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Abstract 

The purpose of the study is to identify the appropriate research 

method(s) for interdisciplinary sciences, including knowledge and 

information science. In this regard, this is an analytical review article 

concerning some important philosophical schools related to research 

methods in which the characteristics of each philosophical school is 

mentioned and discussed. The findings show the positivist, pragmatist, 

realistic and Parmenides philosophical schools may be regarded as 

reductionist approaches which tend to discover the laws of nature; the 

existentialist and Heraclitus philosophical schools are holistic which 

tend to consider the change of entities. Since, it is the nature of the 

problem and the subject of the research that determine the appropriate 

research method and philosophy; Hence, for interdisciplinary sciences 

that often have complex, multi-faceted problems, the use of dual 

philosophical schools such as Plato’s philosophy (the composite 

approach) is more appropriate. It seems awareness of the fact that every 

research follows a series of philosophical assumptions has implications 

on how problems in the knowledge and information science should be 

studied. 
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شناسي به مثابه علمي بين روش پژوهش مناسب در علم اطالعات و دانش

شناختياي: نظري به مباني معرفترشته
 3مهدی زينالی تازه کندی

 2محسن نوکاريزی

 1حسن بهزادی

چکيده
اي هاي پژوهش مناسب براي علوم بین رشتههدف از اين مطالعه اين است که روش يا روش  

م اطالعا  و دانش شناسي نیز در اين حوزه قرار دارد. از اين رو، اين يک مقاله شناسايي شوند که عل

هاي فلسفي مرتبط به روش پژوهش پرداخته و  مروري تحلیلي است که به برخي از مهم ترين مکتب

توان مکاتب فلسفي ها حاکي از آن است که مي . يافتهشده استبحث  هانآويژگي هر کدام از 

ماتیستي، رئالیستي و پارمیندسي را داراي رويکرد تقلیل گرا دانست که به کشف پوزيتويستي، پراگ

قوانین حاکم بر طبیعت عالقه مندند؛ در حالي که مکاتب فلسفي اگزيستانسیالیستي و هراکلیتوسي را 

ها توجه دارند؛ از آنجايي که اين ماهیت مسئله و  کل گرا دانست که به تغییر و تفاو  موجوديت

کند. از اين رو براي علوم بین  ژوهش است که فلسفه و رويکرد پژوهشي مناسب را معین ميموضوع پ

باشند، استفاده از مکاتب  هاي پینیده و چند وجهي مي اي که اغلب داراي مسائل و موضوع رشته

تر است.  به نظر هاي بین رشته اي مناسب فلسفي دوگانه محور افالطوني و روش ترکیبي براي حوزه

 در کند، که هر پژوهشي از يک سلسله مفروضا  فلسفي پیروي مي واقعیت اين از رسد، آگاهيمي 

 مطالعه علم اطالعا  و دانش شناسي رشته اصلي مسائل از بسیاري بايد چگونه اينکه با رابطه

 شود،کاربرد دارد. 

اسي، شناي، روش پژوهش، موضوع چند وجهي، علم اطالعا  و دانش کلیدواژگان: بین رشته

 شناختي.معرفت

 ma.zeynali@mail.um.ac.ir؛ )نويسنده مسئول(شناسي دانشگاه فردوسي مشهدعا  و دانشعلم اطال دانشجوي دکتري. 9

 mnowkarizi@um.ac.irشناسي دانشگاه فردوسي مشهد؛ دانشیار رشته علم اطالعا  و دانش .5

 hasanbehzadi@um.ac.irشناسي،دانشگاه فردوسي مشهد؛ رشته علم اطالعا  و دانش استاديار .3
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مقدمه 

شوند. به بیان ديگر  اي خوانده مياي با رشته ديگر ارتباط برقرار نمايد، میان رشته اگر رشته

اي فراگردي براي پاسخ به يک سؤال، حل يک مسئله و يا پرداختن به  هاي میان رشتهرشته

تخصصي به طور  توان با يک رشته موضوعي است که به دلیل پینیدگي يا گسترش آن نمي

هاي داراي ماهیت  رشته ،رواز اين(؛ 9345)اسدنیا و شعباني، دقیق به مطالعه آن همت گماشت 

ها را در مطالعا  خود  اند تا نظريا  بنیادين موجود در ساير حوزه اي تالش کرده رشته بین

مر مستثني نبوده ا را مورد بررسي قرار دهند که حوزه علم اطالعا  نیز از اين انهوارد کرده و آ

ها وارد حیطه علوم  هاي موجود در ساير حوزه است. اين امر سبب شده است تا نظريه

با بررسي استنادا  مقاال  منتشر  (9360اطالعا  شوند. در همین راستا، جمالي مهموئي)

هاي علوم اسالمي،  شناسي، اين رشته را در ارتباط با رشته شده رشته علم اطالعا  و دانش

نه، تربیتي، اجتماعي، ارتباطا ، پزشکي، مديريت، زبانشناسي، اقتصاد، روانشناسي، تاريخ و رايا

 هاي موجود در رشته علم ( بررسي نظريه9340داند. افزون بر اين،  پرتو و گلتاجي ) ادبیا  مي

 هاي فلسفه، ارتباطا ، رياضي، رايانه، هاي اين رشته از رشته اطالعا  نشان دادند که نظريهو 

از  است.شده شناسي و الکترونیک گرفته  شناسي، روانشناسي، مديريت، جامعه شیمي، زيست

فلسفه در شناسي با رشته فلسفه ارتباطي قوي دارد.  اين میان، رشته علم اطالعا  و دانش

ها در زندگي،  دهد. انسان جستجوي حقیقت و صداقت، همه چیز را مورد ترديد قرار مي

شک در مبادي  کنند. در تعمق جدي، بي باورهاي خويش تأمل و تعمق مياهداف، اعتقادا  و 

(. 5095، 9کنند)دو بییر کنند، عمیقاً کاوش مي هايي که اين مباحث را هدايت و اداره مي و بنیان

 کرد: الف( حوزه متافیزيک که  یمتقستوان فلسفه را به سه حوزه اصلي  رايج مي صور  به

است؛ ب( حوزه اخالق، در اين حوزه مباحثي نظیر چه  ستيهستي و انواع ه شامل مباحث

شناسي،  حوزه معرفت شود؛ و ج( چیز خوب است و مردم بايد چگونه رفتار کنند، مطرح مي

توان به آن رسید )حصول شناخت(،  يمکه شناخت چیست )ماهیت شناخت( و چگونه  ينا

 .(5007، 5ي است )فالیسشناس معرفتموضوع حوزه 

1. De Beer

2. Fallis
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توان گفت که علوم مختلف در دامن فلسفه متولد شده،  ها مي فلسفه و ساير حوزهدر پیوند 

شناسي به  در مورد معرفت 9اند. با وجود اين، پرسلي رشد کرده و تبديل به علمي مجزا شده

ه در کاست، شناسي مربوط به نظريه دانش  اين مسئله اعتقاد ندارد؛ چراکه از نظر وي معرفت

ده شده و سپس در فلسفه پديدار گشته است و دانش و اطالعا حوزه علم اطالعا  زا

(. در همین راستا، 9349نقل در بهزادي،  5007موضوع حوزه علم اطالعا  است )پرسلي 

ها بر  شناسي ايران در طول سال ( از برجستگان رشته علم اطالعا  و دانش9387ابرامي )

است.   اين رشته اصرار ورزيده شناسي به عنوان بنیان و اساس شناسي و دانش شناخت

شود که از ابتداي پیدايش فلسفه، فیلسوفان باستان  همننین، با مرور متون فلسفي مشخص مي

اند و هرجا سخن از فلسفه بوده، سخن از دانش نیز به میان آمده  نیز به نظريه دانش پرداخته

است يا  در حوزه علم شناسي در حوزه فلسفه متولد شده  است. در هر صور ، اينکه معرفت

شناسي  اطالعا ، حاکي از رابطه تنگاتنگ فلسفه و حوزه علم اطالعا  در موضوع معرفت

شناسي با يکديگر  ( فلسفه و علم اطالعا  و دانش5003) 5ديک و ويکر است. به قول 

توان موضوع مشترک فلسفه  اشتراکا  زيادي دارند و چگونگي کسب اطالعا  و دانش را مي

شناسي بحث درباره  از آنجايي که موضوع معرفت شناسي معرفي کرد. اطالعا  و دانشو علم 

ماهیت شناخت و چگونگي رسیدن به شناخت است، بر اين اساس و آننه در باال گفته شد، 

شناسي، موضوع مشترک فلسفه و علم  توان گفت که پیشنهاد روش پژوهش و روش مي

نا، پژوهش درباره روش پژوهش يکي از موضوعا شناسي است. بر اين مب اطالعا  و دانش

شناسي است. از سويي ديگر از آنجايي که رشته علم اطالعا  و  و دانشرشته علم اطالعا  

( پرداختن به روش 9345اي است )اسدنیا و شعباني،  رشتهدانش شناسي از جمله علوم بین

شناسي  ا  و دانشبه خصوص علم اطالع اي رشتههاي بین پژوهش مناسب براي حوزه

هاي قديم موضوع  دارد که در زمان( نیز در اين زمینه بیان مي5005) 3يورلندضرور  دارد. 

شناسي بود و پژوهشگران ساير علوم نیز درگیر علم پرداختن به نظريه و روشفلسفه

هاي مختلف در هر  شناسيها و روش هاي کاربردي و عملي بودند، اما امروزه نظريه پژوهش

يابد. در نهايت وي معتقد است که براي  نظران آن رشته توسعه مي اي توسط صاحب تهرش

1. Presley

2. Dick & Weckert

3. Hjorland 
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شناسي، نیاز به پژوهشگراني است که هاي قوي در رشته علم اطالعا  و دانشانجام پژوهش

العا  مهار  داشته شناسي( و هم در علم اط شناسي و روش هم در فلسفه علم )معرفت

کند که رشته علم اطالعا  نیازمند توسعه مباحث نظري و  ميي تاکید و ،رواينباشند. از 

اغلب به اين نکته »اعتقاد دارد که  9( به نقل از بیدل9385فلسفي است. در همین راستا شرا )

اند، به جاي آنکه آن را به  بود اگر آناني که علم را خلق کرده تر مي ام که چقدر جالب انديشیده

هاي علمي خود گزارش کنند، بگويند چگونه خلق اين علم به  شکلي منطقي و رسمي در مقاله

کند، آنگونه که در اين مسئله در مورد اجزاي مختلف علوم نیز صدق مي«. وقوع پیوسته است

مسلماً علم جديد از روش »( معتقد است که 9366شناسي نیز  داوري اردکاني ) بحث روش

 در اين زمینه،«. روش چه نسبتي دارد جدا نیست و اين خیلي مهم است که بدانیم علم با

اند که رشته علم اطالعا  پژوهشگران مختلفي به اهمیت فلسفه علم در ساير علوم اشاره کرده

پژوهشگراني اي کوچک، شناسي نیز از اين قاعده مستثني نبوده است. به عنوان نمونه و دانش

مکتب فلسفي رئالیستي، ( 5009شناسي در کتابداري، يورلند ) ( معرفت9385چون شرا )

( فلسفه ديالکتیکي و زينالي، نوکاريزي و بهزادي )زودآيند( فلسفه 5006) 5ثورنلي و گیب

اند رابطه بین علم  و تالش کرده  پراگماتیستي را در حوزه علم اطالعا  به بحث گذاشته

شناسي  تاما در حوزه توجه به مباني معرف شناسي و فلسفه را تبیین کنند. اطالعا  و دانش

اي، منابع رشتهشناسي به مثابه يک رشته بین هاي پژوهش در رشته علم اطالعا  و دانش روش

 چنداني وجود ندارد.

هايي است که در قرون اخیر خود به صور  علمي شناسي يکي از شیوه متدولوژي يا روش

موعه شود، متشکل از مج نوين مطرح گرديده است. در واقع، هر پژوهشي که انجام  مي

هاي منظم و منطقي است که پژوهشگران براي پاسخگويي به سؤاال  موجود در ذهن  فعالیت

هاي غیر علمي متمايز  هاي علمي را از پژوهش آننه پژوهشکنند. ا استفاده مينهخود از آ

بخش  (.9385شود )خادمي،  هايي است که در پژوهش به کار گرفته مي کند، مسیر و روش مي

دهد؛  شناسي تشکیل مي رساخت هر پژوهش علمي را مسايل فلسفي و معرفتاي از زي عمده

زيرا ماهیت شناخت و نحوه دستیابي به شناخت و دانش از مسائل عمده و مهم هر پژوهش 

1. Beadle

2. Thornley, Gibb
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اند، از  آن جايي که فیلسوفان در طي چندين قرن به مباحث معرفت و شناخت پرداختهاست. از

ده است. با توجه به مکاتب فلسفي موجود، اين رو مکاتب فلسفي مختلفي پديد آم

شناسي رويکردهاي پژوهشي متفاوتي  هاي مختلف با توجه به اصول معرفت پژوهشگران رشته

از  ديدگاه هرکدام اند. از اين رو در اين نوشتار قصد آن است تا را در رشته خود پیشنهاد داده

ر  انتقادي بررسي و سپس با شناسي تبیین، تحلیل و به صو مکاتب فلسفي در مورد معرفت

اي علم اطالعا  و چندوجهي و پینیده بودن مسائل آن و مطابقت  رشتهتوجه به ماهیت بین

ماهیت حوزه علم اطالعا  با نگرش فلسفي مکاتب ياد شده، در نهايت روش پژوهش 

پیشنهاد شود.   مناسب براي اين حوزه

فالسفه باستانديدگاه 

فکري مهم در رابطه با ثبا  يا تغییر در جهان وجود داشته است که دو نحله  در عهد باستان

اشاره کرد. در همین راستا، ابتدا  5هراکلیتوس و 9توان به دو فیلسوف پارمنیدس آن مي رأسدر 

  به نظرا  پارمنیدس و هراکلیتوس اشاره و سپس ديدگاه افالطون تشريح شده است.

بیاني ديگر، هستي در جنبش،  شود. به وب ميگرا محس کثر   انديشه نمادهراکلیتوس 

هراکلیتوس را با اين نظريه  عمدتاًکه  وي نظريه( 5097، 3دگرگوني و اضداد است )گراهام

وجود   در تغییر و سیالن مطلق است و هیچ ثبا  و پايداري یزچ  اين است که همه ،شناسند مي

در يک »شود که  رق مختلف بازگو ميمعروف منسوب به او نیز به ط  ندارد و همواره اين جمله

 «توان دو بار وارد شد، چون همواره آب رودخانه در حال گذر و جريان است رودخانه نمي

 (.5097چیزي قابل شناخت نیست )گراهام،  یچ هوي  نظر از (.9383قرائي،  ؛9483، 9)فريمن

ست و جهان صرفاً نظر پارمنیدس هرگونه کثر ، حرکت و تغییر توهمي بیش نیدر مقابل، از 

يگر، فیلسوفان الئا د بیاني  به(. 9483فريمن، يک کل واحد، متصل، توپُر و مطلقاً صُلب است )

قرائي،  ؛9355ي، شرف خراسانشمردند ) يمير ناپذ يدگرگونحرکت و  يبهستي را يکتا، 

چون  که»استوار ساخت، « آننه هست»برمدار  به اجمالتوان  مي پارمنیدس را  نظريه .(9383

1. Parmenides

2. Herakleitos

3. Graham

4. Freeman
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نقل در  9368 گاتري،) «حرکت است بي و ناپذير، کل، يگانه وجود دارد، پديد نیامده و تباهي

که همان هستي است، ديدگاه دو نحله فکري  موضوعي ثابت باوجود(. پس 9343اردبیلي، 

رسند. حال بايد توجه کرد که آيا افالطون به يکي از دو نحله فکري  به نظر مي هم بامغاير 

کثر  و حرکت را  راه سومي خواهد بود که نه وحد  و ثبا  و نه به دنبالگرويد يا  خواهد

 ناديده بگیرد. 

نهد، نه ادعاي  برتري مي یزچ  فیلسوف که دانش و فهم و تعقل را بر همهمطابق نظر افالطون، 

اي از  عهکه کل موجود را )اعم از اينکه آن را واحدي بدانند يا مجمو بپذيرد دتوان کساني را مي

شمارند، بلکه  دانند و نه سخن کساني را که آن را متحرک مي حرکت مي کثیر( بي هاي انديشه

حرکت است  ناچار است چون کودکان هر دو را بخواهد يعني بگويد که موجود و کل، هم بي

( و مطالعاتي نظیر  9499با مرور کتب افالطون ) (. بنابراين9499افالطون، ) و هم متحرک

(، صیدي و ديرباز 9340زاده ) فتحي و موسي (،9387(، فتحي )5003) 5انس(، 9480) 9بروکز

 نگر جامعگرا و  فیلسوفي دوگانه ،افالطون نتیجه گرفت کهتوان  مي( 9380دادبه )( و 9349)

. است که نظريه وي هم سیالیت هراکلیتوسي و هم ثبا  پارمنیدسي را در خود جاي داده است

از  يا در عالم مُثُل ارتباط دارد يا بهرهاي  ايدههر چیزي در اين عالم با ن براساس نظر افالطو

توان کثر  موجود در عالم محسوس را با  تر، مي . به بیان دقیق(9345)صابري ورزنه،  آن است

 يواحد رفع کرد. اين نکته ما را به همان بحث پیشین میان وحد  پارمنیدس  هشيندتوسل به ا

پذيرد، اما آن را صرفاً به  ي را ميتوسگرداند. افالطون کثر  هراکلی ي بازميوسو کثر  هراکلیت

نظريه انسان معیاري  ضمن ترکیب با محدود کرده و فنا و زوالجهان محسوس، يعني قلمرو 

. به تعبیر (9349بختیاري، کند ) محدوده معرفت حسي تفسیر مي پروتاگوراس، آن را در

پذيرد که شدن يا صیرورتي مطلق وجود دارد و آن  لیتوس را مي، افالطون ديدگاه هراک3یساستِ

گیرد، بلکه جرياني  برنمي ثابت و دائمي را در چیز یچدهد که ه را با جهان محسوس پیوند مي

پذيرد، اما آن را نیز به  از سوي ديگر وي وحد  پارمنیدسي را نیز مي«. مواست پیوسته و مدا

الم مُثُل محدود کرده و استدالال  پارمنیدس مبني بر ثبا  عالم عقل، عالم حقیقي، يا همان ع

  (.9343)اردبیلي،  زند پیوند مي ها يدهرا به وجود ا« وجود»و وحد  

1. Brookes

2. Annas

3. Stace 
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، مفهوم، طبقه به معناهاي صور ، نمود، نوع، گونه، شکل، سبک، کیفیت، ايدوسواژه ايده و 

ترديد صور   ولیه هر دو واژه بيشود، الگو و طبیعت به کار رفته است. معناي ا آننه ديده مي

هاي فلسفي پیش از افالطون معاني  محسوس بوده که به موازا  مباحث عقالني در نظام

اي که معناي تري يافته است. در همه اين کاربردها معناي ديدن محفوظ مانده به گونه معقول

راستا، فتحي (؛ در همین 9349معقول بر معناي محسوس غلبه کرده است )صیدي و ديرباز، 

ديده شدن به »شود صبغۀ تر ميو اصطالحي تر يهر چه معناي واژه فن ( معتقد است که9385)

 . يابدغلبه مي« ديده شدن به چشم بصر«بر « چشمِ بصیر 

( 9380) افالطونها با عالم محسوس بهتر است اشاره شود که بر اساس نظر  يدها  درباره رابطه

سقراط اين سخن  ،پارمنیدس  گونه که در رساله ست يا همانمند ا اش بهره شيء از ايده

به علت بهره داشتن از آن،  ،بهره دارد« شباهت»کند که مثالً چیزي که از  مي یدپارمنیدس را تائ

شود و  مي «بزرگ»مندي،  به علت اين بهره ؛بهره دارد« زرگيب»شود و آننه از  مي« شبیه»

ا عادالنه يا زيبا نهبه علت بهره داشتن از آ ؛هره دارندب« زيبايي»يا  «عدل»چیزهايي که از 

گويد اسب زيباست،  مي نگرد و کسي که به يک اسب مي «نظريه مُثُل»برحسب شوند.  مي

قلمرو مُثُل است  در« مثل زيبايي»به  در عالم واقع پاسخش بر اساس قرابت يک اسب خاص

وس در برابر عالم معقول قرباني شود. دهد که عالم محس ينمافالطون اجازه  (.5004، 9)مارک

ي از حقیقت را ا مرتبههر دو وجود داشته و  نیز از هر دو عالم سخن رفته و« تمثیل خط»در 

عالي حقیقت دست  مراتب بهفیلسوف رهیده از غار  هم« تمثیل غار»دهند. در  يمتشکیل 

داشته است. بلکه عالم رسد که غار و زندانیاني وجود ن ينميابد و هرگز به اين نتیجه  مي

داند که به عالم محسوس  يميگاه خود ديده؛ و وظیفه خويش در جامعقول و محسوس را 

(. انسان در معرفت 9349برگشته و اهل غار را به عالم مُثُل هدايت نمايد )صیدي و ديرباز، 

ايده خیر به ا نهآبیند. شناختن کامل، ديدن اشیا در وابستگي  يمکامل، هستي را در کلیت آن 

بیاني   به(. 9389معصوم، کند ) يماست و انسان در يک نظر پیوند و همبستگي اشیا را درک 

يگر، انسان وقتي در کثر  وحد  و در وحد  کثر  را ببیند، به معرفت رسیده است د 

( و براساس نظر افالطون روش رسیدن به معرفت، روش ديالکتیکي است 9389)فتحي، 

(.9389؛ معصوم، 9355)شرف خراساني، 

1. Mark
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 يخراسانگردآوري و تقسیم است. با مرور مطالعا  شرف  روش ديالکتیکي داراي دو مرحله

 ( و9389(، فتحي )9340زاده )(، فتحي و موسي9389معصوم )(، 9340) يشيدرو(، 9355)

توان گفت که از مرحله نخست با عناوين متفاوتي از قبیل  ( مي9345ورزنه )  صابري

 نام با معموالًکیب، روش جمع، ديالکتیک صعودي نام برده شده، ولي مرحله دوم گردآوري، تر

توان استقرا و مرحله دوم را قیاس نامید. يماست؛ مرحله اول را  شدهتقسیم  مطرح 

و  تر روشنچیز، هیچ شیوه  در پژوهش پیرامون يک در روش ديالکتیکي اعتقاد بر اين است که

ي فراوان و مختلف به شناخت صور  واحدي راه ها نمونهراه از  تر از اين نیست که یقدق

کثیر  يگر، از جزئیا د بیاني  به ها را نسبت به آن صور  تنظیم نمود؛ يافت و سپس همه نمونه

ي سو بهاز آن وحد   و سپس ي گردآوري(ها مرحله) رسید (و پراکنده به وحد  )مثال

 ي تقسیم(.ها مرحلهگشت )بازها  ثر ک

گرايی( سم )اثباتپوزيتيوي

فیلسوف فرانسوي  2معروف به اگوست کنت ،9خاوير کنت وااگوست ماري فرانس يدورزاي

ارنس و ت )باس  شده شناختهگرايي  اثبا  انديشهشناسيِ نوين و  جامعه گذار یاناست که بن

شأ  هاي اولیۀ آن از آراي فلسفي فرانسیس بیکن و ديويد هیوم ن ( اما منشأ بنیان5097، 3فلینر

گذار فلسفۀ تجربي است و به پیشرفت آن کمک شاياني کرده است. وي به  گیرد. بیکن بنیان مي

هاي منطقي، بر  کرد و در برابر استدالل اصالت تجربه قائل بود و معلوما  فطري را انکار مي

بررسي پديده  کنتاگوست (. 9384کرد )عباسي،  تجربۀ زنده و مطالعۀ دقیق طبیعت تأکید مي

. او معتقد به اصالت جامعه بود، يعني داد قراري شناس جامعهني را در حیطه فیزيولوژي و روا

(. نظريه تقدم جامعه بر فرد 9355دانست )محدث اردبیلي،  يجامعه را اصل و فرد را فرع م

اي از نظريه پیروان جبر اجتماعي يا نظريه اصالت  اگوست کنت، دورکیم و ماکس وبر شاخه

اي  اي از انعکاس جامعه در اين نظريه جامعه قبل از فرد وجود دارد و فرد ذرهاجتماعي است. 

و بر او  کرده یت ترببرد. جامعه اثر خود را در فرد انباشته و او را  است که در آن به سر مي

(. در اين مکتب، تنها 9365، آذر يمساواتاست ) مسلط است. درکل اصالت با روح جمعي

1. Isidore-Auguste-Marie-François-Xavier Comte

2. Auguste comte

3. Barnes & fletcher
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هاي مشهود و محسوس و مورد اتفاق عموم است )توسلي،  ، پديده اثبا قابلواقع و امور 

اذهان عمومي نقش بسته )دژاکام،  که در ازآننه(. به سخن ديگر، حقیقت عبار  است 9363

 (.9363آحاد جامعه بر آن توافق دارند، حقیقت است )توسلي،  آننه( و 9365

ي به مد  چند و حتي مد  يک نسل زمان هرچند برا گیرند که اگر مردم يک منتقدان ايراد مي

که  يدرصورتاي را بپذيرند و همه بر آن توافق کنند، آن انديشه حقیقت است؛ حال  سال انديشه

يک حقیقت است؟  کداماي خالف آن يافتند، در اين صور   مردم زمان ديگر آمدند و انديشه

قیقت چیز ديگري است و در ها ح يناگويند که در زمان  گرايان مي در توجیه اين مسئله، اثبا 

طبق اين  در آن مسئله به آن شکل توافق داشتند، همان حقیقت بوده است. آن زمان چون مردم

چرخد و بعد از زمان کپرنیک  نظر، دو هزار سال حقیقت اين بوده که خورشید به دور زمین مي

حاال حقیقت اين  (. پس9365چرخد )دژاکام،  و گالیله گفتند که خیر زمین به دور خورشید مي

اند. آن زمان حقیقت آن بوده و اکنون اين حقیقت  است، زيرا مردم عالم اين را قبول کرده

 است.

در رابطه با تأثیر مکتب فلسفي پوزيتويستي)اثبا  گرايي( و روش پژوهش بايد اشاره شود که 

ب اين مکتب موجب وحد  به کارگیري روش پژوهش در همه علوم شد. مدعیان اين مکت

هاي اجتماعي و طبیعي وجود ندارد و انسان نیز شي  معتقد هستند که تفاوتي بین پديده

(. افزون بر 9385فیزيکي است و بايد همانند ساير اجزاي جهان فیزيکي مطالعه شود )خادمي، 

گیرند و  اين، در اين مکتب اعتقاد بر اين است که همه علوم دانش بشري از تجربه نشأ  مي

 روندي شناخت پوزيتیويسم، مکتب در قابل تأئید تجربي نیستند، فاقد معنا هستند.قضايايي که 

 خود حسي معلوما  که است سفیدي صفحه همنون تولد آغاز در انسان مغز و است جبري

؛ از هستند اثر بي ديبن نقش اين در خرد و انديشه ذهن فعالیت و شود، يم نقش آن بر خوده ب

ها و تحلیل و تفسیر نتايج پژوهش ناديده  شگر بر گردآوري دادهاين رو تهأثیر ذهنیت پژوه

 جهان يگانه که است فردي حسي ادراکا  همان نیز تجربهشود. در اين مکتب،  گرفته مي

شود در همین راستا تجربه به عنوان روش اساسي گردآوري داده شناخته  تلقي مي واقعي

بیني  ها به جامعه و پیش ه منظور تعمیم دادهها ب شود. همننین در اين مکتب گردآوري داده مي

شود. وقوع آينده انجام مي
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پراگماتيسم

مطرح شد و سپس  9868به سال  9پراگماتیسم مکتب فلسفي است که نخست توسط پرس

ادامه يافت )خاتمي،  5توسط افرادي چون ويلیام جیمز، جان ديويي، آلتور بالفور، فرديناند شیلر

اظهار « چگونه افکارمان را روشن کنیم»اي با عنوان  ه همان سال در مقاله(. پرس در ژانوي9389

داشت که براي بسط يک مفهوم ذهني فقط الزم است مشخص کنیم که آن مفهوم براي ايجاد 

(.9365شود )جیمز،  آيد، سپس اصل پراگماتیسم مشخص مي چه نوع رفتاري به کار مي

مشتق شده است. پراگماتیسم،  3به معني عمل «Pragma»اصطالح پراگما از واژه يوناني  

معیار ارزش و  عنوان بهها و عقايد را  انديشه اي است که نتايج عملي ديدگاه روش و فلسفه

طرفداران پراگماتیسم، حقیقتي که مفید  نظر از(. 9389برد )خاتمي،  ا به کار مينهصدق آ

رسد اين است که  ي که به نظر ميا (. در اين تعريف نکته9365نباشد، حقیقت نیست )جیمز، 

شود حقیقت، هم حقیقت باشد و هم حقیقت نباشد؛ چون در اين تعريف بیان  چگونه مي

که اين  يدرصورتو  یقتي هستحقپس در اينجا يک « حقیقتي که مفید نباشد»شود که  مي

؛ حقیقت مفید نباشد، پس آن حقیقت، حقیقت نیست. بنابراين،اين تعريف خود تناقض دارد

چون حقیقت، هم حقیقت است و هم حقیقت نیست.

که در اين صور  دو نوع حقیقت موجود هست، حقیقت مفید و حقیقت  ينامطلب دوم 

ين در اطرفداران پراگماتیسم، منظور از حقیقت، همان حقیقت مفید است،  نظر ازغیرمفید که 

ره شود که میان نافع بودن تناقض مشهود است. از اين رو، درباره مورد اخیر اشا بازهم صور 

اي از وجود را  االمر بودن و رتبه به مفهوم نفس و حق بودن تفاو  وجود دارد. حق بودن

تواند  شامل شدن است، ولي مفید بودن يک امر اضافي در رابطه با آن شي است و يک شي مي

طرفداران  (. اما تعريف ديگري از حقیقت توسط9365حقیقت باشد اما مفید نباشد )دژاکام، 

وجود دارد و آن عبار  است از اينکه آن برداشت صحیحي که در عمل به کار  پراگماتیسم

(.  در اين 9365يک شرط است )جیمز،  آيد، صحیح و حقیقت است، يعني به کار آمدن

تعريف نیز مثل تعريف قبلي، تناقض مشهود است و در اين رابطه بايد اشاره شود که حقیقت 

1. Peirce

2.William James, John Dewey, Arthur Balfour & Ferdinand Schiller

3. Action 
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شوند که  مؤثر واقع مي رو ازآنشوند بلکه  که مؤثر واقع مي روست ازآن بودن حقايق، نه

 (. 9365اند )دژاکام،  حقیقي

يکي ديگر از فیلسوفان بزرگ پراگماتیست است. وي معتقد است که بايد کل  9رينارد رورتي

پذيرد  هايي سخن گفته شود که فرهنگ ما مي ي آن از ديدگاهجا بهجهان عیني حذف شود و 

(. 9389کند )خاتمي،  (. به بیاني ديگر، حقیقت هماني است که انسان تجربه مي9345قي، )صاد

و در اينجا  شود افزايد که بايد ما ببینیم حقیقت چگونه ساخته مي ميادامه ( در 9389خاتمي )

سازيم و  شود که اصالً حقیقتي وجود ندارد و ما آن را مي پراگماتیستي آشکار مي  باطن انديشه

حقیقتي که امروز  شود. پس کند که حقیقت ساخته نمي انتقاد مي 5جاست که ياسپرس همین

برايم حقیقت است با تغییر منافع من، آن ديگر حقیقت نخواهد بود و حقیقت ديگري خواهم 

شود. بنابراين، ياسپرس مفهوم عملي حقیقت را سودمندي  داشت، پس اين حقیقت نمي

(. درنهايت، در پیوند مکتب 9365ند که مفید است )نصري، دا خواند و آن را حقیقتي مي مي

رسد که اين مکتب، روش خاصي را براي گردآوري  پراگماتیستي و روش پژوهش به نظر مي

اي را سودمند ها ارائه نداده است بلکه در مقام داوري، مالک حقانیت پديده و يا گزاره داده

ترين موضوع، جداناپذير بودن ، مهمها اگماتیستدر واقع از ديدگاه پرکند.  بودن آن معرفي مي

آزمايشى، تجربى )هاى علمى ، تنها از طريق استفاده از شیوهنظريهاز عمل بوده، درستى نظريه 

گیرى عملى دارد و پراگماتیسم جهت .شوند ميگیرى عملى ارزيابى  و براساس نتیجه(و...

خره، تحقیقا  به خاطر الهد و باد ميه هاى تجربى را تا رسیدن به ارزيابى و اجرا ادام روش

در مکتب پراگماتیسم، علم نیز  .گیرد يماعا  انسانى صور  متجاحل مسائل فورى و اساسى 

قدر و اعتبار عملى دارد و هدف علم ماهیت و کنه اشیاء نیست بلکه هدف اصلى علم نیز بايد 

.فايده عملى آن باشد

1. Richard Rorty

2. Jaspers
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 ستانسياليسمياگز

 به يکي  معروف کتاب دو انتشار کي ديگر از مکاتب مهم فلسفي است که باي اگزيستانسیالیسم

 در 3سارتر نوشته« بودن يا نبودن» يگرد و 9456 سال در 5هايدگر نوشته« 9زمان و هستي»نام 

 بارها(. سارتر 9389نوکنده، گرفت )مرداني قرارتوجه  مورد و يافت شهر  بیشتر 9493 سال

(، پس اصل 9386)سارتر، « هاي خودم هستم من انتخاب»د که کن به صور مختلف تکرار مي

)سارتر، « سازد بشر هیچ نیست مگر آننه از خود مي»يستانسیالیسم اين است که اگزاساسي 

بشر همان  توان قائل شد، ، بشر موجودي است که براي او ماهیتي نميیاني ديگرب به(. 9398

(. پس طبق نظر 9386اهیت است )سارتر، کوشد که باشد، پس وجود مقدم بر م است که مي

ذکر گرديد اين  قبالًکه  گونه همانشود.  سارتر حقیقت چیزي است که توسط انسان ساخته مي

ها. از  تعريف از حقیقت فقط در مورد حقیقت انسان صادق است نه در مورد همه اشیا و پديده

، شد  ساختهکه شیئي  يهنگام و در اشیا برعکس. اين رو، در انسان وجود مقدم بر ماهیت است

کتابي يا کاردي، اين شي به دست صانعي که تصوري از آن داشته، ساخته شده است.  مثالً

سازنده، تصور خود را از کارد، همننین فن ساخت کارد را که از پیش معلوم بوده در پیش 

در پیوند  (.9398)سارتر، چشم داشته است. بنابراين در اشیا ماهیت مقدم بر وجود است 

مکتب ياد شده و روش شناسي علوم بهتر است اشاره شود که در اين مکتب، موضوع پژوهش 

اهمیت بسیاري دارد؛ چرا که اگر موضوع پژوهش انسان باشد، انسان خود ماهیت خويش را  

کند و عوامل مؤثر بر پژوهش متفاو  از اشیا خواهد بود؛ درحالي که اگر موضوع  انتخاب مي

ا باشد، ماهیت اشیا از قبل تعیین شده است. از اين رو در اين مکتب روش پژوهش اشی

پژوهش در علوم انساني متفاو  از روش پژوهش در علوم طبیعي خواهد بود. افزون بر اين، 

شود. در نهايت بايد يادآوري هاي وي تأکید مي ها و خواسته در اين مکتب به تفاو  انسان

هاي علوم نظري)انساني( از طبیعي اشاره دارد که موجب  ضوعشود که اين مکتب به تفاو  مو

 به کارگیري رويکرد کمي در علوم طبیعي و رويکرد کیفي در علوم نظري شد.

1. Sein Und Zeit(Germany)

2. Heidegger

3. Sartre 
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 رئاليسم 

يافتني  دستديگر از مکاتب مهم فلسفي است که برحسب  اين مکتب حقیقت  يکيرئالیسم 

يء خارجي است؛ به بیاني ش باني ( و منظور از حقیقت مطابقت امر ذه9345است )صادقي، 

در خارج جريان دارد،  آننهاي را مطابقت آن قضیه با  ا مالک حقیقت داشتن قضیهنهديگر، آ

کنند يا اينکه مطابقت فکر با امر واقع، تصور با امر خارجي، مفهوم با مصداق را  تلقي مي

واقعیت عیني و ، حقیقت، صور  ذهني واقع در(. 9366دانند )شريعتمداري،  حقیقت مي

شود؛ به بیاني ديگر،  که توسط حواس انسان در ذهن منعکس و متصور مي خارجي اشیا است

است نها و جنبه عیني و خارج از ذهن اشیا واقعیت آنهجنبه و صور  ذهني اشیا، حقیقت آ

( پس اگر فکر و بیان و صور ، مطابق با واقع بود، حقیقت است. بنابراين 9364)فضايي، 

ها حقیقت، مفهومي است که با امر خارج از ذهن مطابق باشد و در اين تعريف  رئالیست ازنظر

(.9366يعتمداري، شر) کاربردتوان به جاي امر خارجي، واقعیت و تجربه را به  مي

اگر حقیقت، بیان يا مفهوم مطابق با امر واقع باشد؛ پس  نقد مطرح بر اين ديدگاه آن است که 

. بايد اشاره ندارداي نباشد، حقیقتي هم وجود  . بنابراين اگر جملهاسته جمله  حقیقت ساخته

پذيرند اما در اينجا ديدگاه غالب و رايج  ها اين تعريف از حقیقت را نمي کرد که همه رئالیست

و ساير  9امروزي آورده شده است که اين ديدگاه رئالیستي مطابق نظرا  ويلیام الستون

کنند  پیروي مي 5بحث درباره حقیقت از نظريه مطابقت فیلسوفان همفکر اوست که در

(.9345)صادقي، 

هاي  در اين مکتب اعتقاد بر اين است که جهان مستقل از دانش ما وجود دارد، بنابراين داده

دانند اما از سويي ديگر، اين  گردآوري شده در پژوهش را ساخته و پرداخته پژوهشگر نمي

(؛ از اين رو پژوهشگر امکان 9369ان جايزالخطاست )چلپي، شود که انس ديدگاه نیز بحث مي

ها خطايي انجام دهد، از اين رو میتوان سطح اطمینان و درصد خطاي  دارد در گردآوري داده

مطرح شده در آمار را متأثر از مکتب رئالیستي دانست. افزون بر اين تأکید مکتب رئالیستي به 

 است. نهها و نحوه عمل آ ساختار پديده

1. William Alston

2. Theory of Correspondence
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 گيری يجهنت

هاي  ( با اشاره به سخن مشهور بروکزکه نبايد علم اطالعا  انباري از مهار 5000يورلند )

کند که اين حقیقت آشکاري است که رشته  ا باشد، انتقاد مينهعملي و غافل از مباني نظري آ

شته هاي خوب است و نیاز به توسعه مباني نظري و فلسفي در اين ر علم اطالعا  فاقد نظريه

هاي  شود. چرا که رويکردهاي نظري و فلسفي متفاو  موجب به کارگیري روش احساس مي

(، 5000و  5005همراستا با يورلند ) شود. هاي ناشناخته مي پژوهش متفاو  براي کشف پديده

هاي مطرح شده، همننان نیازمند  با وجود برخي نظريه کند که ( نیز تأکید مي9346فتاحي )

را از ابعاد محتوا،  فراگردهاها،  نو هستیم تا بتوانیم بسیاري از رخدادها، پديدههاي  طرح نظريه

مند کرده و تبیین کنیم. حرفه ما، اگر مدعي علمي بودن آن  ها، ساختار، و مخاطبان نظامسیاست

هاي نو نیازمند است. اين تالش براي تقويت مباني و انسجام بین ، سخت به تدوين نظريهاست

( معتقد است که براي انجام 5005يورلند )افزون بر اين  .ن ضروري استاي آ رشته

هاي قوي در رشته علم اطالعا ، نیاز به پژوهشگراني است که هم در فلسفه علم  پژوهش

شناسي( و هم در علم اطالعا  مهار  داشته باشند. شناسي و روش )معرفت

شود.  ت و توسعه دانش پرداخته ميفلسفه علم يک رشته علمي است که در آن به منبع، ماهی 

 ي،آور جمع يدبا يده،پد يکمربوط به  يها است که داده ييها یوهاعتقاد به ش به بیان ساده،

اگرچه انديشه خلق دانش ممکن است امري عمیق و ژرف به نظر به  و استفاده شود. یلتحل

حین انجام رسد اما خلق دانش، بخشي از انجام هر پژوهش است که هر پژوهشگري در 

کند که هر پژوهشگري از  تأکید مي( 5095) ( و دوبییر9340پژوهش با آن سروکار دارد. پاول )

توان مطرح نمود که آيا بهتر کند. حال اين سؤال را مي يک سلسله  مفروضا  پیروي مي

نیست که هر پژوهشگري از مفروضا  فلسفي پژوهش خود آگاه باشد وآيا نبايد مفروضا 

ي با ماهیت مسأله پژوهش مطابقت داشته باشد و آيا در غیر اين صور  نتايج هر پژوهش

رسد همین عامل سبب شده است که  پژوهش با ترديد همراه نخواهد بود. به نظر مي

اي به جستجوي مباني نظري و فلسفي رشته مورد نظر خود  پژوهشگران برجسته هر رشته

مر مستثني نبوده است. در حالت کلي و با توجه و رشته علم اطالعا  نیز از اين ا بپردازند

روش پژوهش را با استفاده از شکل توان رابطه بین فلسفه و  اله، ميمطالب ذکر شده در متن مق

نشان داد. 9
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هر مرحله يا اليه از پژوهش، مبتني بر مفروضاتي درباره منبع و ماهیت دانش است و مباني 

مفروضا  مهم هر مرحله يا اليه از پژوهش، مبتني بر مفروضاتي درباره منبع و ماهیت  فلسفي،

کندکه اين مفروضا  دانش است و مباني فلسفي، مفروضا  مهم پژوهشگران را منعکس مي

توان گفت که نوع فلسفه انتخابي در  مبنايي براي انتخاب راهبرد پژوهش است. در نهايت مي

کند. در حالت کلي مباني فلسفي  ها را مشخص مي ي دادهپژوهش، چگونگي گردآور

اي  اي و مسئله ها دارد. اگر ماهیت رشته هاي زيادي را در رابطه با طیف وسیعي از رشته شاخه

کمي

هاي اجراي پژوهشاليه -9شکل   

ها گردآوري داده

آزمايشي
کتابخانهاي

پیمايشي

نظريه زمینه اي

 قوم نگاري

مطالعه موردي

کیفي

 آمیخته

پوزيتوسیت

ي

رئالیست

ي

پراگماتیست

ي

اگزيستانسیالیست

ي

وهش پژ فنون و روند

پژوهش

راهبرد 

پژوهش

پژوهش رويکرد

مفروضا  فلسفي پژوهش

ديالکتیک

ي

کمي



11

با مفروضا  فلسفي پژوهش مطابقت داشته باشد، نتايج پژوهش از صحت بیشتري برخوردار 

 خواهد بود.

اي بوده  لم اطالعا ، اين حوزه داراي ماهیت بین رشتهنظران حوزه ع بر اساس ديدگاه صاحب

هاي نوين دانش دارد  اشاره به حوزهاي  پینیده و چند وجهي است. بین رشته مسائل آن نیز و

بین  برخورد روش. گیرد مي قرار مطالعه مورد دانشي، محضبیش از يک زمینه  در آن که

 نتیجه به رسیدن هدف با را دانش اگونگون هاي رشته سنتي مرزهاي از عبور فرصت اي رشته 

بین  هاي حوزهبیان ديگر در . به (9345)اسدنیا و شعباني،  سازد ک رشته فراهم ميي در مطلوب

 يک حل و شناخت براي تخصصي و علمي حوزه چند يا دو تجارب و روش دانش، اي، رشته 

 شود.  چندوجهي تلفیق و ترکیب مي اجتماعي معضل يا پینیده مسئله

کاتب فلسفي وابسته به محسوسا ، روش استقرايي و مکاتب فلسفي وابسته به معقوال ، م

دهند. از آنجايي که حوزه علم اطالعا  يک حوزه  ها پیشنهاد مي روش قیاسي را براي پژوهش

اي و چندوجهي است، بنابراين روشي براي اين حوزه مناسب است که هم به  بین رشته

( 9375بندي گنجي ) توجه داشته باشد. پس اگر براساس طبقهمحسوسا  و هم به معقوال  

توان گفت که  اي تقسیم نمود؛ مي علوم بشري را بتوان به سه گروه  طبیعي، نظري و بین رشته

هاي نظري  محور(، براي حوزه هاي طبیعي الگوي استنتاج استقرايي )مکاتب حس براي حوزه

اي الگوي استنتاجي  هاي بین رشته راي حوزهمحور( و ب الگوي استنتاج قیاسي )مکاتب عقل

ترکیبي )مکاتب دوگان محور( مناسب است که هم به حس و هم به عقل توجه شده باشد. 

( 9340ها، انطباق با واقعیت است. از اين رو ضرغامي ) در مکتب رئالیستي معیار روايي گزاره

کند. علي احمدي و  ارائه مي ها معتقد است که مکتب رئالیستي، رويکرد کمي را براي پژوهش

دارند که مکتب پوزيتويستي نیز مبتني بر نهايت رئالیسم است و به  ( بیان مي9385غفاريان )

ها تکیه کند چرا که حقیقت امري عیني است.  شود که صرفاً بر واقعیت پژوهشگر توصیه مي

در عمل به کار  ها معتقد است که حقیقت (، پیشگام پراگماتیست9365درهمین راستا جیمز )

توان به حقايق  ها مي رسد، بنابراين با بررسي عینیت آيد و با به کار گرفته شدن به عینیت مي مي

رسید. همننین از نظر پارمیندس، هر چیز معنايي مطلق و دقیق دارد و يک چیز يا هست يا 

تیستي مالک جايي که در مکتب پوزيتیويستي، رئالیستي و پراگما نآنیست. افزون براين، از 

حقیقت  به ترتیب تجربه، انطباق با امر خارج و سودمندي است بدون اين که در اين مکاتب 
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رو، شايد بتوان گفت که مکاتب فلسفي به تفاو  موضوع علوم توجه شود؛ از اين

هاي طبیعي است که  رويکرد  پوزيتويستي، پراگماتیستي، رئالیستي و پارمیندسي، مناسب حوزه

کنند. در مقابل مکاتب فلسفي اگزيستانسیالیستي و  ها ارائه مي ي پژوهشکمي را برا

هاي نظري است؛ زيرا اين مکاتب فلسفي بر نسبیت و ذهن و تأثیر  هراکلیتوسي مناسب حوزه

اي نظیر حوزه علوم  ها تأکید دارند. همننین براي علوم بین رشته پژوهشگران در تفسیر عینیت

هاي پینیده و چندوجهي هستند، مکاتب فلسفي دوگانه  وعاطالعا  که اغلب داراي موض

محور نظیر افالطوني مناسب است. از اين رو، براي حوزه علم اطالعا  به خصوص مسائل 

شود. از  قیاسي دارد، پیشنهاد مي-پینیده، روش ترکیبي ديالکتیکي که الگوي استنتاج استقرايي

که ياسپرس  گونه همان(، ذکرشدههاي  بهاي فلسفي معاصر )مکت با مرور مکتب سويي ديگر

توان  اينکه آيا مي تر در مورد  هاي فلسفي بیش توان دريافت که اين مکتب کند، مي انتقاد مي

کنند؛ درحالي که در مکتب ديالکتیکي  حقیقت را تشخیص داد يا نه و مالک حقیقت، بحث مي

ناسي پرداخته شده است و به ش شناسي و روش شناسي، معرفت افالطوني به هر سه مقوله هستي

موضوع چگونگي رسیدن به شناخت نیز توجه شده است. 

شناسي اشاره کرد؛ روش، مسیري است که  تر بايد به مقوله روش و روش براي توضیح بیش 

شناسي معرفتي است که روش موضوع بحث  شود و روش براي تحصیل يک معرفت طي مي

خود و بر اساس شناختي معرفت وي شناخت يتهسشناس با لحاظ مباني  آن است و روش

کند  شود، روش خاصي را شناسايي و توصیه مي نظرياتي که در حوزه يک علم پذيرفته مي

هاي ذکرشده بدون اينکه حقیقت را بشناسند و  رسد، مکتب ( اما به نظر مي9386)پارسانیا، 

نمايند؛ به  ائه ميتوضیحي ارائه دهند که حقیقت چیست، مالکي براي تشخیص حقیقت ار

وجود، در مورد نحوه  ينا بادهند که حقیقت چیست،  وقت توضیح نمي یچهبیاني ديگر، 

رسد اين است که  يمکنند. سؤالي که به نظر  تشخیص حقیقت و مالک حقیقت بحث مي

اما روشي براي تحصیل و سنجش آن ارائه کرد؟ به بیان  چیزي را نشناخت توان  چگونه مي

تر مباحث خود را در مقام داوري گسترش  ن گفت که مکاتب فلسفي معاصر بیشتوا ديگر مي

توان  اند. از اين رو، مي اند درحالي که در مقام گردآوري داده، اطالعا  منظمي ارائه نکردهداده

نگر نامید؛ درحالي که هدف علم، رسیدن به شناخت جهت  رسیدن به آرامش و  ا را گذشتهنهآ

آسايش بشريت است. 
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يادآوري اين نکته ضروري است که  در مورد فیلسوفان امروزي ذکرشدهجهت درک مسئله  

ي عینیت و ذهنیت بین فیلسوفان باستان و فیلسوفان امروزي، تفاو  ها بحث تداوم باوجود

وجود ذهن جدا از بدن به چالش  94اي بین اين دو گروه وجود دارد. در طول قرن  عمده

، 9اوالفسونشود )راديکال تبديل  کامالًراه جديد و   شده تا به يککه اين باعث  کشیده شده

سازد که موضوع بحث فیلسوفان باستان با موضوع  خاطرنشان مي (؛ همننین مطهري5097

نامند، متفاو  از عین و ذهن  مي و ذهنا عین نهآ آننهبحث فیلسوفان امروزي متفاو  است. 

 طور به( نیز 9345(. در اين راستا، صادقي )3659فیلسوفان امروزي است )نقل در دژاکام، 

هاي امروزي را آبشخور نظرا  فالسفه باستان  کرده و مکتب اشاره موردغیرمستقیم به اين 

هاي فلسفي را بدون توجه به زمان در همديگر ادغام کرده  دانسته است و سپس همه مکتب

 است. 

نیستند،  استفاده  قابلي درک حقیقت هاي امروزي برا توان گفت که مکتب يمخالصه  طور به

 شناختي مشخص شد لحاظ معرفتبنابراين الزم است به فالسفه يونان باستان برگشت. زيرا از 

یحي توضدر ماهیت معرفت )مقام ثبو ( و ارائه  تأملي فلسفي معاصر به جاي ها مکتبکه 

ه افالطون معرفت و ک هستند؛ درحالي مند عالقهدرباره آن، به موضوع تعیین مالک معرفت 

ل، عالم محسوس و تشخیص معرفت را درهم نیامیخته است. وي در ابتدا با طرح نظريه مُثُ

يت روش درنهاکدام غافل نشده است و  یچهمعقول را در جايگاه خود ديده است و از 

ديالکتیکي خود را جهت رسیدن به معرفت ارائه کرده است. روش پیشنهادي وي، روش 

اي و موضوعا  هاي بین رشته قیاسي است که به کارگیري آن مناسب حوزه -ايياستقر ترکیبي

( به 5095( )نقل در دوبییر ، 5003) 5پینیده و چندوجهي است. در همین راستا، استیگلر

کند. انديشیدن تعارضي نوعي انديشیدن  انديشیدن از منظر ترکیبي و نه تعارضي تأکید مي

رد، مقايسه و خطي بودن است. هرچند اين سبک انديشیدن انتقادي است و ويژگي آن طرد، 

ها سودمند است و کارکردهاي مهمي دارد، اما براي رسیدن به  کامالً رايج، از بسیاري جنبه

هاي مربوط به واقعیت نارساست. يک راه مقابله با اين  کمال و جامعیت واقعیت و دانش

از ظرفیت انديشیدن ترکیبي عبار  از مشکل، انديشیدن به شیوه ترکیبي است. برخورداري 

1. Olafson

2. Stiegler
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توانايي يافتن چیزي متفاو ، غیرمنتظره و جديد است. اين همان چیزي است که اغلب در 

بندي علوم بین  ( تقسیم9375دهد.  البته  با توجه به اين که گنجي) ابداعا  علمي رخ مي

بسا امکان دارد که همه  داند، بايد اشاره شود که  چه اي را بر اساس  موضوع مناسب نمي رشته

پینیده و چندوجهي نباشند. در اين صور  استفاده از ساير  اي رشتهبینموضوعا  علوم 

تري را به دنبال خواهد داشت. در نهايت بايد اشاره شود که اين  هاي موجود نتايج دقیق روش

و  کند مسئله پژوهش است که نوع فلسفه و رويکرد پژوهش مناسب را معین و مشخص مي

توان تنها يک نوع فلسفه و رويکردي را براي همه مسائل مورد پژوهش تجويز کرد.  نمي

 منابع

تهران: کتابدار ،شناختي از دانش شناسي(. 9387) .ابرامي، هوشنگ

 فلسفه نو ، تهران:شرحي بر نظريه مثل افالطون(. 9343).اردبیلي، محمدمهدي 

علم اطالعا  و دانش شناسي به مثابه رشته يا (. 9345) .شعباني، احمد ؛اسدنیا، ابوالفضل 

.93-56(، 3)94، فصلنامه کتابداري و اطالع رساني،میان رشته: مروري مجدد بر مسئله

 .999-996(،3)5، معرفت فلسفي،روش استقرايي از ديدگاه تطبیقي(. 9386).افضلي، جمعهخان

 ان: خوارزميمحمدحسن لطفي تهر  ترجمه،مجموعه آثار(. 9380).افالطون 

(. تهران: 9388ترجمه ابوالفضل حقیري قزويني ) ،(. درامدي بر افالطون5003).انس. جولیا 

 امیرکبیر.

تاثیر مفهوم وجود ثابت پارمنیدس و سیالن هراکلیتوس بر وجود (. 9349) .بختیاري، فاطمه
.959-905(،6)9هاي هستي شناختي، . پژوهششناسي افالطون

(. تهران: انتشار  علمي و 9377اط ترجمه ابوالقاسم حسیني پور. )(. سقر9445برن، ژان.)

 فرهنگي

شناختي در بازيابي اطالعا  و رفتار  تأملي بر نقش باورهاي معرفت(. 9349) .بهزادي، حسن
.60-54(،5)9ها و خدما  اطالعاتي، . نظاميابي اطالع

30-4(،95)99سیاسي، . علوم رئالیسم انتقادي حکمت صدرايي(. 9388).پارسانیا، حمید 
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 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

روابط درون رشته اي و بین رشته اي کتابداري و اطالع (.9360).، حمیدرضا مهموئيجمالي 
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65. 

تهران: انتشارا  علمي  ،. ترجمه عبدالکريم رشیديانپراگماتیسم(. 9365).جیمز، ويلیام 
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 . تهران: دانشگاه پیام نورکلیا  فلسفه(. 9380) .دادبه، اصغر

 . 73-70، 30. نامه فرهنگ، علم، روش و فلسفه(. 9366) .رضا داوري اردکاني،
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 تهران: موسسه فرهنگي انديشه.

رويکرد (. در دست چاپ).زينالي تازه کندي، مهدي؛ نوکاريزي، محسن و بهزادي، حسن 
ي در علم هاي نظري و کاربرد پژوهش ،پراگماتیستي در تحلیل مفهوم ربط در بازيابي اطالعا 

 شناسي. اطالعا  و دانش

 ترجمه احمد سعاد  نژاد. تهران: جامي ،روانکاوي وجودي(. 9386).سارتر، ژان پل 
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 تهران: مرواريد.
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