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چکیده

در دهه  های گذشــته در بحث از امکان یا امتناع علم دینی، از دیدگاه های مختلف 

فلسفۀ علمی )اثبات  گرایی، ابطال  گرایی پوپری، برنامۀ پژوهش علمی الکاتوشی، 

پارادایم علم کوهنی وغیره( بهره گرفته شــده است، اما تاکنون دربارۀ قابلیت  های 

واقع  گرایی انتقادی در حمایت از ایدۀ علم دینی کار چندانی انجام نشــده است و 

پژوهش های انجام شــده نیز به ابعاد مختلف ایدۀ علــم دینی نپرداخته  اند. در این 

مقاله پس از معرفی مختصر واقع  گرایــی انتقادی، به صورت متمایز »معناداری«، 

»امکان«، »ضرورت«، »مطلوبیت«، »چگونگــی تولید« و »آینده« علم دینی از 

منظر واقع  گرایی انتقادی بررســی می   شود تا نشــان داده شود این دستگاه فلسفی، 

که فلســفۀ علوم طبیعی، فلسفۀ علوم انسانی و فلســفۀ فراطبیعت را دربرمی  گیرد، 

ظرفیت باالیی برای پشتیبانی از ایدۀ علم دینی دارد.

کلیدواژه  هــا: علم دینی، واقع  گرایی انتقادی، معنــاداری و امکان علم دینی، 

ضرورت و مطلوبیت علم دینی، چگونگی تولید علم دینی، آیندۀ علم دینی.

علم دینی از منظر واقع  گرایی انتقادی*

سید محمد تقی موحد ابطحی
دانش آموخته دکتری فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران. ایران.

smtmabtahi@gmail.com

* این مقاله مســتخرج از طرح »جریان شناســی نظریه های علم دینــی« از مجموعه طرح های 
اعتالی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 16 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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مقدمه

در دهه  های گذشــته هنگام بحــث از علم دینــی، از دیدگاه  های مختلف فلســفۀ علمی بهره 

گرفته شــده است. برخی در اثبات امتناع علم دینی از فلســفه  های علم اثبات  گرایی، ابطال  گرایی، 

عقل  گرایی انتقادی و پدیدار  شناســی اســتفاده کرده  انــد )نراقی، 1373؛ پایا، 1386؛ ســروش، 

1390؛ عبدالکریمــی، 1391(؛ درمقابــل، برخی دیگر بحث کرده  اند که حتی فلســفۀ علم  های 

اثبات  گرایــی و ابطال  گرایی ظرفیت حمایت از ایدۀ علــم دینی را دارند )زیباکالم، 1390( و برخی 

دیگر در چهارچوب فلسفۀ علم  های الکاتوشی، کوهنی، فایرابندی و مکتب ادینبورایی از علم دینی 

حمایت کرده  اند )باقــری، 1382؛ زیباکالم،1390(. اما تا کنون در ارتباط با قابلیت  های فلســفۀ 

علم واقع  گرایی انتقادی در حمایت از ایدۀ علم دینی کارهای اندکی انجام شــده است. برای نمونه 

می  توان به مصاحبه  ها و یادداشــت  های دکتر عماد افروغ )1386 الف و ب(، مروج اصلی فلســفۀ 

علم واقع  گرایــی انتقادی در ایران و مقاله  ای از نجف پور و همکاران )1392( اشــاره کرد. مروری 

بر این آثار نشــان می  دهد که ابعاد مختلف موضوع علم دینی در آن ها بررســی نشده است. در این 

مقاله تالش می  شــود پس از معرفی مختصر واقع  گرایی انتقــادی، به صورت متمایز، »معناداری«، 

»امــکان«، »ضرورت«، »مطلوبیت«، »چگونگی تولیــد« و »آینده« علم دینی از منظر واقع  گرایی 

انتقادی بررسی شود. بدیهی است در مرحلۀ بیان دیدگاه واقع  گرایی انتقادی در قبال ایدۀ علم دینی، 

ابعاد دیگری از آرای این دیدگاه فلسفۀ علمی معرفی خواهد شد.

واقع  گرایی انتقادی

در این مقاله، مراد از واقع  گرایی انتقادی دیدگاهی اســت که توســط روی بسکار1 )2014ـ1944( 

مطرح شد و تونی الوسن،2 رم هره،3 آندرو سایر،4 مارگارت آرچر،5 آندرو کالیر،6 ویلیام آوتویت،7 

1. Roy Bhaskar
2. Tony Lawson
3. Rom Harre
4. Andrew Sayer
5. Margaret Archer
6. Andrew Collier
7. William Outhwaite
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تد بنتون،1 پیتر منیکاس،2 آلن نری،3 روی ادگلی،4 هاگ لیسی،5 داگالس پورپورا6 وغیره در توسعۀ 

آن کوشیدند. دکتر عماد افروغ در آغاز کتاب شرحی بر دیالکتیک روی بسکار مراحل توسعۀ فلسفۀ 

علم بسکار را به شکل زیر ترسیم کرده است:

رئالیســم اســتعالیی7< طبیعت گرایــی انتقــادی8< نظریۀ نقــد تبیینی9< رئالیســم انتقادی 
دیالکتیکی10< رئالیسم انتقادی دیالکتیکی استعالیی11< فلسفۀ فراطبیعت.12

بی  شک توضیح ســیر تحوالت این دیدگاه در این مجال اندک ممکن نیست و همین که برخی 

از مؤلفه  های این دیدگاه به اختصار توضیح داده شــود، کمک خواهد کرد تا از این منظر به ارزیابی 

ایدۀ علم دینی بپردازیم.

فلســفۀ علم بسکار واقع گرایانه اســت؛ به این معنا که به واقعیتی مستقل از فاعل شناسا اعتقاد 

دارد که بعد الزم و ناگذرای13 علم را تشکیل می  دهد. در این دیدگاه چنین عنوان می  شود که »جهان 

خارجی مستقل از خواست  های ما از آن است که اغلب در مقابل خواست  های ما مقاومت می  ورزد« 

)بنتون و کرایب، 1384: ص 225(. »در هستی  شناسی واقع  گرایی انتقادی بین سه قلمرو تجربی، 

حقیقی و واقعی تمایز گذارده شده است. قلمرو تجربی از تجارت رویدادهای مشاهده شده حاصل 

می  شــود. قلمرو حقیقی شــامل رویدادهاست، خواه مشاهده شده باشــند، خواه نه. قلمرو واقعی 

شامل فرایند  هایی می  شود که وقایع را ایجاد می  کنند« )بلیکی، 1391: ص 198(.

فلسفۀ علم بسکار استعالیی است؛ به این معنا که همانند کانت به دنبال یافتن شرط امکان علم 

1. Ted Benton
2. Peter Manicas
3. Alan Norrie
4. Roy Edgley
5. Hugh Lacey
6. Douglas Porpora
7. Transcendental Realism
8. Critical Naturalism
9. Theory of Explanation Critique
10. Transcendental Critical Realism
11. Transcendental Dialectical Critical Realism
12. The Philosophy of Meta_reality
13.Intransitive



32

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

و تحقیق علمی است. البته کانت شرط امکان علم تجربی را در مقوالت فاهمه جست وجو می  کند 

و از این حیث، فلسفۀ او ایدئالیستی می  شود؛ اما بسکار به اقتضای رویکرد واقع  گرایانۀ خود، شرط 

ی3 آن ها 
ّ
امکان علم تجربی را در الیه  های چندگانۀ واقعیت، ســاختارها،1 مکانیســم  ها،2 و توان عل

وغیره جســت وجو می کند. به عقیدۀ بسکار »کشــف واقعیِت جهاِن هستی مستلزم عبور از سطح 

پدیده های تجربی و مشاهده پذیر به ســطوح زیرین و مطالعۀ ساختارها و مکانیسم های موجد این 

.(Bhaskar, 2008: PP 12-14) »پدیده هاست

فلســفۀ علم بسکار دیالکتیکی اســت؛ به این معنا که برخالف کانت، در جایی که به دو نظریۀ 

سرســختانۀ رقیب برمی  خورد، به جدلی الطرفینی بودن آن ها حکم نمی  کند، بلکه به دنبال نظریه  ای 

)سنتزی( است که در پرتو آن هر دو نظریه قابل تبیین باشد. برای نمونه، سایر به تقابل  های عمیق یا 

ـ  واقعیت اشاره می  کند و بر این باور  ـ کنش، ارزش  ـ عینی؛ اندیشه  ـ جامعه؛ ذهنی  دوگانه  هایی نظیر فرد 

است که این دوگانه  ها مشکالتی را در فهم ما از جهان و خودمان ایجاد می  کند )سایر، 1385: ص 

25( و در ادامه می  کوشد در قالب سنتزی این تقابل  ها و دوگانه  ها را ازمیان بردارد.

فلســفۀ علم بسکار طبیعت  گرایانه اســت؛ به این معنا که برخالف بسیاری از هرمنوتیسین  ها، 

پدیدارشناســان، ســاختارگرایان وغیره که واقعیت  های اجتماعی را برســاخته می  دانند و درنتیجه، 

اســتفاده از روش علوم طبیعی را در علــوم اجتماعی جایز نمی  دانند و جریــان ضدطبیعت  گرایی 

را تشــکیل می  دهند، بســکار باز هم به اقتضای رویکــرد واقع  گرایانۀ خود، بر این باور اســت که 

 برســاخته نیســتند و درنتیجه، علی  رغم تفاوت موضوع علوم طبیعی و 
ً
واقعیت  های اجتماعی تماما

علوم اجتماعی، می  توان از روش  های علوم طبیعی در علوم اجتماعی استفاده کرد.

فلســفۀ علم بســکار انتقادی است؛ به این معنا که درپی رهاشــدن از محدودیت  های نظری و 

عملی اســت. بسکار علی  رغم استفاده از روش طبیعت  گرایان در علوم اجتماعی، با توجه به انسانی 

گاهانــه و عامدانه بودن واقعیت  های اجتماعی، از نقد تبیینی هم اســتفاده  و درنتیجــه، تاحدودی آ

می  کنــد که به معنای افزودن دیدگاهــی انتقادی و هنجارین به موضوع موردتبیین اســت )بنتون و 

کرایپ، 1384: ص 335(.

1. Structures
2. Mechanisms
3. Causal powers
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فلســفۀ بســکار در آخرین الیۀ خود که به طور خاص در کتاب از شرق به غرب )2000( بیان 

شده است، از فراواقعیت و خداوند، به منزلۀ امر مطلق و شرط بالشرط هر امکان و اینکه علم و دین 

در نهایت یکی هستند وغیره دفاع می  کند. به عقیدۀ بسکار، در ارتباط با تلقی انسان از خدا دو پندار 

 خداگونه نیست و دیگری اینکه هم اکنون 
ً
نادرســت وجود دارد: »یکی این توهم که انسان اساســا

خداگونه اســت ... وی در مقدمۀ طوالنی کتاب برای خدا به دوازده گام تا بهشــت اشاره می  کند« 

)افروغ، 1394: ص 119(.

کید مجدد بر این نکته ضروری است که وقتی در این مقاله از واقع  گرایی انتقادی یاد می  شود،  تأ

کل آن نظام فلســفی   موردنظر است که بسکار از رئالیسم استعالیی تا فلسفۀ فراطبیعت مطرح کرده 

است.

معنای علم دینی از منظر واقع گرایی انتقادی

یکی از ویژگی  های فلسفۀ علم بســکار این است که وی درمجموع نظامی فلسفی   ارائه کرده است 

که در آن هم فلسفۀ علوم طبیعی، هم فلسفۀ علوم انسانی و هم فلسفۀ فراطبیعت وجود دارد. بسکار 

)2000( خداوند را به مثابه امر مطلق و شرط بالشرط هر امکانی طرح کرده است. به یاد داشته باشیم 

که بسکار ریشه  ای در هند دارد و به خاطر عالقه  ای که به عرفان هندی دارد، از نوعی خدای وحدت 

وجودی یاد می  کند که در آن انسان  ها و دیگر موجودات و درمجموع، جهان درحال گسترش همگی 

اشــکال مختلفی از خداوند و تجلیات او هستند. بسکار خدا را موجودی جدای از سایر موجودات 

نمی  داند. در این دیدگاه معرفت به خداوند نیز، نه به روش تجربی بلکه ازطریق شــهود عقلی )البته 

 مبتنی بر »reason« بلکه عقل به معنای »intuition Intellectual«( و در 
ً
نه عقل »Rational« صرفا

پرتو ســلوک نفسانی ممکن است؛ هرچند این معرفت همانند سایر معارف بشری، معرفتی متحول 

و خطاپذیر است. ازســوی دیگر، در واقع  گرایی انتقادی از ضرورت هماهنگی میان معارف بشری 

یاد می  شود. بسکار تصریح می کند که علم و دین در نهایت با هم متحد هستند و علم در نهایت به 

خداوند مربوط می  شود.

بر این مبنــا می  توان گفت از منظر بســکار، در جایگاه نظریه  پرداز اصلــی جریان واقع  گرایی 

انتقادی، علمی که هماهنگ با و مبتنی بر چهارچوبی فلســفی   شــکل بگیرد یا تــداوم   یابد که در 

آن خداوند، خداگونه  ای انســان، معرفت به خدا و سلوک به ســوی وی پذیرفته شده است، علمی 

دینی اســت. علم دینی در این نگاه، علمی در فرایند شــدن و درنتیجه ذومراتب قلمداد می  شود که 
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دربردارندۀ بازۀ وســیعی می  شود که با گذار از علم سکوالر آغاز و تا مرحلۀ وحدت یافتن کامل علم 

و دین در رســیدن به حقیقت واحد دنبال می  شــود. در نقطۀ پایانی این مسیر، علم دینی همان دین 

علمی است، زیرا هر دو در ساختار جدید و گسترده  تری با هم وحدت یافته  اند.

امکان علم دینی از منظر واقع  گرایی انتقادی

توضیحی که دربارۀ معنای علم دینی در بند پیشــین ارائه شــد در عمل، امکان علم دینی را هم در 

چهارچوب واقع  گرایی انتقادی بســکاری نشان داده اســت. باوجوداین، در این بند توضیحی ارائه 

می  شود مبنی بر اینکه گذار از فلسفه  های علم   اثبات  گرا )پوزیتیویستی( و تفسیری )هرمنوتیکی( این 

فرصت را برای واقع  گرایی انتقادی فراهم آورده است که از یک سو، امکانی وسیع برای تأثیر معرفت 

 در چهارچوب 
ً
و ســلوک دینی در علم و فرایند علم  ورزی ایجاد کند و ازســوی دیگر، علم را صرفا

گفتمانی و تفاهم بین  االذهانی معنا نکند، بلکه بتواند در چهارچوبی واقع  گرایانه از علم سخن گوید. 

توضیح آنکه واقع  گرایی انتقادی از دو وجه گذرا و ناگذرا یا به تعبیر دیگر، متعدی و الزم علم سخن 

می  گویــد. در وجه گذرا و متعدی علم به معنــا، مفهوم و نظریه محور بودن و به تعبیر دیگر، بر وجه 

هرمنوتیکی علم توجه می  شود. اگر پذیرفتیم که مشاهدۀ ما گرانبار از نظریه است و زبان ما برخالف 

نگرش ویتگنشــتاین اول، با امر واقع تطابق ندارد و به تعبیر ویتگنشتاین متأخر، اگر پذیرفتیم که ما 

نــه با دیدن خام )see( بلکه با دیدن به مثابه یا دیدن با عنوان »seeing as« ســروکار داریم، به این 

معناســت که پذیرفته  ایم یک واقعیت خارجی به اشکال مختلفی نه تنها گزارش، بلکه دیده می  شود. 

همان طور که ارســطوییان چیزی را که در فیزیک نیوتنی آونگ دیده می  شد جسم درحال سقوط با 

مانع می  دیدند، به عقیده بسکار علم یک فعالیت اجتماعی است که در آن دانشمندان می  کوشند در 

تعامل با هم و با استفاده از مفاهیم و نظریه  ها )که وجه گذرا و هرمنوتیکی علم را تشکیل می  دهد(، 

Bhas-) ی حاکم بر رویدادها )که وجه واقع  گرایانۀ علم را تشــکل می  دهد( را کشف کنند
ّ
 قوانین عل

kar, 2008: pp 104-106). از این زاویه امکان مشــاهده، فهم و تبیین عالم از منظرهای مختلف و 

ازجملــه از منظر دینی فراهم می  آید؛ به عبارت دیگر، همان  گونه که در چهارچوب مفهومی و نظری 

ســکوالر می  توان به فهم و تبیین عالم پرداخت، در چهارچوب دینی نیز می  توان هســتی طبیعی و 

انســانی وغیره را فهم و تبیین کرد و این به معنای امکان علم دینی است. مهم آن است که در فرایند 

داوری بتوان کفایت نظری و تجربی نظریۀ دینی را بر نظریۀ سکوالر نشان داد.

ازســوی دیگر، واقع  گرایان انتقادی، هم در علوم طبیعی و هم در علوم انســانی به وجه ناگذرا و 
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کید می  ورزند و در هر دو حوزه )علوم طبیعی و علوم انســانی( به واقعیتی مستقل از  الزم علم نیز تأ

ذهن، زبان و قراردادهای آدمیان اعتقاد دارند که هدف علم در نهایت، شناخت آن سطح از واقعیت 

اســت. در مقابل این نوع نگاه واقع  گرایانه »بنابر هستی شناســی تفســیرگرایی، واقعیت اجتماعی 

محصول فرایندهایی اســت که در طی آن کنشگران اجتماعی به اتفاق هم، کنش  ها و موقعیت  ها را 

ایجاد می  کنند و به تعبیر دیگر، واقعیت اجتماعی همان تفســیرهای افراد اســت« )بلیکی، 1391: 

ص 195(؛ به عبارت دیگر، برخالف بسیاری از هرمنوتیسین  ها، پدیدارشناسان و ساختارگرایان که 

واقعیت اجتماعی را برساخته می  دانند، واقع  گرایان انتقادی بر وجه غیربرساختی واقعیت  های طبیعی 

کید می  کنند و هدف علم را گذار از سطح تجربی واقعیت که مبتنی بر مفاهیم، نظریه  ها  و انسانی تأ

و عمل محقق اســت، و شــناخت الیه  های زیرین واقعیت که دربردارندۀ ساختارها، مکانیسم  ها و 

ی و ضرورِی مستقِل از فاعل شناساست، معرفی می  کنند و از این طریق دیدگاه خود را در 
ّ
روابط عل

زمرۀ دیدگاه  های واقع  گرایانه قرار می  دهند.

در ادامه و ذیل بحث از راهکار  های تولید علم دینی، وجوه دیگری از امکان علم دینی در دیدگاه 

واقع  گرایی انتقادی آشکار خواهد شد.

ضرورت علم دینی از منظر واقع  گرایی انتقادی

همان طور که بیان شد، بسکار در فلسفه  ورزی خود فرایند گذار از رئالیسم انتقادی و طبیعت گرایی 

انتقادی وغیره به فلســفه فراطبیعت را دنبال کرد. اگر در این مسیر با وی همراه باشیم، باید بگوییم 

که علــم دینی یا به تعبیر دیگر ایده  ای که نظام معنایی، مفهومــی و نظری  ای را دنبال می  کند که از 

علم و دیِن متمایِز تحقق یافته در بســتر زمان، به ویژه از عصر روشــنگری به این ســو، فراتر رفته و 

وحدتی بین این دو ایجاد کند، ضروری قلمداد خواهد شــد. در دیدگاه بســکار انسان درحقیقت 

موجودی خداگونه است که سرنوشت او چنین بوده که در شرایط کنونی، به خصوص در دورۀ پس از 

عصر روشــنگری، در دنیایی زندگی کند که تحت تأثیر آرای فالسفۀ سکوالر، از خداگونه بودن خود 

گاهی  طلب و رهایی  خواِه همین انســان اقتضا می  کند که در راه    غافل شــود. اما خصلت انتقادی، آ

پر پیچ و خم و پر از خطای ســیر و سلوک به حقیقت خود بازگردد. انسانی که در چنین مسیری قرار 

می  گیرد، ناگزیر از آن خواهد بود که میان علم ورزی خود و ســیر و سلوکی که در نهایت دینی است 

هماهنگــی ایجاد کند. در چنین نظام فکری   ضرورت علــم دینی )علم و دین هماهنگ با هم و در 

 قابل دفاع خواهد بود.
ً
نهایت وحدت یافته( کامال
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مطلوبیت علم دینی از منظر واقع  گرایی انتقادی

واقع  گرایان انتقادی درصدد فرارفتن از دوگانه  هایی هســتند که در فلسفۀ علم و فلسفۀ علوم انسانی 

مرتب از آن ها بحث می  شــود. واقع  گرایان انتقادی می  کوشــند نوعی هم پیونــدی دیالکتیکی   بین 

دوگانه  هایی نظیر جمع  گرایی/ فردگرایی، ســاختار/ عامل، علت/ دلیل، دانش/ ارزش، ماتریالیسم/ 

ایدئالیســم، پوزیتیویســم/ هرمنوتیک وغیره برقرار کننــد. در این بین، یکــی از دوگانه  هایی که از 

رنســانس و به خصوص از عصر روشــنگری ســربرآورد و زمینۀ بحث از مناسبات علم و دین را در 

مغرب زمین فراهم کرد و دامنۀ آن امروزه کشــورهای اســالمی ازجمله ایران را نیز دربرگرفته است، 

دوگانۀ علم و دین است. بسکار به عنوان پایه  گذار جریان واقع  گرایی انتقادی، در واپسین فعالیت  های 

فلســفی خود از شــرق به غرب )2000( کوشــید دوگانۀ علم و دین را نیز در فرایندی دیالکتیکی 

وحدت بخشــد؛ به بیان دیگر، می  توان گفت بحث فلســفی و فعالیت نظــری و علمی در ارتباط با 

علم و دین به مثابه بخشــی از اهداف واقع  گرایان در گــذار از دوگانه  های مفهومی و نظری، اقدامی 

مطلوب قلمداد می  شــود و عالوه بر ثمرات فلسفی و علمی می  تواند در عرصۀ اجتماعی نیز اثرهای 

ارزشــمندی از خود بر جای گذارد و تعارضات موهوم میان دین داران و عالمان را کاهش دهد و در 

نهایت از میان بردارد.

زمینه  های فردی و اجتماعی دستیابی به علم دینی از منظر واقع  گرایی انتقادی

کیدی که واقع  گرایی انتقادی بر بعد ناگذرای علم و نقش عمل در علم دارد، علی القاعده  با توجه به تأ

تحول علم را امری مدیریت پذیر و تحت تأثیر نظام ارادی، مفهومی و کنشی عامالن می  داند؛ هرچند 

ی و زیست در جهان باز 
ّ
به دلیل ناشناخته بودن بخش عمده  ای از ساختارها، مکانیسم  ها و روابط عل

)غیرآزمایشــگاهی(، نمی  توان این پدیدۀ اجتماعی را به گونه  ای مدیریت   کرد که تصویر روشنی از 

محصول آن و زمان دستیابی به آن ممکن باشد؛ به بیان دیگر، پدیدۀ اجتماعی تحول علم و تولید علم 

دینی، علی القاعده در چهارچوب واقع  گرایی انتقادی، هرچند مدیریت  پذیر اســت، به صورت دقیق 

پیش  بینی پذیر نیست. باوجوداین، می  توان برخی از عوامل را که به صورت علل اعدادی می  توانند در 

وقوع این پدیده موثر باشند برشمرد.

یادآوری می  شــود کــه در واقع  گرایی انتقادی، در کنار وجه ناگــذرا و الزم علم، بر وجه گذرا و 

کید می  شــود و این وجه از علم ارتباط بســیاری بــا کنش  های فردی و اجتماعی  متعدی علم نیز تأ

دارد. نکتۀ دیگری که باید به آن اشــاره کرد این اســت که واقع گرایی علمی با فراروی از دوگانه  های 



37

        
می

سال
ی ا

سان
م ان

لو
ی  ع

اس
شن

ش 
 رو

ه و
فـ

س
 فل

صی
خص

ن ت
یو

س
می

ک

فرد/ جمع یا ســاختار/ عامل، درصدد تبیین پدیده  های اجتماعی با بهره  گیری هماهنگ از ساختار و 

عامل است. در این دیدگاه، فعالیت علمی در هر حوزه ای )فلسفه، علوم اجتماعی و علوم طبیعی(، 

گاهانه است که در بســتری اجتماعی انجام می  گیرد و  همانند هر پدیدۀ اجتماعی دیگر، کنشــی آ

گاهی که در فرایند شدن  بر این اســاس، برای فهم کنش علمی ازسویی باید آن را بر پایۀ شناسندۀ آ

و به دنبال حل مســائل مختلف زندگی است بررسی کرد و ازســوی دیگر، باید به بستر اجتماعی 

انجام آن فعالیت توجه داشــت و ابزارهایی مفهومی، فرهنگی و مادی   که همگی ماهیتی اجتماعی 

دارند و در تولید، بازتولید و تغییر نظامات علمی اســتفاده می شوند را مدنظر داشت )سایر، 1385: 

صص 18ـ17(. بر این اســاس، برای تحول علم، کنشگران علمی )اساتید و دانشجویان( به لحاظ 

فردی باید متحول شــوند. برای تولید علم دینی، کنشگران علمی باید معرفت و سلوک دینی داشته 

باشند. اینکه کنشگر علمی متوجه شــود که در زمانه  ای زندگی می  کند که عوامل متعددی موجب 

ازخودبیگانگی وی و غفلت از خداگونه بودن و به ســوی خدا جهت داشــتن او شــده  اند و وی باید 

گاهانه )هرچند خطاپذیر( از ایــن وضعیت رهایی یابد، از  با اتخاذ رویکردی انتقادی و ســلوک آ

مقدمات تحول علم و تولید علم دینی در چهارچوب واقع  گرایی انتقادی به شمار می  آید.

اما باید توجه داشــت که تحول کنشگر علمی و معرفت و سلوک دینی وی برای تولید علم دینی 

 باید ســاختارهای علمی )قوانین حاکم بر نهادها و فعالیت علمی( نیز متحول 
ً
کافی نیست و حتما

شــوند و جهت  گیری دینی پیدا کنند. قوانینی که به ســیطرۀ   وضع موجود کمــک می  کند و مانع از 

گاهی کنشــگران علمی و درنتیجه، رهایی آن ها از وضع موجود می  شــود، باید اصالح شود.  خودآ

یکی از این قوانین حاکم بر نظام علمی کشور که همچون مانعی بر سر راه تحول علم عمل می  کند، 

به اعتقاد افروغ، تمرکزگرایی حاکم بر نظام آموزشی و پژوهشی کشور است )افروغ، 1386 ب( که 

موجب لخت و صلب شــدن نظام آموزشی و پژوهشی کشور می شود و به تبع آن، علی  رغم دغدغۀ 

چهل   سال محقق نشدۀ انقالب اسالمی ایران، موانع متعددی را برای کنشگری فعال  تر تحول  خواهان 

در عرصۀ علم فراهم می  آورد.

البتــه از این مطلب نیز نباید غفلت کرد که برای آنکه تحــول نهاد علم در جهت اهداف دینی 

بتوانــد پایــدار بماند و تحولی دین محور در محتــوای علم پدید آورد، ناگزیر باید ســایر نهادها و 

ســاختارهای اجتماعی نیز متحول شــوند. در جامعه  ای که اقتصاد آن )برای مثال( در جهت نظام 

ســرمایه  داری شکل گرفته، توسعه یافته و نقشی محوری در میان سایر نهادهای اجتماعی پیدا کرده 

است، نمی  توان انتظار داشت که نهاد علم آن بتواند در جهت سلوک دینی متحول شود و رشد کند.
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تحول در مبانی علم، الزمۀ دستیابی به علم دینی از منظر واقع  گرایی انتقادی

در کنار توجه به تحول در ســاحات درونی و بیرونی فرد و همچنین، تحول در نهادها و ساختارهای 

اجتماعــی، یکی از عواملی که می  تواند در پدیدۀ تحول علم مؤثر باشــد، تحــول در نظام معنایی 

و مفهومــی و به تعبیر دیگــر، تحول در پیش  فرض  های متافیزیکی حاکم بر فعالیت علمی اســت. 

در جامعه  ای که نظامی فلســفی تدوین نشــده باشــد که بتواند در کنار تحلیل پدیدۀ علم )اعم از 

علوم طبیعی و علوم انســانی( به تحلیل ســلوک دینی فرد بپردازد، بی  شک یا رفتار علمی با مشکل 

همراه می  شــود و یا از معرفت و سلوک دینی غفلت می  شــود. مکاتب مختلف فلسفۀ علم در سیر 

تاریخی خود سعی در تحلیل پدیدۀ علم داشته  اند، اما متأثر از عصر روشنگری نتوانسته  اند تحلیلی 

از معرفت و ســلوک دینی ارائه کنند و درنتیجه یا باورهای دینی را بی  معنا دانســته  اند )اثبات  گرایان( 

 برســاخته  ای در کنار 
ً
یا آن ها را معنادار، ولی غیرعلمی قلمداد کرده  اند )ابطال  گرایان(، یا آن را صرفا

ســایر برساخت  های بشری معرفی کرده  اند )برساخت  گرایان اجتماعی(. در این فضای فکری، علم 

توســعه می  یابد، اما دین و سلوک دینی تضعیف می  شود. درمقابل، اگر برداشت ما از نظام حکمت 

 درپی اسفار اربعه )سفر من الخلق الی الحق، سفر بالحق 
ً
متعالیه این گونه باشــد که این نظام صرفا

فی الحق، ســفر من الحق الی الخلق بالحق و ســفر فی الخلق بالحق: مســافرت از مردم تا خدا، 

مسافرت با خدا دربارۀ خدا، مسافرت از خدا تا مردم با خدا و مسافرت در میان مردم با خدا( است 

کید می  ورزد و به نقش تجربه در کسب معرفت  و در این مسیر بیش از هر چیزی بر عقل و شهود تأ

و تنظیم مناســبات انسانی و اجتماعی و علمی و فّناورانه کم  توجه است، در تحلیل پدیدۀ علم )مراد 

علم موجود اســت( دچار ضعف می  شود. بر این اساس، یا باید درپی فلسفۀ علوم طبیعی و انسانی 

توســعه یافته  ای بود که بتواند معرفت و ســلوک دینی را به شکل مناسبی تحلیل کند )کاری که برای 

مثال بســکار دنبال کرد(، یا باید درصدد آشــکارکردن ظرفیت  های حکمــت متعالیه بود تا در کنار 

اســفار اربعه، توان تحلیل پدیدۀ علم و مدیریت آن را نیز داشته باشد ـ کاری که فالسفۀ نوصدرایی 

)برای نمونه لک زایی، 1395( و یا کســانی همچون افروغ )1391( درصدد انجام آن هستند ـ فارغ 

از اینکه این دو دسته تالش تا چه اندازه توانسته  اند در تحقق اهداف خود موفق باشند.

بر این اساس، می  توان گفت در بین سه رویکرد تأسیسی مبناگرایانه، تهذیب و تکمیل علوم موجود 

و استنباطی )بنابر تقسیم بندی نظریه  های علم دینی توسط خسرو باقری، که البته در طبقه  بندی  های 

دیگر نظریه  های علم دینی به آن ها اشــاره شده اســت )موحد ابطحی، 1399(، واقع  گرایی انتقادی 

بی  شک با تحول در مبانی فلسفی فعالیت علمی برای رسیدن به علم دینی همراه  تر است.
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تهذیب و تکمیل علوم موجود از منظر واقع  گرایی انتقادی

در میان دو رویکرد دیگر )تهذیب و تکمیل علوم موجود و رویکرد اســتنباطی( واقع  گرایی انتقادی 

با رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود نســبت بهتــری می  تواند برقرار کند. می  توان گفت از آنجا 

که واقع  گرایی انتقادی در فعالیت علمی برای تجربه نقش قائل اســت، می  تواند دستاوردهای علوم 

تجربی موجود را در چهارچوب گسترده  تر فلسفی خودش جای دهد و تفسیر کامل  تری از آن ها ارائه 

کند و در تکامل آن بکوشــد؛ به عبارت دیگر، علوم طبیعی و اجتماعی به دست آمده در چهارچوب 

تجربه  گرایانه، می  تواند گام اول از فعالیت علمی در چهارچوب واقع  گرایی انتقادی به شــمار آید تا 

پس از شناخت همبستگی  ها و انتظام  های حاکم در سطح تجربی واقعیت، به شناخت الیۀ بالفعل 

و واقعی دست یابد.

ازســوی دیگر، واقع  گرایی انتقادی می  تواند از رویکردهای هرمنوتیکی در عرصۀ علم، به ویژه 

علوم انسانی، آغاز کند و دوباره آن را در قالب متافیزیک مبسوط  تر خود بازخوانی، اصالح و تکمیل 

کند. برای مثال در کنار وجه گذرا و متعدی علم، که همســو با رویکردهای هرمنوتیکی اســت، بر 

کید کند و درصدد شناخت آن برآید. وجه ناگذرای علم، که هماهنگ با نگاه واقع  گرایی است، تأ

واقع  گرایی انتقادی شــباهت بسیاری نیز با نظریه  های انتقادی دارد و می  تواند دوباره از آن نقطه 

آغــاز کند و ضعف عمد  ۀ نظریه  های انتقــادی را در ارائۀ ابعاد ایجابی علم برطرف کند. در نهایت، 

واقع گرایی انتقادی می  تواند ترکیبی منســجم از دستاوردهای سه پارادایم اثباتی، تفسیری و انتقادی 

)این طبقه بندی ســه گانه عالوه بر شهرتی که دســت کم در ایران دارد، پشتوانه ای نظری هم دارد که 

توسط هابرماس در بحث دانش و عالیق انسانی مطرح شده است( را، که وجه مشترک آن ها سکوالر 

بودنشان است، اخذ کند و آن را در چهارچوب فلسفۀ فراطبیعت خود جایابی کند و با بهره  گیری از 

معرفت و سلوک دینی در تداوم فرایند علم  ورزی، گامی به سوی دستیابی به علم دینی بردارد.

تحلیل رویکرد استنباطی از منظر واقع  گرایی انتقادی

در میان ســه رویکرد مبناگرایانه، تهذیب و تکمیل علوم موجود و اســتنباطی، به نظر می  رسد توضیح 

مبانی بهره  گیری از رویکرد اســتنباطی در چهارچوب واقع  گرایی انتقادی به بحث و استدالل بیشتری 

نیاز داشته باشد؛ به  بیان دیگر، برای گذار از تلقی متافیزیکی خاصی که در واقع  گرایی انتقادی بسکار 

از خداوند وجود دارد، به عنوان امر مطلق و شرط بالشرط هر امکان، رسیدن به خدای ادیان ابراهیمی 

دارای صفــات ویــژه  ای )ازجمله عالم و قادر و هادی( اســت و برای هدایت بشــر فرد معصومی را 
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برمی  گزیند و ازطریق وحی با وی ســخن می  گوید و معارفی را به صورت گزاره  ای، برای هدایت بشر 

در اختیار او قرار می  دهد که بسیاری از آن ها ازطریق حس و عقل برهانی قابل دستیابی نیستند، بحث 

مبسوطی می طلبد. اما به طور خالصه می  توان گفت در چهارچوب واقع  گرایی انتقادی این امکان وجود 

دارد که فرد خاصی با ســلوک عملی و شهود عقلی ویژه  ، درکی از عمیق  ترین الیه  های هستی به دست 

آورد و ایــن فهم را در قالب زبانی بیان کند. اگر چنین مبنایی را برای وحی پذیرفتیم، امکان بهره  گیری 

از آموزه  هایی که در ادبیات اســالمی از آن ها با عنوان آیات و روایات یاد می  شود، به منزلۀ گزارش  هایی 

ی حاکم بر سطح واقعی عامل هستی وجود دارد. در ادامه، نحوۀ 
ّ
از ساختارها، مکانیســم و روابط عل

مواجهه با چنین آموزه  هایی در فرایند علم  ورزی در چهارچوب واقع  گرایی انتقادی بیان می  شود.
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َ
برای مثال وقتی در قــرآن می  خوانیم »َول

ْرِض« )اعراف:96(، نباید در چهارچوب پوزیتیویستی مدعی شویم که ایمان و تقوی 
َ ْ
ــَماِء َوال الَسّ

و برکت، به عنوان مفاهیم دینــی، تعریف عملیاتی ندارند و درنتیجه عبارت موردبحث تجربه ناپذیر 

و بی  معناســت. همچنین، نباید با تحویل ســاده انگارانۀ ایمان و تقوی )برای مثال به ِصرف بر زبان 

جاری کردن برخی عقاید یا انجام برخی مناســک دینی( و برکت )برای مثال به رفاه مادی( این گزاره 

را تجربه  پذیر و البته ابطال شــده توسط شواهد آماری حاصل از وضعیت رفاه در کشورهای اسالمی 

)بــرای مثال( قلمداد کنیم. بلکه در یک گام باید به اســتناد کاربردهای واژگان ایمان و تقوا و برکت 

وغیره، در کل متن موردبحث )در اینجا قرآن(، فهم بهتری از آیه به دســت آوریم. این فهم جدید از 

آیه ـ چنانچه تجربه پذیر بود ـ به این معناســت که دست کم ســطحی از این عبارت ناظر به سطح 

تجربی واقعیت است و درنتیجه می  تواند با شواهد آماری ارزیابی شود. البته باید توجه داشت که با 

توجه به مفهوم و نظریه محور بودن تجربه، شــواهد آماری و تجربی نیز باید در چهارچوب معنایی و 

مفهومی موردبحث به دست آمده باشند. درصورت هماهنگی فهم روشمند این آیه و شواهد تجربی 

می  تــوان از کفایت عملی )نه تأیید و اثبات به معنای پوزیتیویســتی( آن ســخن گفت. درصورت 

ناهماهنگی فهم به دســت آمده از آیه و شواهد تجربی گردآوری شده، می  توان درصدد یافتن روندها 

و مکانیســم  هایی بود که در جهان بازی که در آن زندگــی می  کنیم وجود دارد و مانع از تحقق تالی 
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ْوا( می  شــود. همچنین، می  توان در چهارچوب واقع  گرایی انتقادی این پرســش استعالیی 
َ

ق
َّ
آَمُنوا َوات

را مطرح کرد که عالم هســتی باید چگونه باشــد تا در آن چنین رابطه  ای بین »ایمان و تقوا« و »فتح 

برکات از آسمان و زمین« برقرار باشد.
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 محدود به ســطح تجربی واقعیت نیستند 
ً
اما باید توجه داشــت که چنین عبارت هایی ضرورتا

و می  توانند ناظر به ســطوح زیرین واقعیت باشند؛ به بیان دیگر، در چهارچوب واقع  گرایی انتقادی 

 یک رابطه 
ً
می  توان گفت که الزم نیست رابطۀ »ایمان و تقوا« و »فتح برکات از آسمان و زمین« صرفا

از نوع همبســتگی  های آماری و انتظام  های تجربی غیرضروری باشد، بلکه رابطه می  تواند از جنس 

روابط ضروری مفهومی، البته نه به معنای همان  گویانه، باشــد. در این صورت محقق باید ازسویی 

درپی  معنایی از »ایمان و تقوا« و ازسوی دیگر، درپی »فتح برکات از آسمان و زمین« باشد که بدون 

تحلیلی شــدن این رابطه، ضرورتی میان آن ها برقرار شــود. در این صورت فهمی از جهان به  دست 

خواهیــم آورد که در آن چنین رابطه  ای وجود دارد و این فهم ما را در به تصویرکشــیدن جهان دینی 

کمک خواهد کرد.

چرایی عدم تحول علم و دستیابی به علم دینی از منظر واقع  گرایی انتقادی

پرسش دیگری که باید مبتنی بر نگاه واقع  گرایی انتقادی به آن پاسخ دهیم این است که چرا اقدامات 

چند دهۀ گذشــته در کشــور در زمینۀ تحول علم و تولید علم دینی )برای مثال تأســیس ده  ها مرکز 

آموزشــی، پژوهشی، فرهنگی، سیاســت گذاری و نشــریۀ علمی و برگزاری همایش  های متعدد و 

نظریه  پردازی چندین اســتاد حوزوی و دانشــگاهی در این زمینه وغیره( به تحول علم و تولید علم 

دینی منتهی نشده است؟

در این پرســش چنین فرض شده اســت که اقدامات انجام گرفته در چند دهۀ گذشته، همچون 

 باید به معلولی همچون تحول علم و علم دینی منتهی می  شــد، اما واقع  گرایی 
ً
علــت تامه، ضرورتا

انتقادی به ما گوشــزد می  کند که باید به تفاوت علت حقیقی و علل اعدادی و همچنین، به تفاوت 

جهان بازی که در آن زندگی می  کنیم و جهان بســتۀ آزمایشگاهی توجه داشته باشیم. در جهان بستۀ 

آزمایشــگاهی، محقق با مفروض و ثابت  گرفتن برخی از عوامل شناخته شده، همبستگی بین دو یا 

چند عامل را بررســی می  کند. اما در جهان بازی کــه در آن زندگی می  کنیم، تمامی عوامل قابلیت 

عمل دارند و وضعیت بسیار پیچیده  ای را به وجود می  آورند؛ به گونه  ای که امکان پیش  بینی در جهان 

بسته بسیار ضعیف می  شود. در چنین حالتی باید ساختارها، مکانیسم  ها و رویدادهایی که هم زمان 

 دیده نمی  شوند را نیز درنظر   گرفت و تأثیر آن ها را در عدم تحقق 
ً
درحال وقوع اســت، هرچند بعضا

انتظار یادشده )تحول علم و تولید علم دینی( بررسی   کرد. نگارنده در مقالۀ تحلیلی »جامعه  شناختی 

تداوم رویکرد پوزیتیویستی به علوم انسانی و عدم تولید علم دینی در ایران« )1388( این بحث را به 
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تفصیل آورده  اســت که در اینجا به ذکر خالصه  ای از نتیجۀ آن تحقیق بسنده می  شود و عالقه مندان 

به این بحث را به مطالعۀ آن مقاله دعوت می کند.

نگارنده در آن مقاله از قول آندرو ســایر آورده اســت که خلق یــک نظریۀ علمی به مثابه 

نظامی معنایی، ازســویی وابســته به اهداف و مقاصد نظریه پرداز و ازسوی دیگر، وابسته به 

بســتر مفهومی، فرهنگی و مادی و به طور خالصه، بســتر اجتماعی موجود اســت. در این 

دیدگاه بقا، تغییر شــکل یا بی توجهی به یک نظریۀ علمی نیز به عنوان پدیده ا  ی اجتماعی در 

قالب الگویی شــبیه الگوی تکاملی معرفت، چنین تبیین می  شــود که »انسان  ها با توجه به 

اهداف و مقاصد شــخصی و با اســتفاده از ابزارهای مفهومی و نظری موجود، نظام معرفتی 

خاصــی را پدیــد می  آورند. چنانچه این نظام معرفتی توســط افراد دیگر درک شــد و از آن 

استفاده شد، باقی می  ماند و رشد می  کند. درمقابل، نظام  های معنایی که نتوانند به طرح  های 

موفقیت آمیزی منجر شــوند کنار زده می شــوند« )ســایر، 1385: ص 23(. همچنین، به 

مــوازات خلق یک نظــام معنایی جدید به عنوان یک کار و برقــراری روابط اجتماعی جدید 

همســو با آن نظام معنایی، نیازهای جدیدی به وجود می  آید و ایــن نیازهای جدید به همراه 

خود کار جدیدی را توســط فاعل شناسا برای خلق نظام معنایی دیگر یا تغییر و تکامل نظام 

معنایی موجود به همراه می  آورد؛ به این ترتیب، روند تاریخی معرفت، همســو با بسط شبکۀ 

نیازهای آدمی گســترش می  یابد. اما همان گونه که مارکس نوشته است، این تحوالت به طور 

کامل تحت اختیار آدمی نیست، بلکه در بستر شرایطی که از گذشته انتقال یافته است انجام 

می  گیرد )همان: ص 21(. مطابق این الگو از روند توسعۀ علمی، این تصور که معرفت ابتدا 

به صورت مستقل توسعه یابد و بعد در زمینۀ خاص به کار گرفته شود، تصور اشتباهی است. 

معرفت و عمل از همان ابتــدا در هم تنیده  اند و حتی علوم محض نیز مجموعه  ای از اعمال 

است )همان: صص 28ـ27(. در چنین فضایی فهم نظام معانی و مفاهیم موجود در جامعه 

و یافتــن راهکار تغییر آن ها، متضمن فهم اعمال مادی مرتبط با آن ها و درک شــیوۀ چالش با 

آن هاست )همان: ص 37(.

سپس با ذکر شواهد تاریخی نشان داده است که از زمان قاجاریه و به ویژه در دورۀ پهلوی، علوم 

انسانی پوزیتیویستی در چه بستری به منظور پیش  بینی و کنترل پدیده  های اجتماعی و اقتصادی 

وارد کشور شد و در قالب نهادهای علمی )دانشگاه و مراکز تحقیقی( و همچنین، در قالب مراکز 

سیاست  گذاری و برنامه  ریزی اقتصادی و اجتماعی بازتولید و به جریان سلطه در کشور تبدیل شد.
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امــا با فرض اینکه چون ســاختار حکومت پیش از انقالب زیر نفــوذ فکری غرب قرار 

داشت، ازطریق کنترل گرایشات فکری خاص و گسترش نیازهای مادی، پاسخ به این نیازها 

در قالب ساختارهای ویژه به بازتولید نظام فکری خاصی در جامعه دامن زده و از این طریق 

به ســلطۀ خود ادامه داده است )سایر، 1385: ص 38(. اما پس از پیروزی انقالب اسالمی 

ایران، که ساختار حکومتی شاهنشاهی از میان رفته و به جای آن ساختار حکومت دینی قرار 

گرفته است، چرا در جامعۀ علمی کشور باز هم تفکر پوزیتیویستی تداوم یافته است؟

در آن مقاله در پاسخ به این سؤال، باز هم با تکیه بر دیدگاه واقع  گرایان انتقادی آمده است 

گاهانه و توسط  که بازتولید نظام معرفتی و به تبع آن ســاختارهای اجتماعی، تنها به صورت آ

گاه و بدون قصد و نیت ازطریق  جریان ســلطه انجام نمی  گیرد و راه دیگر آن بازتولید ناخودآ

تودۀ مردم است؛ به عبارت دیگر، هرچند نظام سلطه با گسترش و تعمیق شبکۀ نیازهای مادی 

همسو با نظام معنایی موردحمایتش و تأمین این نیازها، به بازتولید نظام معنایی و ساختارهای 

وابســته اقدام می  کند، درحال حاضر شــاید بتوان پذیرفت که این شیوۀ بازتولید عامل تداوم 

تفکر پوزیتیویستی در جامعه نیست. اما شیوۀ دوم بازتولید نظام معنایی و ساختارهای وابسته 

کماکان به قوت خود باقی است و تودۀ مردم برای رفع نیازهای خود ازطریق عمل در ساختار 

شــکل داده شده توسط نظام ســلطه، به بازتولید ســاختارهای اجتماعی و به تبع آن بازتولید 

نظام معنایی مســلط می  پردازند: »دوام ساختارهای اجتماعی تنها درصورتی است که مردم 

آن ها را بازتولید کنند. اما مردم هم این ســاختارها را به صورتی خودکار بازتولید نمی  کنند و 

این عمل به ندرت با قصد و نیت صورت می  گیرد )همان: ص 110(. همان  طور که بســکار 

مطرح می کند، مــردم برای بازتولید خانوادۀ هســته ای ازدواج نمی  کنند، یــا برای بازتولید 

اقتصاد سرمایه  داری کار نمی  کنند، اما بازتولید خانوادۀ هسته  ای یا اقتصاد سرمایه  داری پیامد 

ناخواسته، نتیجۀ اجتناب  ناپذیر و شرط ضروری فعالیت آن  هاست.

ســپس به مصادیقی از نوع دوم بازتولید نظام معرفتی مسلط در ایران اشاره و فرض شده 

است که بازتولید رویکرد پوزیتیویســتی به علم در فضای آموزشی )با اشاره به کتب درسی 

دورۀ ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشــگاه(، پژوهشی )با اشاره به مقاالت، پایان  نامه  ها 

و طرح  های تحقیقاتی( و برنامه ریزی )با اشــاره به برنامه  های توســعه و نقشۀ جامع علمی 

گاهانه و با قصد و نیت توســط نظام سلطه  کشــور( وغیره، در بهترین حالت، نه به صورت آ

گاهانه و ازطریق عمل در ساختارهای موجود انجام گرفته است. بلکه به صورت ناآ
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چگونگی رهایی از نظام علمی حاکم

گاهی از اینکه رویکرد  پرســش دیگری که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که پس از آ

پوزیتیویســتی به علم در قالب چه اعمال مادی و بســترهای اجتماعی  ای بازتولید می  شود؛ چگونه 

باید این اعمال مادی را به چالش کشید و از سلطۀ نظام علمی حاکم رها شد؟ عناوینی همچون »به 

چالش کشــیدن نظام سلطه« به معنی ورود به حوزۀ انتقادی است که بخشی از نام فلسفۀ واقع گرایی 

 واژۀ انتقادی در رئالیســم انتقادی ناظر به رسالت رهایی بخشی 
ً
انتقادی مرتبط با آن اســت. اصوال

است که آن ها برای علم قائل هستند. بی شک راه  حلی که بخواهد در چنین بستر نظری  ای ارائه شود، 

باید تعامل شایســته  ای بین ساخت اجتماعی و ذهنیت عامل برقرار کند. بر این اساس، راه حل  های 

کل گرایانه یا فردگرایانه  ای که اصالح وضع موجود را تنها در بستر تحوالت ساختی یا ازطریق تحول 

ذهنیت تک تک افراد دنبال می کنند، نمی  تواند راه حل مناسبی در این فضای فکری باشد.

برمبنای رویکرد ترکیبی ســاخت و عامــل، ارزش  ها و بینش  های نظــری باید ازطریق 

بهره  گیری از ساختارهای اجتماعی موجود و درنظرداشتن رقیبان حاضر در صحنۀ اجتماعی، 

به تحلیل مشــکالت روزمرۀ مردم بپردازد و درصدد رفع آن ها برآید و به طریق قانونی جامعه 

را بر برتری تحلیل خود قانع کند و از این طریق مقبولیت عمومی کسب کند تا این مقبولیت 

عمومی بســتری برای بازتولیــد مجدد آن افکار فراهم آورد. پیروان امــروزی نظریۀ انتقادی 

چنین راه  حل هایی را پیگیری می کنند. برای مثال فوکو به رغم فلسفۀ جذابش، برای مشارکت 

در حل مســئله ای اجتماعی به گروهی پیوست که درصدد بهبود وضعیت زندان  های فرانسه 

بود. دریدا جزء پیشــنهاددهندگان و مجریان برنامه ای بود که می خواســت آموزش فلسفه را 

در دبیرستان  های فلســفه اصالح کند. هابرماس با سخنرانی در کشورهای مختلف، خود را 

به عنوان سفیر فرهنگی مصلحان جهان معرفی کرده است )اباذری، 1382(.

بر این اســاس، چنانچه بر آن باشیم که بر جریان سلطه )نگاه پوزیتیویستی به علم( غلبه 

یابیــم، باید با اســتفاده از ابزارهای قانونی ابتدا به چالش هر یک از بســترهایی بپردازیم که 

جریان سلطه )علم سکوالر و به ویژه علوم انسانی پوزیتیویستی( ازطریق آن بازتولید می  شود 

و ســپس، به گســترش و بازتولید نظام معنایی جایگزین )علم دینــی و به طور خاص، علوم 

انسانی اسالمی( اقدام کنیم.

در مقاله  ای که پیش از این به آن اشــاره شــد )موحد ابطحــی، 1388( دو نمونۀ موفق 

)نمونــه ای از تالش فردی و نمونه ای از تالش گروهی( از نحوۀ به چالش کشــیدن یک نظام 
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فکری خاص و ارائۀ یک نظام فکری جدید که با بهره گیری از روش  های مســالمت جویانه، 

قانونی و توأم با عمل در بطن جامعه به ثمر رسیده است، ذکر شده است. مروری بر نمونه  های 

تاریخی به چالش کشــیدن نظام  های فکری و علمی مستقر می  تواند معیارهای ارزشمندی را 

برای نقد جریان علم دینی در کشور در اختیار قرار دهد.

آیندۀ علم دینی از منظر واقع  گرایی انتقادی

آخریــن موضوعــی که در این مقاله بــه آن پرداخته می شــود آیندۀ علم دینی از منظــر واقع  گرایی 

انتقادی اســت. با توجه به مطالبی که در ارتباط با امکان، ضرورت و مطلوبیت علم دینی از منظر 

واقع  گرایی انتقادی بیان شــد، می  توان گفت که واقع  گرایی انتقادی با آن دیدگاه  هایی که علم دینی را 

مفهومی پارادوکســیکال  معرفی می کنند و به صورت پیشــینی هر گونه تالش برای دستیابی به علم 

دینی را تالشــی بی  حاصل، ســقف زدن بر تفکر و درنتیجه، محکوم به شکست می  دانند )سروش، 

1389( مخالف اســت. واقع  گرایی انتقادی با توجه به محدودیت  هایی که برای پیش  بینی در جهان 

باز برمی  شــمارد، با دیدگاه  هایی که به اســتناد تاریخ علم دینی حکم بر شکست آن صادر می  کنند 

 با توجه به سیر تاریخی ایدۀ علم 
ً
)سروش، 1390؛ پایا، 1386( و همچنین، با دیدگاه  هایی که صرفا

دینی انتظار دارند که علم دینی در آینده  ای نزدیک تحقق یابد نیز مخالف است.

 
ً
واقع  گرایان انتقادی به استناد ادله  ای که بر امکان علم دینی مطرح شد، می  توانند اجماال

به آینده داشــتن ایــن ایده حکم صادر کنند. همچنین، به اســتناد ادلــه  ای که بر ضرورت و 

مطلوبیت علم دینی ارائه شــد، می  توانند تالش در این زمینــه را امری ضروری، مطلوب و 

اخالقــی بدانند. واقع  گرایان انتقادی شــواهدی نیز ارائه می  کنند کــه داللت بر این دارد که 

کادمیک در ارتباط با تعامل علم و دین در غرب رخ داده اســت و این چرخش  چرخشــی آ

زمینۀ مناســبی برای تحقق ایدۀ علم دینی را فراهم آورده است. برای مثال افروغ با استناد به 

کتاب بسکار با عنوان از شرق به غرب، سلوک یک نفس )2000( و به تبع آن کتاب استعال، 

رئالیسم انتقادی و خدا اثر مشترک مارگارت آرچر، آندرو کالیر و داگالس پورپورا )2004( 

و همچنیــن، کتاب راجــر تریگ با عنوان دین در حیات عمومــی )2007( از این چرخش 

کادمیک یاد می  کند؛ چرخشی که نه تنها می  تواند زمینۀ فلسفۀ علمی مناسبی برای فعالیت  آ

علمــی در چهارچوب دینی فراهم آورد، بلکه از ضرورت تحول فردی و ســاختاری در نهاد 

علم دفاع می  کند.
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