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 طـرف  از و دارد اي جـدي  بنـدي  صف انگارانه نسبیپوزیتیویستی و تفسیري و  شناختی علم
او را بـه سـمت گفتمـان علـم      داران نید تیاکثر مثل که دارد یمهمدینی  هاي دغدغهدیگر 

باید  انتقادي را هم احتماالً  سمرئالی سمت به گرایش يبرا او يها زهیانگ. دهد یمسوق  ینید
 و گراست واقعانتقادي   سمرئالیاساس تصور افروغ،  بر چراکه. کرد جوو در این موارد جست

 فاصـله  هـم   سـم با پوزیتیوی حال نیع در و دفرق دار انهیگرا ینسبو  يریتفس يکردهایبا رو
است و بـه همـین    »هماهنگ و جامع« معرفت براي الزم پتانسیل واجد هم نحوي به و دارد

انتقادي سوار کـرد و    سمرئالی دوش بر توان میدلیل افروغ مدعی است که حکمت متعالیه را 
  .دیرس ینید  یسمبه رئال
  

  انتقادي  سمرئالی شناختی علمو  ،شناختی معرفت شناختی، هستی مدعیات. 2
پارچگی عـالم را   انتقادي یک رئالیسمکه  دیگو یم يانتقاد  یسمرئال کردیرو حیتوض در افروغ

قابل مشاهده، بلکه بر حسب جـوهر اشـیا    هاي انتظامو روابط و  ها شده مشاهدهنه بر حسب 
ـ  .2 تجربـی،  ۀالی .1: است الیه سه داراي واقعیت رویکرد، این منظر از ؛کند میتعریف   ۀالی

 بالفعل، ۀالیو در  دارند قرارقابل مشاهده  هاي پدیده تجربی ۀالی در. واقعی ۀالی .3و  ،بالفعل
 شـکل ) ریناپـذ  مشاهدهو چه روابط  ریپذ مشاهده(چه روابط  رخدادهاو  ها پدیده نیبروابط 

کنـد   میاین رویدادها و روابط را ایجاد  که یاز ساختارها و نظامات هم واقعی ۀالی و ردیگ یم
 وکارهاينـاظر بـر سـاز    و ستین مشاهده قابل وجه هیچ به سوم ۀالیشده است. این  تشکیل

بـه   هـم . همـین الیـه   اسـت  ییشناسـا  قابـل  فلسـفی  قیطر ازو فقط  است پدیده یک علّی
 و یستندانش مساوي با هستی  لیدل نیهم به. دهد میو روابط بالفعل جهت  ها شده مشاهده

 و علـم . یسـت نهسـتی   ازدانشـمند   صـرف  ةمشاهد ونبوده و خنثی  طرف بی اي مقولهعلم 
 دهد یمهم انجام  عمل ،يورز علم نیدانشمند در ع واجتماعی است  یملع یبه نوع معرفت

 ارتباط ینیشیپ هاي دانشو  ،ها نظریهتاریخ، فرهنگ، زبان،  ها، زمینه با یعلم اتینظربنابراین 
 نگاهی فراگیـر دانش بشري  هاي یافتهو  یعلم اتینظر به توان نمیدیگر  لذا دارند یتنگاتنگ
بخـش گـذراي علـم     هـا  اینچون  داد؛ اصالتبین موضوعات  ۀو به مشاهده یا رابط داشت
سطح سـوم   در و شناسی هستیناظر بر  که داردنیز علم یک بخش ناگذرا  که یحال دراست 

  .)174 :1389 افروغ،( واقعیت است
 کـه اسـت   ییهـا   یسممکان باب در معرفت دیتول علم هدف ،يانتقاد  یسمرئال نظر از

 کـه  ها یسممکان نیا کشف. سازند یم را جهان يها دهیپد یواقع انیجر هم، با وندیپ در
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 یانسـان  عامـلِ  ورود. بـا  است گر شیآزما عالم ۀفیوظ است، انسان از مستقل وجودشان
 علـم  يگـذرا  بعـد  )اسـت  یعلم تیفعال بودن یاجتماع از یحاک که( ،یعلم تیفعال به

  .ردیگ یم شکل
 درنظـر  )social productی (اجتمـاع  یمحصول مثابۀ به معرفت یستیرئال کردیرو نیا در
 مـداوم  و شدن حالِ در و ریمتغ ندرایف کی در و ایپو یاجتماع تیفعال کی که شود یم گرفته

 کیـ  یوقت گر،ید عبارت به. است ،ینیب شیپ قابل تبیین بدون البته و یکیالکتید ندرایف کی و
 و سـاختن  سـمت  بـه  کند یم حرکت علم شود، یم فیتوص و شده کشف تیواقع از سطح

ـ ا کـه  افتـد،  یمـ  اتفـاق  سـطح  آن در چـه  آن يبرا ممکن يها نییتب آزمودن  مسـتلزم  امـر  نی
  .است دیجد یشگاهیآزما يها کیتکن يبرا یطرح دیشا و یشناخت زاتیتجه

 بـه  ت،یواقع از هیال کی به نسبت دانشِ از دارد یسع دانشمند که دهد یم حیتوض افروغ
ـ ترت ،يو البتـه از لحـاظ وجـود    کند حرکت تیواقع تر قیعم یۀال به نسبت دانشِ سمت  بِی

 يبنـد  هیـ ال دانش، يبند هیالو  ستها آن یعلّ یوابستگ بیترت برعکس ها، هیال کشف یزمان
 شرفتیپ و ندارد انتهاها  هیال نیا يبند هیالعمق  که توجه نیا با البته و اندینما یم را تیواقع
  .رسد ینم انیپا به وقت چیه یواقع یۀال تر قیعم يها هیال کشف و علم

 عت،یطب یعلّ يساختارها و زهایچ که یستیرئال تز نیا انیم یمیمستق ارتباط ن،یبنابرا
 که »یاجتماع تیفعال کی مثابۀ به علم،« مفهومِ و کنند یم عمل و دارند وجود ما از مستقل

 ۀمثاب به کنند، یم فراهم علّی نیقوان يبرا یتجرب يمبنا که ییها اقتران و ها تیواقع آن یط
 دارد وجـود  شـوند،  یمـ  دهیـ د )مشـاهده  بـودن  بار هینظر علت به( یاجتماع محصوالت

)Bhaskar, 1975: 104-106.( 
 يبـرا شناسـی   شناسـی و معرفـت   افروغ به یک بستر مستحکم هستی حات،یتوض نیا با

هـاي   عاملی براي فهم الیـه  را محقق که صورت نیبد ؛ابدی یم دستتولید علم  در مشارکت
 توانـد  یمـ  محقـق و تعامل  ،ارتباط عمل، با که شمرد یمغیر قابل مشاهده و جوهريِ هستی 

  .دکندیگر تولید  یعلم
 نسـانی علـوم ا  ةرا در حوز ها آن ،در خصوص علوم طبیعی فوق موارد ذکر از بعد افروغ

انسـانی، ارادي و اجتمـاعی و   هـاي   تر پدیده بیش چراکه. دکن یطرح م يتر يجدصورت  به
 اریبسوجود دارد،  یو انسان اجتماعی هاي پدیده در که يا تاریخی هستند و وجه هرمنوتیکی

در علوم طبیعی وقتی  که صورت نیبد. استهاي طبیعی  هرمنوتیک پدیده وجهتر از  گسترده
طبیعـی خـود    ةپدیـد است و  مفهوماوست که واجد  فقطرود  محقق به سراغ یک پدیده می
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هـم محقـق و هـم پدیـده وجـه       اجتمـاعی، و  یانسـان هـاي   پدیده در یولهرمنوتیک ندارد 
 دیگـر  بعضـی  و محـور  مفهـوم  هـم  اجتمـاعی و  یانسانهاي  هرمنوتیک دارد. بعضی پدیده

. امـا  کننـد  یمـ  بـاز  ییگرا یبوم سمت به را راه یمفهوم یاجتماع يها دهیپد. هستند مفهومی
 یوجـه مفهـوم   کیحال که  نیدر ع یعنیمحور هستند  مفهوم ،یاجتماع يها دهیاز پد یبرخ

 وجـه  که نیا نیع در یاجتماع يها دهی. لذا در پدهستند زین يوجه ساختار کی واجددارند، 
ـ پد يساختار ۀآن رابط تاًینها دیوجود دارد، با کیهرمنوت یمفهوم  مـورد  یاجتمـاع  يهـا  دهی
ـ پد. ردیـ گ قرار مطالعه  تـر  قیـ هـم بـه عبـارت دق    یاجتمـاع  و یانسـان  يسـاختار  يهـا  دهی

ـ بلکـه ا  ستندین یازل و هستند »شده ساخته«  شـکل گرفتـه و   خیتـار  طـول  درسـاختارها   نی
هـا را بـه    توان آن یمواقع شوند  محقق ۀمطالع مورد موضوع که نیا از بعداند و »شده ساخته«

 مثـال  افـروغ . کـرد  اهآن سـاختار  رییـ در جهت تغ یحرکت متعاقباًکرد و  نییتب یشکل جامع
 ،رنـگ  ،نژاد رییتغ باو  است برقرار يساختار ۀرابط کی ایپرولتارـ  يبورژواز نیب که زند یم
ـ بـا ا  البته ونخواهد کرد.  رییتغ يساختار ۀرابط نیا ا،یپرولتار نِید ای و  ۀتوجـه کـه رابطـ    نی

  به مرور شکل گرفته است. و یستن یازل مذکور
 يساختار اي رابطهکند که  یمطرح م را يجرأو مست يموجر ۀرابطافروغ  دوم، مثال رايب

مسـتأجر دانشـجو،    کیـ  يشود. مثالً اگر به جا یرابطه عوض نم نیافراد، ا رییبا تغ واست 
کـه   دهـد  یم حیتوض وشود  یفوق عوض نم يساختار ۀرابط رد،یمستأجر کارمند قرار گ کی

وجـود داشـته   » جرأمسـت « نام به يگرید زیچو » موجر« نام به يزیچ دیبا حتماًرابطه  نیا در
  .)176: 1389 افروغ،( ردیبگساختار شکل  نیباشد که تا ا

ـ  یاجتماع يها دهیپد ۀدر مطالع ،يانتقاد  یسمرئال یشناس روش بخش در و  یروابط درون
علـم پـوپر    ۀنقد فلسـف  کرد،یرو نیا يها از داللت یکیکه  ردیقرار گ مطالعه مورد دیبا یذات

از  کـه  اسـت باور  نیو بر ا ستین یخاصبه روش و قانون  قائلدر مقام کشف، است. پوپر 
ـ با حتمـاً هـا   گـزاره کـه   دیق نیبا ا یول دیرس یعلم اتینظرتوان به اکتشاف  یم یهر راه  دی
 اوالً کـه  صورت نیبد. کند یم نقد رااستدالل پوپر  دوهر  يانتقاد  یسمرئال. باشند ریپذ ابطال

 يداور ۀکه در مرحل گرفت اشکال توان یماز پوپر  ثانیاًو  است مند علم در مقام کشف قاعده
خواهد بود  نیاالصول ا یعل الؤس نیبد پوپرپاسخ  کند؟ یم ابطالرا  اتینظر یقیچه طر از

و  گذراسـت  يامرتجربه  که گرفت پوپر به را رادیا نیاتوان  یم متعاقباً. »تجربه«کمک  باکه 
 کردیرو در که شد گفته هم قبالًعناصر ناگذرا داد.  بهاصالت را  یعلم يجوو در جست دیبا

معرفـت مـا دو قسـمت گـذرا و ناگـذرا دارد و پـوپر کـه         متعاقبـاً عـالم و   ،يانتقاد  یسمرئال
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» شـده  ساخته« يامر تجربهکه  ستیرا ابطال کند متوجه ن يا هینظرکمک تجربه  باخواهد  یم
  .ندارد اصالت نیبنابرا و است
  

  دینی و بومی علم. 3
دارد  یـی گرا یبوم ۀکه دغدغ گوید یم ي،انتقاد  یسمرئال کردیرو به خود لیتما اعالم با افروغ

تواند  یو بتمامه م بشود مطلقاً دیعلم عام است و در هر جا که تولبر اساس آن، که  يو منظر
شکل  ومیمنظر، که از زمان ه نیتابد. در ا یبرنمرا ، ردینقاط هم مورد استفاده قرار گ ریدر سا

ـ  مشـاهده  قابـل  انتظـام  و تعاقـب «به  »تیعل«و  ،»مشاهده قابل روابط«به  »علم«گرفت،   نیب
 انـه یگرا ینسـب  کـرد یرو بـا  کـه  گـرا  نیـ د يهـا  انیـ جر نقد در يو. ابدی یم لیتقل ،»ها دهیپد

بـه   ایـ رسـند   یبه تناقض م ایها  قرائت نیکه ا شود یم ی، مدعکشد را به نقد می  یسمویتیپوز
 يتواننـد مبنـا   یکـدام هـم نمـ    چیهـ  وانجامنـد   یمـ مفـرط   ییگرا یو نسب يگر یخیتار کی

  کنند.اتخاذ  یمستحکم
 يمبنـا  يتا حدود يانتقاد  یسمرئالمعتقد است  ینیو د یبحث علم بوم هیتوجدر  افروغ
ـ  قـبالً . دهد یم قرار يو اریاخت در را یشناخت علممستحکم    یسـم رئال کـرد یروکـه در   میگفت

ـ ابعـاد و ال  ۀتواند همـ  یدانش ما نم واعم از دانش است  یهست ،يانتقاد را  یهسـت  يهـا  هی
متـذکر   افـروغ . سـتند ین مشاهده قابل اصالً نیریز يها هیبوده و ال هیال هیال یهست و اندیبنما

در  يا گـزاره  اگر یعنیدارد.  وجود تفاوت ینیو ضرورت ع یضرورت منطق نیبشود که  یم
 روابـط  بـا و  باشـد عالم واقع هـم درسـت    در حتماًندارد که  یلزومعالم منطق درست بود، 

 دارد قـرار  رونیـ در عالم ب ینیع ضرورت چراکه شناخت را واقع عالم توان ینم صرف یذهن
 وجـود  یاساسـ  تفـاوت دو  نیا نیکه ب یدر حال است واقعدر عالم ذهن  یو ضرورت منطق

 لـی و سـت ین هـا  آن ارتبـاط منکر  ورت،دو نوع ضر نیتفاوت ا زییتم ضمن. البته افروغ دارد
  .ستین اسیق ةبه ماد يقابل تسر اس،یق صورت صحت که معتقد است

 تیبا واقع محققنسبت  دیاول با ۀدر وهل علم يساز یبوم دراست که  باور نیبر ا افروغ
 يبـرا  که دشو یم متذکر و دشوبا تجربه مشخص  محققنسبت  دیو به تبع آن با شودمعلوم 
 يها ستیشود و البته رئال رفتهیپذ سمیویتیپوز که حتماً ستین ازیاز تجربه ن يا به گونه اعتقاد
 جـوهر  بـه  خواهند یم که هستند یمدع) و 30 :1385 ر،یسا( ستندیهم منکر تجربه ن يانتقاد
 کـه  شـود  یمـ  متـذکر  کنـد،  یم جادیا محقق را طیشرا که دیق نیا با يو. ددست یابن یهست

بـه آن   دنیرسـ  یینها هدف يانتقاد  یسمرئال دگاهیمخلوق محقق است. در د يتجربه تا حد
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تـوان بـه    یم اید که آشو یال مطرح مؤس نیو بالفاصله ا است یواقع ۀیالهمان  ای یینها ۀیال
 بـا  مطـابق  یتجرب ادراك توان نمی که است معتقدپرسش  نیباب ا درافروغ  د؟یرس هیال نیا

اسـت   تیـ مطـابق بـا واقع   یادراك تجرب بگوییماگر  و )178 :1389(افروغ،  داشت تیواقع
موجود است، چه محقـق   یکه هست ی. در حالایم شدهبه دانش  یهست لیتقل ۀمغالط مرتکب

پاسخ  گونه نیال فوق اؤبه س تیباشد و چه نباشد و چه آن را بشناسد و چه نشناسد و درنها
  .ندارد وجود یینها یۀال آن به میمستق دنیرس ایدهد که امکان مشاهد  یم

ـ ادانـد   یم یروش تجرب قیاز طر یاز زندگ یابیعلم را معنا ییهدف نها افروغ  گونـه  نی
واقـع و غفلـت از    جهـان  به نکردن توجهد که گوی یم و میمعنا ببخش یزندگبه که ما  ستین

ـ نهـادن در دام هرمنوت  گام عمالًمند به آن،  و قاعده کیستماتینگاه س اسـت و بـه قرائـت     کی
ـ پرسد که در ا یم انجامد. افروغ متعاقباً یمدرن از علم م پست صـورت، عـالم واقـع و آن     نی

واقـع در   عـالم دهـد کـه    یبالفاصله پاسخ مـ  وشود؟  یاز انسان است، چه م رونیکه ب يامر
که مشاهده  یاست واقع يست، امرا علّی يخودش، که ناظر بر سازوکارها یۀال نیتر نیریز

 یشـگاه یآزما يها تیاز جمله فعال گوناگون طرق از سطوح ریساکه  یحال درشود.  یهم نم
ـ  از علـم  یقرائتـ  چیهـ  دردهـد کـه    یم حیهستند و توض مشاهدهقابل  یاجتماع ای در  ی(حت

 دشو جدا یواقع از عمل و فعل انسان کشفتواند در  ینم) محقق سمیویتیو پوز ییگرا تجربه
ـ بن یب ییادعا ،یقیبر کشف واقع ناب و حق یها مبن از آن یبرخ يو ادعا  یاسـت. در حـال   انی

که  یدان یمی. مثالً شندارد وجود یتجرب سمیرئال يکشف واقع به معنا يانتقاد  یسمرئال درکه 
. شـود  یمـ  ثرأمت اواز عمل  شناختش ،است یمعدن سنگ تکه کیحال مطالعه و شناخت  در

و  دهیـ د یرا مـ  یمعـدن  يها سنگ یمعمول اشخاص یۀبقدان شود مثل  یمیش که نیاز ا او قبل
ـ پ یمعـدن  يها سنگ با یخاص يها کنش شد دان یمیش که نیا از بعداما  ،است دهیفهم یم  دای

 چراکـه . نـد یب ینمـ را  اشـاره  مـورد  یمعدن سنگ تکه یمعمول يمثل فرد گریدو  ه استکرد
اسـت.   کرده کسب یمهارت و دهش یعمل مرتکب شناخت، يبرا و کرده است یعلم یتیفعال

  .استتوجه و عمل  ازمندین ،کشف امر واقع که نیا یعنی
  

  انتقادي، ابتداي حکمت متعالیه  رئالیسم انتهاي. 4
 ،یاجتمـاع  یبـودن آن، علـم را عملـ    یخنث یعلم، ضمن نف یستیال چؤدر پاسخ به س افروغ

ـ تمـام، بخـش ناثنو   اطید و با احتدان یم یو فرهنگ ی،خیتار  مشـابه را  يانتقـاد  سـم یرئال تی
 یمتعـال  ۀرا با فلسف يانتقاد سمیرئال يکوشد به نحو یداند و م یمالصدرا م ۀاز فلسف یقسمت
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عنـوان   . بسـکار بـه  دکنـ  یمـ  یناتمـام معرفـ   يا کار را پـروژه  نیدهد و البته ا وندیمالصدرا پ
نسـبت   »قـت یحق«و  »یبخشـ  ییرهـا « مفهوم نیاست که ب یمدع ،يانتقاد  یسمرئال گذار انیبن

تر شود،  کینزد ایاش علّی يو آن ذات و سازوکارها قتیوجود دارد و هرچه انسان به آن حق
 یبخشـ  ییرها در را ییمعناگرا ینوع انسان اگر حالخواهد بود.  اتریمه شیبرا ییامکان رها

  شود. یو فهم عالم روشن م قتیبا حق ییرها نینسبت ا ند،یبب
از  شیپ نیمقدم است، بنابرا یشناس بر روش یشناس یهست يانتقاد سمیرئال دگاهید مطابق

بـا عـالم برقـرار کنـد و      ینسبت فلسـف  کی دیبا کند، شروع را خود یعلم کارکه محقق  آن
ـ فعال نـد ایفر در ،یفلسـف  متفـاوت  يها یشناس یهستاست که متناسب با  یعیطب  ی،علمـ  تی

 یـی گرا یشروع چالش افروغ با نسب ۀنقط نیداشت که هم توان یم یمتفاوت يها یشناس روش
  است. یشناخت معرفت

ـ  نیـ کند و البتـه ا  یفرض آغاز م شیمعتقد است که علم از پ افروغ هـا هـم    فـرض  شیپ
ها بـه هـر    فرض شیپ نیدهد که ا یم حیکند و توض یما را دگرگون م یشناس معرفت تیماه

  ربط باشد. یب اتیکل کی دیکمک کند و نباکشف عالم واقع به محقق  يبرا دیحال با
کنند تا محقق به واقع برسد و بنا بـه   یها کمک م فرض شیپ يانتقاد سمیرئال کردیرو در

. سـت ین یکیزیو متـاف  یفلسف يها فرض شیپ نیهم از ا يا چاره ،ینظرگاه فلسف نیا يادعا
ـ بـه   یابیکـه در دسـت   یباشند، به شـرط  یارزش توانند یها هم م فرض شیپ یحت انتـزاع   کی

ـ فهم عالم واقع کمک کنند. منظور افروغ از انتزاع خـوب ا  يخوب برا  ۀاسـت کـه رابطـ    نی
از شـروط   یکـ یو  نـد یب یم پارچه کی. افروغ عالم را اندیبنمارا  یءش کی یو درون يضرور

 نـد ایدر فر یکیزیدانـد کـه بـه مفروضـات متـاف      ینکتـه مـ   نیـ عالم را هم ا دنید پارچه کی
معتقد است  ي. ودیایهماهنگ به وجود ب یشناس معرفت کی متعاقباًتوجه شود و  يورز علم

ـ امـر هـم ا   نیا دلیل. دیرسهماهنگ  یشناس معرفت کیتوان به  یم ییاز دل تفکر صدرا  نی
 کـه  صورت نیبد. ندارد یگاهیجا تیثنو وحاکم است  وحدت ییتفکر صدرا دراست که 

ـ نفس و بدن، ثنو تیثنو مانند ییها تیثنو ـ ثنو ،ییو مشـا  یتفکـرات اشـراق   تی و  ایـ دن تی
 ییجـا  ییدر تفکـر صـدرا   يو نظر یحکمت عمل تیثنوو  است،یو س نید تیآخرت، ثنو

و  ابـد ی یمـ  دسـت  تیناثنو کیاز تجربه آغاز و به  يانتقاد سمیدهد که رئال یندارد و ادامه م
 علـم  ۀفلسف آغاز ۀنقط است، دهیرس آن به تاًینها يانتقاد سمیرئال که ییجا یعنی نقطه، نیهم

 کننـد،  یمـ  ینفـ  را تجربـه  و تیـ واقع و علم کل که را يا عده افروغ. است افروغ نظر مورد
ال ؤسـ  نینوازد و ا یم »دنیبربر شاخ نشستن و بن «ها را با ضرب المثل  کند و آن یتخطئه م
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و  ننـد؟ یب ینمـ  یرا نسب نیپس چرا د نند،یب یم یرا نسب زیچ پرسد که اگر همه یم شانیرا از ا
  داشته باشد؟ تیقطع دیبا نیتابند، پس چرا د یرا برنم یتیو قطع قتیحق چیاگر ه

 جهـان  کـه  دیـ گو ینمـ  و یسـت یویتیپوز روش با نه اما ،دارد باور تجربه یوارس به افروغ
ـ با جهان فهم يبرا که است یمدع بلکه است یتجرب و ) 31 :1385 ر،یسـا ( کـرد  تجربـه  دی

که جهان در نظـام بـاز بـه سـر      یدر حال  رد،یگ یها در نظام بسته صورت م آزمون نیچون ا
الزامـاً   شـود،  یکه در مورد عالم واقع به کـار گرفتـه مـ    ییها گزاره نیاز ا ياریلذا بس ،برد یم

گفتـه   یوقتـ  هسـتند. مـثالً   تیدر ارتباط با واقع ییها گزاره بلکه صرفاً ستندیمطابق با واقع ن
بلکه مرتبط با آن اسـت   ستین نیزم تیواقع نیع مورد در الزاماً است، يکرو نیزم شود یم

 .ستین تیواقع نیاست اما ع یعبارت واقع کی نیو ا
  

 علـم،  بـودن  فرامکـانی  و فرازمـانی  نفـی  و گـرا درون علـم  شناسیجامعه. 5
  دینی علم براي اي مقدمه

در علم، که اصالت را به معرفت  یستیویتیپوز کردیمسلمان، بعد از نقد رو کی مثابۀ به افروغ
 رد،یـ گ یمـ  دهیناد را یانیوح و ی،اشراق ،یعقالن معارفمعارف اعم از  ریو سا دهد یم یحس

ـ  ییاسـاس حکمـت صـدرا    بر کوشد یبه دنبال معرفت هماهنگ در عالم است. او م  نیدر ب
 الـف:  1386 افـروغ، ( کنـد  جادیا یهماهنگ ،یانیو وح يو شهود یو عقل یحس يها معرفت

 تقابـل  وجود ن،یگوژیپر از »بود جهان از شاعرانه شنود دنبال به دیبا« عبارت نقل با او). 23
  .)24 همان:(.کند یم رد را جهان از شناسانه ییبایز و شاعرانه دید و یعلم دید نیب

گـرا وجـود    درون و گرا برون کردیروعلم دو  یشناس دهد که در جامعه یم حیتوض افروغ
 شـکل  ،)magnitude of science( حجم علم دراست که جامعه  یمدعگرا  برون کردیدارد. رو

ـ  گذارد یاثر م )intensity of science( و شدت علم )،form of science( علم  يمحتـوا  در یول
. اسـت  غالـب  يکـرد یروما  ۀبنا به ادعاي افروغ در جامع که يکردیرو. گذارد ینم يآن اثر

ـ (به عنوان  پوپر همچنین و نیو ۀحلق لسوفانیف به مربوط کردیرو نیا  بـود گـرا)   ابطـال  کی
 آن از بعد که دهد یم ادامه يواست).  دیجد يگرا اثبات کیافروغ او هم  ي(البته بنا به ادعا

علـم   شـدت و  ،حجـم، شـکل   يکه معتقدنـد جامعـه فقـط رو    اند شدهمطرح  ییها کردیرو
 یحتکه  دهد ی. افروغ ادامه مردیگ یقرار م ریتحت تأث زیآن را ن يبلکه محتوا ست،یاثرگذار ن

 ۀنیساخت در دو زم کیکه  کردتوجه  دیبا علم، در انهیگرا ساختار کردیرو اتخاذ صورت در
  .)46ب:  1386(افروغ،  دهد یمتفاوت م ۀجیمتفاوت، دو نت
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دارد  یانفصـال  یتیندارد بلکه ماه یتراکم تیماه علم) گرا درون کردی(رو دوم نگرش در
پرسمان، گفتمان و  م،یبه پارادا یشاتینگرش گرا نیست. در اها میپارادا ریأثت تتح تر شیو ب

شود، کـه البتـه    کالیراد ییگرا ینسب یمنجر به نوع تواند یپس م رد،یگ یشکل م ها نیامثال ا
گـرا بـه دنبـال     و درون گـرا  فـارغ از نگـاه بـرون    ي. واسـت  افروغ يجد نقدهم مورد  نیا
 یربطـ  دگاهیـ د یقبل و به نـوع  کردیاز دو رو یبیکه ترک سوم دگاهید ؛است سوم یدگاهید

 را علـم  يسـاختار  وجهاست و هم  یعلم يها تیفعال کیمتوجه ابعاد هرمنوت هم که است،
  .)47همان: ( دهد یم قرار توجه مورد

عالم مسـتقل از   که، نی. از جمله اردیپذ یم را یمفروضات افروغ ،یربط دگاهید حیتوض در
هـا   ضـرورت  نیوجود دارد و ا ییها در عالم ضرورت که نیا و ؛معرفت ما به آن، وجود دارد

منـتج از دو   يا و هر حادثه رندیگ یم  را دربر یاجتماع يها دهیو هم پد یعیطب يها دهیهم پد
  است. يو اعداد علّیگروه عوامل 

 یعبارت به ای »مشاهده قابل نظم« ای »یگون هم« کی قالب در تر شیبرا  علم ییگرا اتصال  نگاه
 از ای استقرا ازو  دهند یم قرار  علم اساس را مشاهده صرفاً یعنی. ندیب یم ي»ومیه« ۀرابط کی

  .)13: الف 1386(افروغ،  بخشند یم يجد یاصالت مشاهدهو به  ندکن یم شروعابطال 
 شناساسـت  فاعـل  ،یگروه دهیچیپ ارتباطات بر عالوه فرد افروغ، یشناخت علم کردیرو در
 یزبـان  ی. چراکه اگر محقق وارد ارتبـاط دهد یالعمل نشان م عکس م،لدر برابر عا نیو بنابرا

 حیکنـد. افـروغ توضـ    یبررسـ  یقـ یتحق یموضـوع  مثابـۀ  آن را به تواند یبا موضوع نشود نم
 یوسـاطت مفهـوم   ایساده  کیهرمنوت کی ۀلیبه وس توان یم یعیطب يها دهیدهد که با پد یم

آن  توانـد  ینم نکند توجه دهیپد به محققکه  یتا زمان یعنی گرفت ارتباطمتعلق به شناسنده 
طور که محقق  همان یعنی. است تر دهیچیپ یاجتماع يها دهیپد کیاما هرمنوت کند، یرا بررس

 يکـرد یرو هـم  ها آن. دارند یکنش ارتباط محققدر برابر  زیها ن ها کنش دارد آن در مقابل آن
  .است ازینمضاعف  یکیهرمنوت به ها آنشناخت  يبرا پس. دارند محقق به نسبت ،یمفهوم

 ردیپذ یم کند، یکه بدان وارد م یاشکاالت رغم یرا، عل يانتقاد  یسمرئال که این علت افروغ
 منظـورش که  دیافزا یو م کند یم ذکرو ضرورت  یافتگی زیتما ،يبند هیال چون يموارد طرح

ضـرروت   يکه پـا  نیکند هم یاشاره م ي. وستندین یفلسف يها صرفاً ضرورت ضرورت،از 
  .شوند یم دهیکش شیهم پ 1یوح و شهودمثل ، گریمنابع معرفت د د،یایب انیبه م

معـارف را از انحصـار مشـاهده     رةیـ است کـه دا  نیا سمیروش رئال حسن دیگو یم يو
 و دهـد  یمـ ظهـور   ةاجاز  و به فلسفه و مفهوم ضرورت کند یم تر عیافق را وس و کردهخارج 
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 يگـر ید ۀمنابع معرفت است. مسئل ریآغاز توجه به سا ،ضرورت رشیپذ که دهد یم حیتوض
 یشناس معرفت علم، در دیبا که است نیکند ا انتقادي اضافه می  سمکه افروغ به رویکرد رئالی

از  گـرا  یتعـال  سـم یرئال افتـراق  ۀنقطـ  کـه  ییجـا  قاًیدق یعنی( کرد دنبال را هماهنگ و یطول
بوده است). افروغ در نقـد   يانتقاد سمیرئال هم متشیعز ۀنقط البتهکه  ستا يانتقاد  یسمرئال

ـ  یشناسـ  در کشور مـا معرفـت   امروزهکه  دیگو یکشور م یوضع موجود علوم انسان  یتجرب
به دنبـال   دیکه با یحال اند. در کرده دایپ یحالت عرض ها یشناس معرفت ریو سا افتهیاصالت 

 ،يشهود ،یانیوح معرفت که يا و هماهنگ حرکت کرد و به گونه یطول یشناس معرفت کی
  .)16همان: ( دیرا در ارتباط با هم د یتجرب و ی،عقالن

ـ   نیافروغ بر ا  کـرد یبـه رو  یهماهنـگ و طـول   یکـه بـا نگـاه    یاعتقاد است کـه معرفت
کوشـد تـا    یمـ  ییاست. چراکه معرفت صدرا ییمعرفت صدرا کند یاو کمک م یشناخت علم

بـه عـالم را    يا و عشق رابطـه برقـرار کنـد. افـروغ نداشـتن نگـاه منظومـه        ،خدا، خرد انیم
ـ  اسـت  یستیویتیپوز نگاه از تر يا منظومه یستیرئال نگاه که دیگو یم و تابد یبرنم  کامـل  یول

ـ پد و عـالم  به يدیجد نگاه توان یم مالصدرا تفکر اساس برکه  دگوی یم و ستین  و هـا  دهی
  .ستین تجربه و آزمون ینف به قائل وجه  چیه به هم کردیرو نیا و داشت علم

 هـر کـرد کـه    یاتیـ را عمل یعلم اتینظر توان یسؤال که چگونه م نیدر پاسخ بد افروغ
در عـالم بـر اسـاس     یچراکه هر آزمون است هیاول اتینظر و میمفاه گرو در یکردن یاتیعمل
مثالً  یکه چرا در موقع آزمون علم پرسد یسؤال را م نیا متقابالً ي. وشود یبنا م هیاول میمفاه
ـ انگ ۀرابطـ  مـثالً  آن يجـا  بـه  لیو شود یم يریگ فشار و حجم اندازه ۀرابط محقـق   يهـا  زهی
موجـب   یمفهـوم  یدرونـ  تیهدا کیگیرد که پس  گونه نتیجه می و این د؟شو ینم دهیسنج

کنار گذاشته شود. افروغ بـا ذکـر    زهایچ گریو د رندیگ قرار مالحظه مورد ییزهایچ شود یم
ـ به ا دنیرس يبراکسول ام که نکته نیا طرح وکسول ام سیالکترومغناط ۀقوانین چهارگان  نی

منبـع   کیـ دهد کـه ظـاهراً در عـالم     ادامه می ،است نکردهاستفاده  مشاهدهاز صرف  نیقوان
دارنـد کـه    وجود زهایچ یلیخ و کند یم تیهدا راعلم  کلوجود دارد که  يو فطر يشهود

 دشـو  یمـ  متذکر و ندهستجنس انتزاع و فلسفه  از ينحو بهو  بوده تجربهاز  فراتر جنسشان
علـم هـم بـه     ياز داور یو بخشـ  شـود  یم آغاز) abstract( »انتزاع«عالم علم از  نیدر ا که

ـ     ی. انتزاع خـوب انتزاعـ  است بد از خوب انتزاع تفکیک ةعهد را  یاسـت کـه روابـط درون
 .دگیـر  صـورت مـی   چگونه قاًیدق انتزاع نیا که دهد ینم حیتوض افروغ البته کند. يریگ نشانه

  .کند یجو م و جست یناذهنیو توافق ب یعمل تیو کفا یمعنابخش ۀرا در سه مؤلف يداور يو
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  سـم یاز منظـر رئال  ینیاز علم د اي نمونهمثابۀ به  ینید یاجتماع علوم ریتقر. 6
  يانتقاد
 اعتبـار  بـه  هـم  ،ينظـر  و ییمحتوا مباحث و یشناس شناخت اعتبار به که است یمدع افروغ
 و محقـق  یعلمـ  يهـا  هنجار اعتبار به هم مطالعه، موضوع و محقق یعاطف و یاحساس ابعاد
ـ  و دارد تعلـق  آن به محقق که يا جامعه يهنجارها اعتبار به هم  یاجتمـاع  ۀفلسـف  نیهمچن

  آورد. انیسخن به م ینید یشناس از جامعه توان یم غالب،
 یو مدع کند یرا رد م یشناس یبر هست یشناس تقدم شناخت يانتقاد  یسمرئال از متأثر افروغ

مـا   تیو قابل تیظرفو  دیجد یاجتماع یشناس که هرچند مباحث مربوط به شناخت شود یم
بـه   دنیرسـ  يبرا ،داده است شیافزا دیجد يها یشناس یفهم هست يرا نسبت به گذشته برا

فقط به  دینبا و شود پرداخته هم يگرید مباحث به دیبا ینید یشناس جامعه الًو مث ینیعلم د
بـه   یشناسـ  شـناخت  کـردن  مقـدم  نیهمچن و یشناس یو هست یشناس شناخت مباحث ۀرابط
  .)101: 1384(افروغ،  دکر اکتفا ینید یشناس به جامعه دنیرس يبرا ،یشناس یهست

 بـرده ی پ ییها که به ضرورت به رغم آن یستیرئال یشناس معرفت«دهد که  یم حیتوض يو
ـ ید یشناس به جامعه یابیو دست یشناس به جامعه يدینگاه جد ۀمقدم تواند یم نیاست و ا  ین

اوج  تواند یمعقوالت، نم يمحسوسات و تا حد ةریمحدودکردن خود در دا علتباشد، اما به 
موجـود   کـرد یکنـد. رو  جادیامحقق  يو شهود را به رو یوح منابع از استفاده ۀنیزمو  ردیبگ
کـه در نگـاه    يوجود دارد و آن شـدن ضـرور   نیکه در د یو تحول و شدن رییتغ تواند ینم
و  دهـد  ینم لیکه عالم را به محسوسات صرف تقل ینهفته است و آن نگاه نیبه د يندیفرا

  (همان). »بفهمد کشد، یم انیرا به م) ی(و نه فقط ضرورت عقالن بیبه نام غ یضرورت
 در ییها ضرورت به هرچند یستیرئال یاجتماع یشناس شناختر است که باو نیا بر يو
 دیفزایب خود يغنا بر تواند ینم بیغ عالمو  یبه وح یتوجه یب علتبه  ،است بردهی پ عالم

 حیافروغ توض. ردیبگ الهام ینید یو متون یو وح بیاز غ دیجد يها کشف ضرورت يبرا و
مطلـع شـد و    گـر، ید ي»شدن«و  يگریو منبع د ریاز مس توان یم ،بیغ قیدهد که از طر یم

است  یمدع يو. دیند میا که در آن واقع شده یسر هم پشت  يها عالم را فقط در حد لحظه
ـ  الجملـه  یفـ  یشـدن  بـه  يانتقـاد  سمیرئال که نیرغم ا یکه عل  لحـاظ  بـه  امـا  اسـت  بـرده  یپ

 کـه  یشـدن  و اسـت  آن ملتفـت  ،يانتقاد سمیرئال که یشدن نیب شناخت، منابعکردن محدود
افـروغ کـه خـود را     يمثال بـرا  يدارد. برا وجود ییها ملتفت آن است تفاوت ینید سمیرئال

فقـط   نـه  هـم  آندارد و  یخاص تیاهم تیمهدو االصول ی عل شمارد یم ینید ستیرئال کی



 ... افروغ عماد يآرا نقد و یبررس ینید علم تا يانتقاد سمیرئال از   142

  1392 ستانتاب، دومشمارة ، دومسال ، جستارهاي فلسفۀ دین

 یو مـدع  کند یآن حرکت م يکه عالم به سو یضرورت ۀمثاب بلکه به يباور اعتقاد کی مثابۀ به
  ما باشد. يها و ناظر به ضرورت ینید یشناس از جامعه یجزئ دیبا نیکه ا شود یم

 یشناسـ  مقابـل شـناخت   یشناسـ  کـه دو نحلـه شـناخت    دهد یم حیگونه توض نیا افروغ
ـ ید یشناسـ  جامعه يبرا يرا تا حدود ریمس ،يانتقاد سمیو رئال کیهرمنوت یعنیگرا،  ت اثبا  ین

ـ از قب ی. مبـاحث کننـد  یفراهم م ـ معنـا، انگ  لی  در نـه یزم و مـتن و  ریتفسـ  ل،یـ قصـد و دل  زه،ی
 انیــدو جر نیــمباحــث در ا نیتــر يدیــاز جملــه کل ســمیو ضــرورت در رئال ک،یــهرمنوت

  نوظهور هستند. یاجتماع یشناس شناخت
و از  دانـد  یمحـور مـ   مشاهده را مفهـوم  ییکه از سو يانتقاد  یسمرئال کردیرو طبق افروغ

ـ ذبـودن مشـاهده در    محـور  مفهـوم  به دارد، دیکأت ییگرا واقع بر ییسو  یشناسـ  شـناخت  لی
ـ  دنیرسـ  يها و اصول عام بـاور دارد و بـرا   که به ضرورت کند یم اذعان يانتقاد سمیرئال  هب

شـروع از   يبـه جـا   راگداند از مشاهده آغاز شود و  ینم الزم یو فرامکان یفرازمان یضرورت
 و سـت ینهـا   هـا و عامـل   بـه سـاخت   نداشتن یدسترس يمشاهده از مفهوم آغاز شود به معنا

ـ امـا ا  محورنـد،  مفهـوم  یعیطب یحت و یاجتماع ،یانسان يها دهیپد تمام که است درست  نی
اسـت   ریدهد که نـاگز  یم حی. افروغ توضشود یعام نم يها به ساخت یمانع از دسترس هیقض
ـ یب يهـا  تیـ واقع که ستین آن يمعنا به نیا اما ،کند شروع سؤال و مفهوم ازکه   تـابع  یرون

 يهـا  تابع خواسته یرونیب يها تیمحقق باشند. واقع يها و آرزو ها گاه دیو د میمفاه ها، سؤال
داشـته    تیواقع دربارةکه دانشمندان  ییکه هر آرزو ستیگونه ن نیا یعنی ستند،یدانشمندان ن

 مشـاهدات  بـودن  محـور  مفهوم کهدهد  یمحقق شود و ادامه م زیدر عالم واقع ن همان ،باشند
  .ستین ها تیواقع دربارة )wishful thinking( »آرزومندانه تفکر« يمعنا به

 اگـر  و کند یم عبور میمفاه از یداالن از دانشمندان شناخت که شود یدوباره متذکر م يو
 ارتبـاط  امـا  برونـد،  واقع عالم سراغ توانند ینم گاه چیه باشند نداشته اریاخت در را میمفاه نیا
 به مذکور ارتباط. ستین یعیطب مستقل وجود ینف يمعنا به یعیطب وجود و یذهن وجود نیب

ـ  و دانشمندان یاجتماعـ  یانسان وجوه علت  هـا  آن يمحـور  مفهـوم  و يمعنـامحور  نیهمچن
  .است متصور آن در خطا امکان لیدل نیهم به و شود یم حاصل
محـور بـودن    مفهـوم  یۀبر پا نییتب يادعا سمیگونه که اشاره شد در رئال هر حال همان به

 نیـ که ا جاست نیا یاساس ۀها وجود دارد. اما نکت و مشاهدات و باور به ضرورت ها تیواقع
ـ یها محسـوس و ملمـوس، ع   ضرورت ـ  ین و  یبلکـه انتزاعـ   سـتند، ین یو انضـمام  یو تجرب

ـ  تاها  ضرورت نیاز ا یاند. برخ قابل فهم یو فلسف یذهن يها يبا واکاو فقط و اند یفلسف ه ب
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 و ياعـداد  عوامـل  بـا  ونـد یپنداشتن  علت به ها آن از یبرخ و اند شده لیتبد حادثه به حال
بـه حادثـه    نشـدن  لیالبتـه تبـد   و) 112همـان:  ( دان نشده لیحال به حادثه تبده ب تا یتجرب

فلسفۀ  ه،یاز نظر یستیدرك رئال نیا یۀ. بر پاستیها ن ضرورت نیعدم ا يوجه به معنا چیه به
 يزیـ م ياگر قرار باشد فرد دیگو یمثال افروغ م ي. براشود یم تیتقو بیو اعتقاد به غ شدن 

گراها  جا نشود، اثبات هجاب زید و مبکنکار را  نینتواند ا علتیرا به حرکت درآورد و بنا به هر 
 يا  لـه یهم کار ندارند که اگـر م  نیندارند، به ا يفرد مذکور کار آن به زور و توان لیدر تحل
 نیانکردن  حرکت به فقط و کرد یم حرکت زیم گرفت، یقرار م زیم ریشکل در ز يا استوانه

 بـه  مناسـب  ياعداد املوع عدم علت به زیم که ندارند توجه هم نیا به باز و دارند کار زیم
ـ . کنند کیتفک را ياعداد و علّی عامل دسته دو توانند ینم ها آن. است امدهین در حرکت  یول

 را ياعـداد  عوامـل  و کننـد  کشـف  را علّـی  عوامـل  و هـا  ضرورت تا کوشند یم ها ستیرئال
  .باشد گرید علّی عوامل ۀجینت تواند یم خود که دانند یم ينمود

بـه حادثـه    تواننـد  یهسـتند و مـ   علّی يروین يمطلب که جوهرها دارا نیبا ذکر ا افروغ
 همها  ضرورت نیاست و البته ا يو اعداد یرونیعوامل ب ازمندیتوانستن ن نیشوند و ا لیتبد
هـا بخـش    که در اصـل، بحـث ضـرورت    دهد یادامه م هستند،  از رخ دادن قابل کشف قبل

اگـر منـابع    و. دیآ یبه دست م یو فلسف یذهن ،یعقل يبا واکاو صرفاًاست و  هینظر یانتزاع
در آن،  یعقلـ  ي) بـا واکـاو  شـهود  و یوحـ (مثـل   شـود  فیتعر بشر يبرا يدیدج یمعرفت

 تر قیو عم تر قیما دق نییتب بیترت نیو بد شود یم کشف محقق يبرا يدیجد يها ضرورت
 يدیمنبع الهام جد ازد، شواستفاده  یوحکه اگر از منبع  بر این باور است افروغ. شدخواهد 

فهم بهتـر روابـط و    يبرا توان یمنابع م نیاز ا که است شده استفادهها  کشف ضرورت يبرا
مثال که در اسـالم ربـا حـرام اسـت،      نیاستفاده کرد و متعاقباً با ذکر ا یاجتماع يها ساختار

 یو اجتماع یشرع حکم کی بلکه ستین ياقتصاد یشخص حکم کی نیا که شود متذکر می
 حیتوضـ  افـروغ مسـلمانان اسـت.    ژهیـ و بـه  هـا و  انسان نیب يروابط اقتصاد میو ناظر به تنظ

بـا   یعلوم اجتماع واست  يهنجار ةگزار کیجمله،  نیاست گفته شود ا ممکندهد که  یم
 نیحکـم، در عـ   نیـ که ا کرد توجه دیبا یولد نسروکار دار يهنجار ریو غ يخبر يها گزاره
در روابـط   تـوان  ینم یراحت به نیهمچندارد.  يهنجار ریغ يها در گزاره شهیر بودن يهنجار
 معتقـد  هـا  ستیتبع رئال به ي. وکرد کیتفک يهنجار ریغ ابعاد ازرا  يهنجار ابعاد ،یاجتماع

 کی» ربا حرام است« ةاخالق است. به هر حال گزار ۀفلسف کی یاجتماع یۀاست که هر نظر
ـ قاعـده اسـت و با   کیقانون و  کی و يساختار ۀرابط از  ياریبسـ  نیـی منشـأ الهـام و تب   دی
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بـه خـود    يانتقـاد  کردیرو جا نی. افروغ در اباشد مسلمانان ۀجامع يبرا يقتصادمعضالت ا
توجـه و   يبـه جـا   ياقتصاد يها یشناس بیدهد که اقتصاددانان ما در آس یو ادامه م ردیگ یم

ـ     ةبه سراغ مباحـث روزمـر   ،یاسالم ۀجامع مشکالتع کردن رف بـر   یعلـم اقتصـاد کـه مبتن
 يبـر مشـکالت اقتصـاد    لهیوس نیو بد روند یتی است ممتفاو یشناس و انسان یشناس یهست

 انیبرخالف مدع شانیکه ا دیافزا یکشور م داناننقد از اقتصاد ۀدر ادام ي. وندیافزا یکشور م
محـض و فـارغ از    یموجـود را علمـ   ياقتصاد يها تا رابطه کوشند یم ،یاقتصاد غرب یاصل

به قدر  یگاهیجلوه دهند و به آن جاشده  و تعصب، و به اصطالح اثبات يداور شیهرگونه پ
را، کـه   یانید وحعکوشند قوا ببخشند و می یانیوح یِو فرامکان یفرازمان يها و منزلت گزاره

ــ   يهــا اســت، کنــار بزننــد و بــه گــزاره يو مصــالح بشــر قیبــر حقــا یبـه طــور قطــع مبتن
  ببخشند. یانیخاص، منزلت وح يهنجار ـ یتجرب

 کـه  دیـ گو یمـ  يو. است »اتقو« و »فرقان« ۀرابط يریپذ آزمون مورد در افروغ، دوم مثال
 »فرقانـا  لکم جعلی اهللا تقی ان« که کند یم ذکر صورت نیبد يساختار ۀرابط کی کریم قرآن

حـق از باطـل)،    یخدا به شما فرقان (قدرت بازشناسـ  دیکن شهییعنی اگر تقوا پ )؛29(انفال: 
Pاز نوع  اي به دنبال رابطه یدانشمندان در روابط علم اصوالً. دهد یم Q  لـذا   گردنـد  یمـ

ممکـن اسـت پاسـخ داده شـود کـه       ست؟یجنس ن نیفوق از ا ۀرابط ایپرسد که آ یافروغ م
 پاسـخ  يو. سـت ین ریپذ آزمون فوق ۀرابط اما ،داد قرار آزمون مورد توان یم را یتجرب عدقوا

 تـوان  یم را فوق ۀرابط يبشر اتیتجرب و مشاهدات بودن محور مفهوم به توجه با که دهد یم
 در آزمونشـان  کـه  اسـت  انیـ گرا ابطال متصور آزمون از تر دهیچیپ اریبس آن آزمون اما. آزمود
  .ستین دفاع قابل زین اتیعیطب و محسوسات عالم

ـ ید متـون  از کـه  فرقـان  و اتقو یمفهوم يفضا به توجه با که دهد یم حیتوض يو  بـه  ین
 از را حـق  و کـردن  ناسـره  از سره و حکمت که را یاله يتقوا ۀجینت توان یم د،یآ یم دست
 چـه  کـه  شـود  یمـ  متذکر افروغ. داد قرار سنجش مورد و دیفهم باشد، دادن صیتشخ باطل

 گفته یکس چه و داد؟ انجام محسوسات عالم در فقط دیبا را آزمون نیا که است گفته یکس
 یکسـ  چـه  و داد؟ قـرار  آزمـون  مورد را رابطه نیا دیبا انهیگرا حس ینگاه با فقط که است

 برقـرار  رابطه توان یم مفهوم از يعار صرف، یتجرب تیواقع دو نیب که شود یمدع تواند یم
تـوان هـیچ    نمـی  دومـاً  و سـتند ین یتجرب فقط ها آزمون اوالً که است نیا افروغ يادعا کرد؟ 

  .کند کذب و صدق از تیحکا کهداشت  یناب یتجرب آزمون
 برکـات  علـیهم  لفتحنـا  اتقوا و آمنوا القراء ان لو و« یۀآ حیتوض در سوم، مثال رايب افروغ
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 يگفت که کشورها شود یم ایسؤال که آ نیو در پاسخ ا )96(اعراف:  »االرض و السماء من
کـه   دهـد  یمـ  حیاز غـرب داشـتند، توضـ    تر شیب یبرکات دادند یماگر تقوا به خرج  یاسالم

 دیـ گرفت و برکـات را نبا  »برکات من السماء واالرض همیعل« شاخص توان یرا نم ها یغرب
 يبلکه نقمت است. و ستیدارند برکت ن ها یکه غرب ییزهایچ یلی. چراکه خدید يفقط ماد

ي بلکه برکـت اقتصـاد   داند، ینم يرا فقط برکت اقتصاد بارد یم نیکه از آسمان و زم یبرکات
 لحـاظ  بـه  شـرق  که آن رغم به که است یمدع يو. داند یم آرامش و نهیسکنوعی  با توأم را

 رینظ یاناتیجر. شود یم محسوب شرفتهیپ زین یجهات از ،است مانده  عقب ها شاخص یبرخ
 تیهو بحران و ،معنا بحران ها، یافسردگ ،ها تنش شیافزا بحران خانواده، بحران ،ییگرا لذت

 دیشاحاصل نشده است.   شرق يحاکم است، براها اذعان دارند که در غرب  یکه خود غرب
  ها بوده باشد. یشرق بند مین مانیهمان ا زیآن ن لیدل

ـ پا زا، درون دفـاع،  قابـل  يا توسعه غرب، یفعل ۀتوسع وکه رشد  دهد یادامه م يو  و ،ای
 محسـوب  برکـت  و دارد اسـتثمار  بر یمبتن یاتیح بلکه ستین یطیمح ستیز نگرش بر یمبتن
  .دارد زین ياریبس عوارض و شود ینم

و  خیتار ۀواجد فلسف تیکه اعتقاد به امام زمان (عج) و مهدو دیگو یصراحت م به افروغ
بلکـه   یعیرا نه از باب باور شـ  تیمهدو ي. واستمورد نظرش  ییگرا و جوهر ییگرا تیغا

معـاد   دیـ گو یطور که مالصـدرا مـ   . هماندشو یمتذکر م یشناخت ینگرش هست کیاز باب 
باشـد   یتیمقارن با غا دیمعاد با نیاست، افروغ هم معتقد است که ا يحرکت جوهر يانتها

کـه عـالم بـه سـمت و      است. یعنی این یزندگ نیا خیتار ۀهمان کمال و فلسف ت،یکه آن غا
  حق است. زیو سو ن  که آن سمت رود یم ییسو

کـه   یو نگـاه  یشـناخت  یهسـت  و یکیزیمتاف يمبنا همان اساس بر که است مدعی افروغ
 نگـاه  در. ابـد ی یسوق مـ  تیدارد به سمت مهدو یهست و ،جامعه ،خود انسان،به خدا،  يو

 گـرا  تیـ غا یشناس جامعه یعنیو  گرا تیمهدو یشناس جامعه یعنی یعیش یشناس جامعه افروغ
علم را محصور به محسوسـات قابـل    ةریکه دا یاست و کسان تیکمال و حقان ت،یغا نیو ا

  .ستندین »شدن« نیاند قادر به درك ا مشاهده کرده
  

  افروغ يآرا یابیارز و بحث. 7
 کـرد یو نسـبت رو  ابدیها ب بدان یپاسخ دیناتمام خود با ةپروژ نیکه افروغ در ا ییها چالش

  ، از این قرارند:سازد مشخص ها آن با را خود یشناخت علم
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 تـأثیر  دانشـمند  شـناخت  در متعاقباً و ما تجربۀ در ما متافیزیک که است مدعی افروغ .1
 بـه  بنا که متفاوت هايمتافیزیک بین چیزي چه که شود می مطرح سؤال این حال. گذارد می

 بـه  نگـاهی  بـا  کنـد؟  می داوري رسند می مشاهدات از متفاوت هايشناخت به مذکور قاعدة
 داوري امکـان  کـه  ایمداشته متکثري فلسفی هايجریان که شد متوجه توان می فلسفه تاریخ

 داوري آن اسـاس  بـر  خواهیم می که عقالنیتی همان چراکه ندارد وجود هاآن بین در عقالنی
 شناختی معرفت انگاري نسبی نوعی به ما آیا صورت این در. است ايفلسفه از متأثر خود کنیم
 متـافیزیکی  مبانی هرگونه ها هستنده علّی توان که دهد جواب است ممکن افروغ رسیم؟ نمی

 تـوان  مـی  چگونـه  که شود می مطرح سؤال این متعاقباً ولی تابندبرنمی شناخت فرایند در را
 آیـا  اسـت؟  نشـده  برتابیـده  یا شده برتابیده هستی توسط مشخص متافیزیک یک که فهمید

 مثبـت  سـؤال  ایـن  جواب چون نیست؟ خاص متافیزیکی بر مبتنی هم مطلب همین بررسی
 تکثرگرایـی  و گرایـی  تأویـل  آن انتهـاي  کـه  خوریمبرمی تسلسل یک به ما عمالً پس است
 رویکـرد  از کـه  تقریرهایی در البته. دارد انتقاد بدان افروغ که چیزي دقیقاً یعنی. است علمی

 صراحت به انتقادي  رئالیسم شناختیمعرفت گرایی نسبی رویکرد دارد وجود انتقادي  رئالیسم
 گوید می باسکار: «که دارد می اذعان اجتماعی علم فهم کتاب در تریگ راجر. است شده ذکر

ــد مــی کــه اســت مــدعی انتقــادي رئالیســم ــی نســبی شناســانه، هســتی رئالیســم توان  گرای
 ؛)358: 1384 تریگ،( »دهد آشتی و کند ترکیب را کننده داوري عقالنیت و ،شناسانه شناخت

 افـروغ  شاید کنیم قبول شناسی هستی کلیات قطعی دارندة مثابۀ به را اسالم دین ما اگر .2
 ایجـاد  متافیزیـک  حـوزة  در را ثبات و انسجام از حداقلی دین صورت، این در که کند ادعا
 از متـأثر  هـم  دینـی  فهـم  اگـر  اوالً کـه  شـود  مـی  مطرح سؤال این صورت این در و کند می

 بـه  مختلف هايقرائت این بین توان می چگونه پس) هست که( باشد پژوهاندین متافیزیک
 اسـاس  بـر  و کنیم ایجاد دینی مشترك فهم یک بتوانیم ما که بالفرض ثانیاً و نشست؟ داوري

 مـا  متافیزیـک  بناي تکمیل به آن ذیل در هم ما عقل طبیعتاً و کنیم بنا را متافیزیک کلیات آن
 هـاي  رنـگ  قاعدتاً که متکثر عقول که شود می مطرح سؤال این حال. گماشت خواهد همت

 گیرنـد؟  مـی  قـرار  داوري مورد معیاري چه اساس بر زنند می متافیزیکی بناي این به متفاوت
 ندارد؛ را شناخت تکثر از ايدایره پذیرش جز راهی افروغ صورت هر در ظاهراً
 دینی  رئالیسم در وحی و شهود و عقل و تجربه بین هماهنگ شناسیمعرفت از افروغ .3
 مـورد  در معرفتـی  هـاي روش این احکام اگر که جاستاین سؤال حال. راندمی سخن خود

 زیـاد  مـوارد  این از اسالم خصوصاً و ادیان تاریخ در که( برسند تناقض به خاص موضوعی
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 میـان  از را هـا تعـارض  و کنـد مـی  ایجـاد  همـاهنگی  چیزي چه کرد؟ باید چکار) ایمداشته
 را معرفتـی  روش چهـار  چگونـه  دینی  رئالیسم ترکیبی معرفت کهاین درنهایت و دارد؟ برمی

 ندهد؟ رخ تعارضی و تناقض که دهدمی ترکیب
  

  گیري نتیجه. 8
 تجربـی،  الیـۀ  سـه  از متشـکل  را جهـان  انتقـادي،   رئالیسم رویکرد به قرابت علت  به افروغ

 اصـلی  الیۀ که حالی در داند می مشاهده قابل را تجربی الیۀ فقط و داند می واقعی و بالفعل،
 قابـل  فلسـفی  هـاي  روش با و نیست مشاهدة حسی قابل که است سوم الیۀ همان واقعی، و

  .نیست دقیق شناخت قابل هم وقت هیچ البته و است شناسایی
 را دانـش  متعاقباً و داند می آن کنندة متعین و شناسی معرفت بر مقدم را شناسی هستی وي
  .است آن از اخص و هستی از بخشی دانش، چراکه داند، نمی هستی مساوي
 محقـق  عمـل  از متـأثر  را علم گرا درون علم شناسی جامعه رویکرد به قرابت اعالم با وي

 بـین  ربطـی  دیـدگاه  دنبـال  بـه  البتـه  و رسـد  مـی  بـومی  علـم  بـه  جا این از و شمارد می هم
 وجـه  علمـی  هـاي  فعالیـت  هرمنـوتیکی  ابعـاد  به که گراست برون و گرا درون شناسی جامعه

  .کند توجه علم ساختاري
 انتقادي،  رئالیسم رویکرد از ضرورت و تمایزیافتگی، بندي، الیه مفهوم سه اتخاذ با افروغ

 وجـوي  جسـت  تـا  کند می وارد خود شناختی علم در هم را شهودي و وحیانی معرفتی منابع
 را صـدرایی  فلسفی دستگاه باید که شود می مدعی متعاقباً و کند پربارتر را سوم الیۀ فلسفی،

 کـه  رویکـردي . رسید مطلوب شناختی علم رویکرد به تا کرد سوار انتقادي  رئالیسم دوش بر
  .کند می توجیه را دینی علم

 دخیـل  علـم  در را متافیزیـک  جـا  آن از کـه  این اول دارد؛ ابهاماتی و ایرادات افروغ آراي
 قاعـدة  به بنا که متفاوت هاي متافیزیک بین چیزي چه که شود می مطرح سؤال این شمارد می

 عقـول  کـه  ایـن  دوم کنـد؟  مـی  داوري رسند می مشاهدات از متفاوت هاي شناخت به مذکور
 اسـاس  بـر  زنند می دینی معرفت متأثر متافیزیکی بناي به متفاوت هاي رنگ قاعدتاً که متکثر

 پژوهـان  دیـن  متافیزیـک  از متـأثر  دینی فهم چون و گیرند؟ می قرار داوري مورد معیاري چه
 سـوم  و نشسـت؟  داوري به دینی علم از مختلف هاي قرائت بین توان می چگونه پس است
 ترکیـب  را معرفتـی  روش چهـار  چگونـه  افروغ نظر مد دینی  رئالیسم ترکیبی معرفت که این
  ندهد؟ رخ تعارضی و تناقض که دهد می
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  نوشت پی
 مـا  بـه  پیـامبر  طریق از که است متونی و وحیانی هايگزاره مقاله، این در وحی از ما منظور. 1

  .است رسیده
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 .اندیشه ةسور :تهران ،علم تولید و محتواگرایی الف). 1386( عماد افروغ،
 .3604 ش، وهشتم بیست سال ،ایران ۀروزنام ،»علمی  سمرئالی« ب). 1386( عماد افروغ،
 دوم،، سال همشهري ۀنام ویژه ،»انتقادي نگرش و خالقیت آزادي، با سازي بومی« ).1389( عماد افروغ،

 .1389 ش
  .ین تهران:پرست،  یمسم شهناز ۀترجم ،یفهم علم اجتماع ).1384( راجر گ،یتر

 پژوهشـگاه  :تهـران  افـروغ،  عماد ۀترجم ،یستیرئال يکردیرو ،یاجتماع علوم در روش ).1385(آندرو  سایر،
 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم
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