثال به 
  )174: 1369(کوهن، ».علم جایگزین قواعد صریح حل معما شود

  . نسبت پاردایم و مفاهیم همسو2
. علم عادي؛ 2علم؛  . پیش1اي چنین بیان کرد:  توان در توالی پنج مرحله چارچوب کلی نظریۀ کوهن را می

  . بحران جدید.5علم عادي جدید و  .4. بحران؛ 3

توان براي آن تصویر کرد: الف) تفسیر یک  علم، مقطعی است که شرایط ذیل را می مرحلۀ پیش
واقعیت؛ ب) اظهار نظرهاي متخصصان در غیر حوزة تخصصی خود؛ ج) فرعی و ثانوي بودن فهم واقعیت؛ 

ها؛ و) این مرحله مختص اظهار  یاس با سایر نظریهد) تشتّت آرا و اختالف نظر؛ هـ) نبود یک نظریۀ برتر در ق
هاي دیگر نیست؛ ز) نیاز همۀ علوم به گذران این مرحله در سیر تاریخ  نظر متفکران یک حوزه در حوزه

  )115- 155: 1395(کیون، گیري خود. شکل

ئله و موضوع ها در این مرحله، ویژگی پارادایم را ندارند؛ زیرا قادر به تبیین بخشی از وجوه مس نظریه
هاي موجود در این مرحله، از حیث دقت و تازگی و برجستگی، در طبقۀ آرا و  خود هستند. همچنین نظریه

  )119: 1390(حبیبی، اند. شوند، بلکه مقدمۀ تولید یک نظریۀ خالقانه بندي نمی هاي ابتکاري طبقه نظریه

شناخت اجزاي سازنده و عناصر  علم به علم عادي، عنصر در رابطه با ویژگی فرایند گذر از پیش
توان با ترکیب هماهنگ شناختهاي جزیی به  اي می اند. پس با شناخت تجزیه دهندة علم را بیان کرده تشکیل

  )120(همان: نظام معرفتی جامعی دست یافت.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Roberts 
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علم «نویسد:  گیرد. کوهن در تعریف علم هنجاري می پس از این مقطع، علم عادي یا هنجاري شکل می
اي از یک یا چند دستاورد علمی بنا شده  ي به معناي پژوهشی است که به صورتی مستحکم بر شالودههنجار

است و جامعۀ علمی خاصی در مدتی از زمان به آن دستاوردها معتقد است و آنها را اساس عمل آیندة خود 
  )25- 26: 1369(کوهن، ».دهد قرار می

که کوهن براي علم هنجاري برشمرده است. آن  نسبت علم هنجاري و پارادایم در خصوصیاتی است
سابقه بود که براي گردآوردن گروه با دوامی از  اي بی دستاوردهاي آنها به اندازه«دو خصوصیت عبارتند از: 

اي  کرد. در عین حال، به اندازه هواداران از میان روشهاي فعالیت علمی در حال رقابت با یکدیگر کفایت می
شده در اختیار آنان  ه همه گونه مسائل را براي حل کردن گروه مشتغالن دوباره تعریفپذیراي تغییر بود ک

  (همان)».داد قرار می

اي براي تولید نظریۀ علمی است. از منظر نسبت  بر اساس این تلقی از پاردایم، پاردایم چارچوبی اندیشه
توان پاردایمی را بدون نظریه تصور  می توان پاردایم را اعم مطلق نسبت به نظریه دانست. لذا مفهومی نیز می

توان آن را بدون پارادایم تصور کرد. این تقریر منافاتی با نظریه شدن یک  کرد، بر خالف نظریه که نمی
تواند در مقام رقابت با  است و می» قانون، نظریه، کاربرد و ابزارسازي«پارادایم ندارد؛ زیرا پارادایم حاوي 

  )73(همان: یک نظریه مطرح شود. نظریات دیگر به عنوان

ها  هاي حاکم بر نظریه توان بین پاردایم و فرانظریه قائل بود؛ زیرا در فرانظریه، پارادایم همین نسبت را می
شناسی  شناسی و روش شناسی، شناخت شود. به عبارت دیگر؛ فرانظریه ساحات هستی بررسی تطبیقی می

توان مبانی معرفتی ماقبل از هرنظریه دانست که  فرانظریه را می«کند.  هاي نظریات را واکاوي می پاردایم
اند که انواع و تعداد آنها در  هاي این فرانظریه فرضهاي فرانظري نیز مؤلفه نظریه برآن بنا شده است و پیش

شناختی و وجودشناختی  فرضهاي معرفت میان همۀ دانشمندان مورد اتفاق نیست. اما برخی از آنها مانند پیش
. در عین حال، فرانظریه هستۀ اصلی هر پاردایم و معروف )1390(فیاض و بدره، »معموالً میان همه مشترك است

پارادایم در بسیاري از معانی آن است... فرانظریه با ماهیت پژوهش و روشهاي مطلوب هر حوزه در آن 
کند. این  برانگیز عمل می  زة چالشاي از یک حو یک فرانظریه مانند نقشه. «)3(همان: »پارادایم سروکار دارد

ها ناهماهنگ با منطق مرکزي آن هستند، هم  ها هماهنگ و کدام مؤلفه فرانظریه با پیشنهاد اینکه کدام مؤلفه
هاي  ها از این طریق، گروهی از توصیه کند. فرانظریه نقاط برجسته و هم مرزهاي آن حوزه را مشخص می

هاي منفی  هاي مثبت و هم توصیه بق نظر الکاتوش، هم شامل توصیهکنند که ط شناختی را فراهم می روش
کند،  شود... فرانظریه در دستان یک محقق ماهر، یک راهنماست و از انواع خطاهاي قطعی جلوگیري می می

دهد، برخی از خطوط پژوهشی را براي پیروي کردن  توصیفات و مشاهدات قطعی را مورد سوء ظن قرار می
  ».هاي طبیعی است و معیاري براي تشخیص مشاهدات مهم و معنادار دربارة پدیده دهد پیشنهاد می
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هاي علمی و هدف از فرانظریه را  جایی پارادایم کوهن فرانظریه را بررسی تحوالت علم و جابه
  )11: 1394(اخالصی و خاکسارفرد، داند. هاي علمی می بندي پارادایم دسته

کند  سازي می مدل، واقعیت را شبیه«مدل و نمونه نیز باید گفت:  در نسبت پارادایم و مفاهیمی همچون
  )73: 1395فرد،  (دانایی».کند ولی پارادایم، تصوري ذهنی و کلی از واقعیت ارائه می

با این توضیحات تالش شد تا با تحلیل معناي پارادایم از منظر کوهن، مفاهیم همسو با این مفهوم، 
منصۀ ظهور برسد و از طرف دیگر، مبانی نظري این اندیشه و ثمراتی که در معرفی و وجوه افتراق آنها به 

ترین و  طراحی منطق اکتشاف علمی برآن مترتّب است بیان شود. لذا مشخص شد که پارادایم کلی
  توان به وسیلۀ آن، گفتمانهاي علمی را از یکدیگر مجزا کرد. ترین بستر اجتماع علمی است که می اصلی

  

  بیقی مفاهیم پارادایم و مکتب از دیدگاه کوهن و صدرد) بررسی تط
  . وجوه تشابه1

پارادایم، مفهومی کلی و شامل اجزا و عناصري اعم از اصول و مبانی است که بر آنها  تعریف ماهوي:
طور که مفهوم مکتب نسبت به اجزا و عناصر علمی، مفهومی کلی است و نقش  تأثیرگذار خواهد بود؛ همان

الگو، «توان معادل مفاهیمی مانند  دهی به علم را بر عهده دارد. لذا هر دو مفهوم را می جهتساماندهی و 
فرضهاي بنیادینی است که اداراکات ثانوي  دانست. تمامی این مفاهیم دال بر پیش» نمونه، نظام و مذهب

توان داراي عنصر  را میشود. بر این اساس، هم مفهوم پارادایم و هم مکتب  مبتنی بر آن ارزیابی و تحلیل می
ترین ساحات اندیشه، کنش و فرهنگ اجتماع انسانی است. این عنصر  فلسفی دانست که ناظر به عمیق

ها یا  تواند منطق عمل علوم را مشخص کند؛ زیرا در هر علمی، دانشمند در تالش است که گزاره می
آن بپردازد. این همان منطق اکتشاف علمی دستگاههایی از گزاره را عرضه کند و گام به گام به اعتبارسنجی 

. در حقیقت؛ نظام یا پارادایم علوم، )30: 1370(پوپر، دهد است که تحلیلی منطقی از روش عمل علوم ارائه می
  اند. صورتگر این منطق

دهی به مسائل علم است. به عبارتی؛ بر اساس هر پارادایم است  از دیدگاه کوهن، پارادایم ظرف شکل
توان در تحلیل  ان جغرافیایی خاص از پاسخ را براي مسائل متصور شد. دقیقاً چنین نسبتی را میتو که می

توان یک  شهید صدر از مکتب ارائه داد. بر اساس نظر ایشان، مسائل وجه مشترك علم و مکتب است و می
اهد بود؛ مانند مسئلۀ واحد را در دو ساحت مکتب و علم مطرح کرد، اما نحوة پاسخ به آنها متفاوت خو

پذیري آن تابع مکتبی  که گرچه حکایت از یک کشف علمی دارد، ولی جهت» قانون آهنین دستمزدها«
  است که از آن براي استخراج نتایج استفاده شده است.
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علم، علم عادي، بحران، علم عادي  اي کوهن، شامل پیش با توجه به تحلیل پنج مرحله تأخّر از علم:
توان همچون دیدگاه شهید صدر دربارة مکتب که آن را اکتشافی و از روبنا به  د، میجدید و بحران جدی

دانست، مفاهیم پارادایم و مکتب را ثبوتاً مقدم از مقام دانش بدانیم. متناسب با همین فرایند در  زیربنا می
ی را براي علم به علم عادي، عنصر شناخت جزیی از اجزاي سازنده و سپس شناخت ترکیب گذار از پیش

گیري علم هنجاري با دو خصوصیت بدون سابقه  اند. پس از شکل دستیابی به نظام معرفتی جامع مطرح کرده
دهد. با این حال، باید  بودن دستاوردهاي آن و مقبول واقع شدن آنها در جامعۀ علمی، پارادایم را شکل می

اطی دوگانه، این بسامد ممتد علوم است که گیرد و در ارتب توجه داشت که علم در فضاي پارادایم شکل می
هاست. به تعبیر کوهن، پارادایم همان دستاوردهایی است که از این دو خصوصیت  بخش پارادایم هویت

برخوردارند. بر این اساس، همان طور که مکتب را پس از بررسی مجموعه احکام روبنایی اکتشاف کردیم، 
علم و علم هنجاري شکل خواهد گرفت. البته پس از این فرایند،  شگیري مراحل پی پارادایم نیز پس از شکل

هاي علمی و دانشهاي نوین مبتنی بر  پارادایم و مکتب، خود به تنهایی موجب تولید و تأسیس نظریه
شوند. با این حال، مبتنی بر توضیح قبلی و جریان ارتباط  ساخته در درون خود می الگوهاي پیش کالن

  لم و نظریه را متأخر از پارادایم و مکتب دانست.توان ع دوگانه، می

تواند در مقام یک نظریه قرار گیرد  بر اساس دیدگاه کوهن، هر پارادایم می قابلیت ابدال به نظریه:
که داراي ابعاد علمی و دانشی است و قابلیت ابطال و اثبات دارد. در مفهوم مکتب از دیدگاه صدر نیز 

نطاق کرد، هرچند وي به این ظرفیت تصریح مستقیم نداشته است؛ زیرا اساس توان این قابلیت را است می
اي است که اساس و جوهرة اصلی مکتب بر آن  تفاوت دو مکتب مانند اسالم و سوسیالیسم، مبتنی بر نظریه

  توان مکتب را همانند پارادایم، قابل ارائه به مثابۀ یک نظریه دانست. استوار است. به همین علت می

پارادایمی مختص  -ها و کابردهاي مکتبی هر پارادایم و مکتبی مبتنی بر قوانین، نظریه ناپذیري: سقیا
توان معانی اجزاي یک پارادایم و مکتب را بدون تحلیل و  یک شبکۀ زبانی است. به عبارت دیگر؛ نمی

ارادایم و هم مکتب، انطباق با شبکۀ معانی دیگر عناصر آن مکتب یا پارادایم فهمید. به همین سبب، هم پ
توان واژگان به کار رفته در یک مکتب را با واژگان به کار رفته در یک  ناپذیر خواهند بود و نمی قیاس

ناپذیري، مفهوم آزادي در مکتب اسالم،  مکتب دیگر مقیاسه کرد و نتیجۀ واحد گرفت. مبتنی بر همین قیاس
  )352/الف: 1393(صدر، داري خواهد داشت. لیبرال سرمایهدال معنایی متفاوتی نسبت به مفهوم آزادي در مکتب 

صدر تصریح دارد که مکتب و نظام، متولی ارائۀ روشی پسینی است؛ در حالی که علم  روشمند بودن:
کند. همچنین دربارة پارادایم تصریح  دهد، بلکه روش موجود در جوامع علمی را اتخاذ می روش ارائه نمی

  شده از علم است. قواعد انتزاع ها و کالن و شامل روشها، سازوکاردارد که اعم از فرانظریه 
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  . وجوه تفارق2
ها صورت  طبق نظریۀ کوهن، پیشرفت در علم با تغییر و انقالب در پارادایم پیشرفت در فرایند علم:

 توان پیشرفت علم محسوب کرد؛ در حالی که صدر در تحلیل مفهوم پذیرد و هر انباشت دانشی را نمی می
توان به توسعۀ  کند، اما معتقد است با اکتشاف مکتب می مکتب، لزوماً چنین نسبتی بین آن و علم ایجاد نمی

  افقی دانش سرعت بخشید.

طور که بیان شد، یکی از ثمرات ارائۀ نظریۀ  همان شناختی علوم: تشکیک در قطعیت روش
؛ در حالی که تأسیس )12: 1385(مقدم حیدري، شناختی بسیاري از علوم بود ها، تشکیک در قطعیت روش پارادایم

اي در پی نداشت. نظریۀ مکتب و علم صدر صرفاً نمایانگر ظرفیتی  مفهوم مکتب در مقابل علم، چنین ثمره
هاي جزیی به  توان از فراورده شناختی علوم بود و اینکه می مند کردن روش دهی و نظام در راستاي جهت

  ازید که نقش هدایتگري در توسعۀ آن دانش خواهند داشت.استخراج کالن قواعد کلی دست ی

تواند در  صدر معتقد است هر آنچه تابع قوانین علّی و قضایاي خارجیه است، نمی زدایی از مکتب: علم
هاي مکتبی و نظاموار وارد شود؛ خاصه اگر مکتب را منبعث از اعتباریات شریعت بدانیم،  حقیقت گزاره

بیرونی را به آن به مثابۀه یک مکتب نسبت دهیم یا از آن مکتب انتظار تولید و ارائۀ  توانیم روابط علّی نمی
طور که فقهاي اسالم در طول تاریخ به این انفکاك دقت نظر داشته و از  هایی داشته باشیم. همان چنین گزاره

دانستند؛ بر  نمی» الواقعه یف«یا قضایاي  )15: 1370(عراقی، »موضوعات صرفه«دین را متولی ارائۀ تئوري پیرامون 
هاي علمی و  خالف مفهوم پارادایم که چنین ماهیتی براي خود قائل نیست، بلکه سخن گفتن از گزاره

  داند. ماهیتهاي دانشی را از رسالتهاي خود می

  

  گیري هـ) بحث و نتیجه
اند  شناسی علمی روشاي به حوزة  سید محمدباقر صدر و توماس کوهن داراي دو خاستگاه اندیشه  اهللا آیت

زمینۀ ذهنی دینی و  توان از یک سو آنان را متفاوت و از سوي دیگر، مشترك تلقی کرد. صدر با پیش که می
نظامهاي جامعۀ دینی بین  ترسیم افقهایی ناظر به توسعۀ روشهاي فهم دین ناظر به مکلّف کالن و خرده

شود. ابتناي ساخت  ین فرایند را متذکر میعلم از ا 1»تخصصی«شناسی در استنباط مکتب و خروج  روش
اي هستند که از روش و سازوکار مشخص استنباط »مکتبی«هاي  سازي از دیدگاه صدر، گزاره بنیادهاي نظام

شوند. در مقابل، دیدگاه کوهن وجود دارد که قائل به وجود پارادایم به عنوان عامل اصلی پیشرفت علم  می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 )18- 21: 7، ج 1417(صدر، رکان در رفع تعارض غیر مستقر است.تخصص به عنوان یک اصطالح اصولی در جمع عرفی و مقابل دیگر ا .1
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طور که صدر مکتب را از علم مجزّا فرض  ي علمی از غیرآن است. همانها و قسمی مجزا در تحلیل داده
کرده، کوهن نیز پارادایم را از علم مجزّا فرض کرده است؛ اما بر خالف صدر، قائل به عاملیت پارادایم در 

  شناسی علوم نیست. اختالل قطعیت نظام روش
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