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انتقادی،  گرایانواقع. داندیمانتقادی، انسان را دارای ماهیت اجتماعی  رئالیسمده است. پارادایم شاقامه 

. دانندیم افراد است، کفایت عملی یتوافق یهافرضاساس پیش یکی از ارکان قضاوت روشی را که بر

تنهایی کافی ی هستند و هیچ یک را بهکیفی و کم  به ترکیب روش  قائلاطالعات،  یآورجمعبرای 
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 مقدمه

 در خور یشناسانسانو  یشناستمعرف، یشناسروش، یشناسیهستانتقادی، ابعاد رئالیسم در 

عینک نظری از طریق  یسشناانسانعد ، بُفوق بررسی است. در این مقاله از میان ابعاد چهارگانه

نتقادی، باید ا رئالیسمشناختی از منظر بُعد انسان. قبل از تحلیل شودیمانتقادی تحلیل  رئالیسم

ورده و با حقیقت پیوند خ کرده است. عینیتحاطه ، انسان را ایاجتماع نهیزمتوجه داشت که 

 ست، وابسته به توافق است.اعینیت اجتماعی که همان حقیقت اجتماعی 

سبب شد فیلسوفان اجتماعی به سمت  یامسئلهچه  :که شودیماین پرسش مطرح در اینجا 

را به موضوع چیستی  آنها هادهیپدواقعیت اجتماعی کشانده شوند؟ مبحث عینیت و حقیقت 

طیفی از  معموالً آنهاکه تمام مباحث عینیت پیرامون آن است.  رساندیم 1«یواقعیت اجتماع»

 Archer, Collier) کنندیم مطرحرا برای تبیین واقعیت اجتماعی  انهیگراجمع -نظریات فردگرایانه

& Andrew, 2004; Bhaskar, 1998: 213). 

کید بر واقعیت اجتماعی در آگاهی فرد و تبیین این موضوع با سرشت انسانی )یعنی تبیین أت

واقعیت اجتماعی با سرشت انسانی یا فطرت( و زندگی افراد، همان تبیین رفتارگرایانه و 

جسم دکارتی دارد و  -ذهن یانگاردوگانهانسانی است که خود ریشه در  یهاکنش یستیلئادیا

 2مارگارت آرچر گرایانهواقعدر نظریه اجتماعی  .شودیمختم  گراکلسوی دیگرش به رهیافت 

، زادهیمهد)فروکاست  اشسازندهبه اجزای  توانینم تشیموجودرا به دلیل « واقعیت اجتماعی»

1384 :37). 

دو طیف مخالف فلسفه  ،مانند سایر ابعاد آن ،انتقادی نیزرئالیسم  یختشناانسانعد بُ

اجتماعی( و هرمنوتیک )مانند  یشناختستیزسم نییعنی نوپوزیتیویسم )مانند دترمی گرایانه،واقع

انتقادی بسکاری که الگوی مد نظر  رئالیسم. کندرا نقد می( 3مدرنیسم و پراگماتیسم رورتیاپس

که از آگاهی  کندیملف است، به دنبال نظم عل ی در واقعیت است که با سازوکارهایی عمل ؤم

برای شناخت واقعیت از زمینه و در آن  تواندیم؛ اما دانشمند علوم اجتماعی افتدیمانسان پیش 

 .(38 :)همان کندمحیط خویش جدا شود و تحلیل 

                                                             
1. social fact 
2. Margaret Archer 
3. Richard Rorty 
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 شناختی. بُعد انسان1

تحلیل شناخت و نظام نیز شناخت ماهیت انسان و درک جایگاه او در هستی و  ،یشناسانسانمراد از 

 .(89: 1391عبدی،  )فتوتیان وست ا مربوط به نظام انگیزشی اواست که  یزیچ آن و هر هاتیحساس

 یرفتار انسان برایل یت دالی. اثبات عل1. 1

 عبارتند از:پنج استدالل بر علیت دالیل رفتارهای انسانی اقامه شده است که 

( یارزش یابین )ارزیرد و اک یابی... ارز ا بد، غلط، ناسازگار ویتوان خوب یل را میدال( 1

ل یاگر دال ،گریشود. به عبارت دیمحسوب م یگریل، علل امور دیه دالکت از آن دارد یاکح

هوده یآنها را ب یابیو ارز کردیمنمی یارزش یابیارزآنها را باشند، هرگز  یزیتوانستند علل چینم

د ضد و یعقا» ،ریر آندرو سای. به تعبکنیممی یابیارزدالیل را  شکیب آنکهحال  دانستیم،می

رده است؛ کوادار ن یارکرا به  یسکرده است؛ چون هرگز کب وارد نیآس یسکگاه به چیض، هینق

 .(126 :1385ر، ی)سا« مینکه عمر خود را با نقد آنها تلف کندارد  یده چندانیلذا فا

 ،را مستدلیل است؛ زیبودن دلاز علت کیل، خود حاینبودن دالاستدالل مستدل بر علت( 2

ر دهد و ییل را تغیبودن دلن به علتالئر قاکتواند فیم شلیه دلکش، مفروض گرفته است یشاپیپ

 یسکد یچرا با» گوید:مین باره یر در ایل است. آندرو سایگرفتن عل ی ت دلمفروض ین به معنایا

ن یه با چنک یتوانند علل باشند، در حالیل نمیه دالکند کندازد و استدالل یخود را به زحمت ب

 .(128 :)همان؟ «ر دادییر افراد را تغکتوان فیگاه نمچیه یمباحث

 یهال، هم متضمن مؤلفهیت دارد؛ البته دلیعل ینش انسانک در رابطه بال یدل ،هکحاصل آن

ها، لیمانند م یزشییا انگ یشناختریغ یهامانند باور است و هم دربردارنده مؤلفه یشناخت

فرد را  یو رفتار یت ذهنیه هوکاست  یمؤثر یواجد مجموعه باورها ی... . هر انسان ها وخواسته

ن صورت، یتریادیشود فرد به بنیند و موجب مکیت میگاه او را در نوع خود تثبیو جا ،نییتع

 ین باورهای. مجموعه ا(225: 1392نسب، یدیتوحفروزنده و )داشته باشد  یزیچ دادنبه انجامل یتما

 دهد.یل مکیبرآمده از آن، ذات انسان را تش یالت عملیق و تمایساز و عالتیهو

 یاز اعمال اجتماع یا منسجم باشند. بعضید صادق یه علل باشند لزوماً نباکنیا یل، برایدال( 3

د باطل، یبر عقا یرسند. افعال مبتنیا ناسازگار به نظر میاذب که ک است یمیوابسته به مفاه

 .(128: 1385ر، ی)سان افعال است یاز ا ییهانمونه
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ه افراد ک یلین است دالکندارند و مم یخودآگاه شانافعال یل واقعیدال لزوماً ازنشگران ک( 4

 :)همانباشد چیز دیگری عمل آنها  یل واقعیو دل اشدح نبیصح کنندمطرح میعمل خود  یبرا

عمل  دادنانجام یل او برایرا واقعاً دل آنچهرده و کعمل خود غفلت  یل واقعیاز دل یعنی؛ (129

نش ینژادپرستانه در گز هایشیبا گرا یسکن است کپندارد. ممیعملش م یل واقعیست، دلین

در  اشنژادپرستانههای شیر گرایبه تأث راجعپوستان شود؛ اما اهیرش سی، مانع پذیشغل یافراد برا

 نداشته باشد. یپوستان، خودآگاهاهیس فتنریپذن

و  یو حوادث، رابطه درون یعل  یروهایان نیم ،یانتقادرئالیسم دگاه یه گذشت، از دکچنان( 5

افتن آن فراهم نباشد؛ یتیط فعلیشرا ، امافعال باشد یعل   یروین است نکوجود ندارد و مم یضرور

عامل در  نشدنوفقمنش و ک نیافتنتحقق ،ن اساسید. بر اشومانع آن  یگرید یعل   یرویمثالً ن

ل در یدل ییر نهایگر سخن، تأثیست. به دیل( نیمول د آن )دل یروین فقدان یعمل به معنا دادنانجام

و مشروط دارند.  یرونی( رابطه بیعل   یرویل )نیه با دلکوابسته است  یط اعدادینش، به شراکد یتول

 ه حضور آنها محتَمَل است.کاست  یگریط دیل، متوقف بر مجموعه شراینش عالوه بر دالکتحقق 

عمل، با  دادنجاد فعل و انجامیعامل در ا نشدنوفقمنش و ک نیافتنح، تحققین توضیبا ا

 د.کر یل تلقیدل نداشتنتیعل د یتوان آن را مؤینش منافات ندارد و نمک یل برایت دلیعل 

 یانسان یهانشکن در قلمرو ییت و تبی. عل  2. 1

(، نگرش خاص خود را یشناسروشها، هستی، معرفت و فلسفه روش )دهیبه پد یانتقاد رئالیسم

انتقادی  رئالیسما یآ :نکهیایعنی ؛ میاشدهآن متمرکز  یشناختانسانعد اما در این مقاله بر بُ ،دارد

 دارد؟ یشناسانساننظری راجع به انسان و 

و را بررسی، انسانی  یهاکنشانتقادی  رئالیسم نحله، پرسشدر پاسخ به این  ،به طور کلی

مد نظر  ین بحث، الگویدر ا ،نیبنابرا .دکنیممطرح  یانسان یهانشکن خود را در حوزه ییتب

 گیرد.یتوج ه قرار م محل یانسان یهانشکن ییدر تب یانتقاد رئالیسم

 یانسان یهانشکن ییتب یمناسب برا یبه دست آوردن الگو به منظور یانتقاد رئالیسم

به  یانسان یهاتیعامل یهایژگیدر ارتباط با و»و  کندرا بررسی می ینشگران انسانک یهایژگیو

انسان مربوط  یالتفاتث یو ح یه به عنصر آگاهکند کیاز انسان توج ه م ییهاشیها و گراتوان

 .(1393کبوب،  ؛Bhaskar, 1979: 88)« هستند
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 یها و رفتارهانشکه کها در انسان است شیروها و گرایاز وجود ن کینش هدفمند حاک

دارند به  یشناختو روان یه جنبه ذهنکها شیروها و گراین نینند. اکید میرا تول یهدفمند انسان

 رفتار انسان یکیزیاً به خواص فیو ثان ،ت دارندیاو الً واقع ،یو مول د رفتار انسان یعل  یروهایعنوان ن

 .(220: 1392نسب، یدیتوحفروزنده و ) پذیر نیستندتقلیل

رامون یپ یهادهیانسان است؛ انسان به پد یذهن یهایید معرفت از جمله توانایا تولی کادرا

 یکیزبان  یریارگکتساب و بهکدهد. ایرا درباره آنها سامان م ییهاند و معرفتکیخود توج ه م

 ین توان ذهنیدر ا یاجتماعیانسان یهاتیه همه فعالکاست  یانسان یذهن یهاییگر از تواناید

 یهاو گزاره (یعلم) یمعرفت یها)اعم از گزاره یاسب معرفت گزارهکد و یشه دارد. تولیانسان ر

زبان  یریارگکبر بهها انسان یاجتماع یهانشکتعامالت و  و نیز( یمثالً احساس ،یمعرفتریغ

ها گر تعامل انسانید یاست و از سو یله تعامل اجتماعیوس ییرا زبان از سویاست؛ زمبتنی 

ان یدر زبان، ساخته و ب یم قابل دسترسیه مفاهیبر پا یاست و معرفت گزارها متضم ن انتقال معنا

 .(222 :)همانشود یم

 یشود، آگاهیاو مربوط م یهانشکه به کانسان  یشناختو روان یذهن یین توانایترمهم اما

را  شیهانشکه کن معنا یقصدمند است، به ا یگرنشکها است. انسان، نشکبه  راجعو اراده او 

، یعمل انسان» .ندکینش مکخواست و اراده، اقدام به  یودآگاهانه و از روخو  ردتحت نظر دا

)سایر، « دارد (ارک ییمحصول نها) از هدف یارگر )عامل( برداشتکوانات، آگاهانه است؛ یبرخالف ح

1385 :19). 

 یه آگاهکرد یگیجه مینت ینشگران انسانک یهایژگیو دربارهفوق  یبا بررس یانتقاد رئالیسم

انسان به موجب  ،گریاست. به عبارت د یقصدمند انسان یها و رفتارهانشکمول د  یروهایو اراده، ن

خود را بر حسب  یهانشکمند است و هدف یگرنشکو اراده(  یرو )آگاهین دو نیاز ا یبرخوردار

را  یرات خاصییه تغکباشند  یامور یعنیتوانند علل باشند؛ یل میرو دالنیدهد. از ایل انجام میدل

جه یتوان نتین تفاوت نمیا اما[ از] اندیکیزیعلل ف بال قطعاً متفاوت یدال»شوند. البته یموجب م

تًا یماه یل، اموری. دال(Bhaskar, 1979: 64)« حوادث باشند یتوانند علل بعضیل نمیه دالکگرفت 

 یدر حال شود،میف ی... توص و به خوب و بد وآن وجود دارد  یارزش یابیارزامکان و  استمعنادار 

 یل برایدال یتفاوت مانع از نقش عل  ن یشود؛ اما ایمتصف نم یبه اوصاف ارزش یکیزیه علل فک
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توان گفت یو متقابالً ماست  یانسان یل، علل رفتارهایق، دالی. به هر طریستن یانسان یرفتارها

ل یه معلول دالکاز آنجا  یانسان یاساسًا رفتارها»ه کو بل است، لی، معلول دالیانسان یرفتارها

 .(253: 1392نسب، یدیتوحفروزنده و )« میاقصدمند دادهن رفتارها صفت یبه ا ،ستا ( اویهازهی)انگ

 یانسان یهانشکن یی. تب1. 2. 1

ه کاست  یعیدارد، طب یرد عل  کارکو  است یانسان یهانشکل، علل یه دالکدگاه ین دیبر اساس ا

 یشناخت یهااز مؤل فه ییهابر حسب مجموعه یعنید؛ شون ییل آنها تبینش انسان بر حسب دالک

 پرسش یکان ین مینشگر بوده است؛ اما در اکنش، مد نظر کش از یه پک یزشیانگ یهاو مؤل فه

ناظر بر  یهاهیافت و نظریدست  ینش انسانکمول د  یروهایتوان به نی: چگونه مشودمیطرح م

 شود؟یم یابیروها چگونه ارزین نیا

ها، دهین پدییدر تب یانتقاد رئالیسممد نظر  یگذشت، الگو آنچهبر اساس  ،هکنیح ایتوض

مول د  سازوکارهایو  یعل   یروهاین یجوون الگو جستیه در اکن معنا یبه ا ؛بود یندین فرآییتب

ن صورت بود یبه ا یعیطب یهادهین پدییدر تب یرکت فکگرفت. روند حریرخدادها هدف قرار م

را ن انتظام یمول د ا سازوکارو  یعل  یروهای، نیتجرب یهاه دانشمند پس از مواجهه با انتظامک

گرفت یها در نظر مآن یرا برا یمدل سازوکارهابه  یابیو به منظور دست کردیمجو وجست

در  یشنهادیمدل پ یابیارز یت برایند. در نهاکن ییشده را تبمشاهده ه انتظامک( یساز)مدل

 ،همچنین .ندکرا مشاهده  یشنهادیت به مدل پیتا بازخورد واقع کردیممداخله متعلق دانش خود 

رد؛ یگیعت مداخله صورت میستم بسته در طبیجاد سیق ایمدل از طر یابیارز یه براکم یدانست

، در سطح یه هستین الیترقیموجود در عم یدرون سازوکارهای یشگاهیط آزمایدر شرا یعنی

مول د را در دسترس دانشمند  سازوکارهایرد کد تا عملیآیو به تجربه درم شودمی، بالفعل یتجرب

 او قرار دهد. ییشناسادر معرض و 

نش کمول د  یرویدن به نیرس یبرا یشنهادیمدل پ یابیارز :هک پرسیدتوان یم ،نیبنابرا

 رد؟یگیچگونه صورت م یانسان

ر یپذانکچ وجه امیبه ه یعل  یروهاین ییستم بسته و شناسایجاد سی، ایدر حوزه امور انسان

 یانسان یهادهیرا او الً: پدیل مواجه است؛ زکن حوزه با مشیدر ا یم ک یریگاندازه ،عالوهست. بهین



 و نقد آن رئالیسم انتقادی از ساحت اجتماعي دين يشناختانسانتحلیل بعد  

 

 

49 

موضوعات  ،اًیثان کرد؛ ینیبازب دقتبهتوان آنها را یرند و نمیناپذبرگشت یشناختیلحاظ هست از

 رد.ک یم کتوان یمعنامحورند و معنا را نم یانسان

آنها  یم کها، شناخت دهیرا تنها راه شناخت پدیست؛ زیل نکر چندان مشیدو مسئله اخ

 یه براکبل ،ستیرار آن نکاز به تین یده انسانیپد هرق یدق ینیبازب یه اوالً براکن معنا یست. به این

ل او بر یو دل هیمپرسش قرار د در معرضمختلف  یهانشگر را به صورتکاست  یافکار کن یا

شود، در عوض  یریگتواند اندازهیمعنا نم» یانتقاد الیسمرئدگاه یًا، از دی. ثانویما شینش را جوک

شوند. زبان ید مییها تأالوگیان و در دیها در مورد معنا، در زبان، بهیده شود. فرضیتواند فهمیم

 رئالیسم ،حین توضی. با ا(234 :)همان« ندکیفا میا یکزیف ی، نقش هندسه را برایعلوم اجتماع یبرا

، یریگدقت اندازه یبه جا یعلوم اجتماع یهاهیفرض ینیداور پس»ه کند کیشنهاد میپ یانتقاد

 .(235 :)همان« صراحت معنا باشد

ستم بسته یش و سیآزما یبرا ینیگزیل به دنبال جاکن دو مشیبا عبور از ا یانتقاد رئالیسم

ش، یه آزماکته کن نیا یعنی ،گفته شد یعیش در علوم طبیگاه آزمایت به آنچه درباره جایاست. با عنا

ها هینظر یابیارز ید برایبا ،است یعل  سازوکارهایما درباره  یهاهیت به نظریپاسخ و بازخورد واقع

های ناظر بر هینظر ین نقش را برایه همکم یباش یندیفرآ یجوو، در جستینش انسانکدرباره 

م. ینکیعت مطرح میطب یبرا پرسش یکش، ی، ما در آزمایعید. در علوم طبکنفا یا ینش انسانک

ش یم. آزمایز پاسخ آن را بفهمیعت آن را بفهمد و ما نیه طبکمطرح شود  ید به زبانیبا پرسشن یا

 ییعت رمزگشایاز زبان طب یشگاهیآزما یکینکت یو ابزارها یمفهوم یستم بسته و تمام ابزارهایو س

ه پرسش دانشمند را به کعت یطب یان دانشمند و ساختارهایهستند م ییهاواسطه یعنینند؛ کیم

 .(Bhaskar, 1975: 45)نند کیعت را به زبان دانشمند ترجمه میو پاسخ طب ،عتیزبان طب

فا ین نقش را ایگو با او هموگر و گفتنشک، پرسش از یانسان یهانشک هناظر ب یهاهیدر نظر

گر نشکه ک یذهناست درون یامر یعنیاست ) آنها یهالی، دلیانسان یهانشکند. اگر عل ت کیم

 به واسطه، یازینشگر است و نکپرسش از خود  یعل  یروین نیشف اک ین راه برایتریکنزد (دارد

 م.یشگاه نداریستم بسته و آزمایجاد سیا یعنی
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ح ید صحکننیم مطرحعمل خود  یه افراد براک یلین است دالکمم ،میه گفتکالبته، چنان

در مختلف  یهانشگر را به صورتکرو الزم است نیعمل آنها نباشد. از ا یل واقعینبوده و دل

 م.یابیب شیهاپاسخ یالعملش را از البه یل واقعیتا دل هیمپرسش قرار د معرض

 ییگرااثباتانتقادی و  رئالیسمشناختی شناختی و انسانعد روش. ارتباط دو بُ 2

، در روش خود داندیمکه انسان را دارای ماهیت اجتماعی آن به دلیلانتقادی  رئالیسمپارادایم 

و چون دغدغه  داندیمافراد در کنش ارتباطی را یکی از ارکان قضاوت روشی  یتوافق یهافرضشپی

 یآورجمع. برای شمردیماز دیگر ارکان قضاوت روشی خود  همنیز دارد، کفایت عملی را  گرایانهواقع

اما پارادایم  .داندینمتنهایی کافی ی است و هیچ یک را بهبه ترکیب روش کیفی و کم  قائلاطالعات 

ز علوم طبیعی انگرشی مکانیکی به انسان دارد، در مبانی روشی خود  به دلیل آنکه ییگرااثبات

 آوردیموی ر ربروشی معت مثابهبه نوعی روش توصیفی فارغ از ارزش به  لذا .کندیمالگوبرداری 

 .(87 :1391، فتوتیان و عبدی) داندیمراهی برای کسب اطالعات کافی  منزلهی را به و روش کم 

 روی بسکار و نقد آن یشناختانسان. جایگاه خدا در اندیشه 3

 ؛ونه نیستخداگ ،انسان اساساًیکی این توهم که  ؛انسان است یرو شیپم دو پنداشت غلط و توه 

دارد.  و توهم دیگر اینکه انسان خداگونه است. بین این دو مقوله فرق اساسی و ذاتی وجود

 راحتی و بدون طی طریق طوالنی و سخت به دستابی به من حقیقی چیزی نیست که بهیدست

 .میاخداگونه چون خدا عشق مطلق است و ما اساساً .آید

این واقعیت  به یابیدستست و وظیفه اصلی انسان، ا ساختار مبنایی انسان و جهان خدا

وجود،  یهاشهیرخدا ریشه وجودی یا ریشه غایی تمام  ،است. از نظر اوو فهم آن متعالی یا مطلق 

خدا کم و بیش به واسطه انسان قابل فهم  .ستا هاامکانو  هاشرطشرط بالشرط امکان تمام 

در انسان حلول  یشناختیهستلحاظ  ازخدا  ت.اسرشت درونی انسان، مستعد درک خدا است و س

 ازو  کندیماما آغشته به انسان نیست. خدا انسان را قادر به انتخاب  ،است 1کرده و درون انسان

 ، استعالیی است.یشناختیهستلحاظ 

                                                             
1. Inner God 



 و نقد آن رئالیسم انتقادی از ساحت اجتماعي دين يشناختانسانتحلیل بعد  

 

 

51 

بنیان دربرگیرنده  نیترقیعموجودی مستغنی، جامع و  مثابهخدا مطلق، حقیقی، خالق و به 

پس  .کندیمرا مشخص  هاامکانتمام  . لذااست شیاالباقی وجود است. خدا شرایط امکان تمام ا

 زمان:خدا هم

 .ستا هاامکانتمام  سرچشمهو  هاتیقابلواقعی و ریشه مطلق  .الف

 یافته در انسان و سایر موجودات است.یافته و تجلی. فعلیتب

اقعی و شده در انسان )در آگاهی انسانی( است. خدا مطلق، وتجربه. قابل درک تجربی و ج

مثالً قبل از خلقت( چه نیابد ) و به عبارت دیگر، چه فعلیت بیابد مستقل از میدان نسبیت است.

 & Archer, Collier)در واقعیت عینی تجربه شود یا نشود خواه  ؛یافته در قلمرو نسبیت استفعلیت

Andrew, 2004: 9-10). 

، شامل خود استعالیی، یا وحدت خود با خود، خود ییزداگانهیباز دیالکتیک  متأثراین ویژگی 

زیرا خدا عشق و مطلق  .وابسته به عشق مطلق است اساساً نهایاست. تمام ا با کلی ت و خود با خدا

 یهاکیالکتید. دکنیممتحد  گراکلبخش عشق، در علی ت جهان است. جهان را با نیروی وحدت

، بنابراین .یک و همه عشق به خود، عشق به هر ؛عشق است یهاکیالکتید ، اساساًییزداگانهیب

 بخشتی کل، بخشوحدتست. خدا عشق مطلق و نیروی ا یافته، عشق به خداجوهر انسانِ رهایی

 عالم است. بخشییرهاو 

اما بالفعل و البته  ،ذات پایدار، عمیق، پنهان مثابهخدا را به  ،توحیدی اسالم یهاآموزهلذا در 

یافته یا متجسم ، تجلیبه سخن دیگر ند.شناسیمموضوع کمابیش درک تجربی )از روی آثار صنع( 

مقام،  نیتریعالواقعی انسانی ت است. به هر حال، باید توجه داشت که چون خدا در جهان نیمه

افتاده دائمی با ویژگی ، بنابراین یک جهان فرواستامکان  سازندهلحاظ وجودی شرط از همیشگی و 

إِنَّ الْبَاطِلَ نیست ) ریپذامکانشکل ساختاری گناه،  ،به همین دلیل .انسان از خودبیگانه امکان ندارد

 یهاکیالکتید .دوام بیاورد و تثبیت شود تواندینم ،به عبارت دیگر .(81اسراء: ) (انَ زَهُوقًاک

 ترپست، همواره جهان را پست و کنندیمخودشناسی و خداشناسی که به سمت آزادی حرکت 

است.  ریناپذاجتنابتجربه روشنایی یا وجود  لذا چون نفس، فناناپذیر و جاودانه است، طبعاً  .دنکنیم

 گرایش به آزادی باید پیروز شود، اگرچه زمان، مکان و چگونگی آن مشروط است.
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کردن حال و حاضرکردن غایب در این هدفِ خودشناسی، وابسته به حذف به یبایدستابزار 

حذف همه موانع یا روشنایی، برای نمونه، « نیآگاهی کیها»ست که در نهایت در ا مقاطع استعال

های انسانی تواند سرچشمه قابلیتشود( که می)آنچه مانع دریافت انوار الهی می های غیبتو پرده

 .(123-122 :1394)افروغ،  شودپایداری حضور خدا )درون و بیرون خود( میگردد، موجب 

خر این نحله قادی این است که هرچند پیروان متأانت رئالیسمنقد بنیادین دیگر به تحلیل 

الطبیعه درباره خدا و ماوراء هاییدیدگاه ،که در مطلب فوق بدان اشاره شد طورهمانفلسفی، 

 اما: ،انددهکر مطرح

و شرایط و روابط  گرداندیم بازبه ابعاد اجتماعی آن  تماماًتعی نات معرفتی را  نکهیابه دلیل 

، از تعی نات و ابعاد وجودی علم که به مباحث متافیزیکی داندیماجتماعی را در محتوای علم دخیل 

که در حوزه فلسفه اسالمی تبیین  گونهبدان. علم و معرفت، ماندیم باز، گرددیممعرفت باز 

، غیر گرددیم باز، با وجود و هستی، مساوق است و تعی نات وجود که به مراتب هستی گرددیم

. امور طبیعی و انسانی، اعم از فردی و کنندیماز تعی نات ماهوی است که به موجودات بازگشت 

و معرفت، از سنخ عوامل اعدادی در حوزه علم  آنها ریتأثاجتماعی در زمره موجودات هستند و 

تا جنبه کاشفیت و صدق و کذب شناخت  شودیماست. غفلت از وجود در ساختار معرفتی موجب 

 .(210 :1395)پارسانیا، بدون توجیه شود و منجر به نسبیت فهم و حقیقت گردد 

 جهینت

عد اجتماعی دین از نظر بسکار از انتقادی به بُرئالیسم شناختی عد انسانچگونگی ربط و تحلیل بُ

انسان با طبیعت، با  رابطه :قائل استسطح رابطه  چهارانسان برای  که وی شودیماینجا ناشی 

 د.کر یگرجلوهنیز خدا  ،انسان با خودش رابطه در .با خود و ،دیگری، با روابط و ساختارها

یعنی  ؛الزاماً خدایی نیستبینیم آنچه در عالم میندارد. خدا با عالم گستردگی یکسان 

تواند خدایی بخشی از عالم می ،. به عبارت دیگرگستردگی خدا به اندازه گستردگی عالم نیست

انتقادی گرایان واقعشود که که در اینجا بحث شر مطرح می باشد در مخالفت با خدا نباشد و

که منشأ شر عمدتًا گرفته شود، از آنجایی جلوی شر  اگر زیرا .خدا و شر قابل جمع است معتقدند

یعنی این اختیاری که  ؛است یترکه این شر بزرگ گرفته شودباید جلوی اختیار او  ،انسان است

 مد.انجاخیر است که این خیر به شر هم می شده، دادهبه انسان 
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یگانگی ای از اگر موجودات هیچ درجه .خداگونه داریم و بیگانگی هم داریم یهمه ما جوهر

ساختارهای بکوشیم باید  ند.ارتباطی با خدا دار، شد. یعنی همه اشیامی کُن فیَکونبا خدا نداشتند، 

 د.بیگانگی کامل با خدا امکان ندار .هم حافظ و ،خدا هم خالق است ییم.آلود را از عالم بزداگناه

گونه بیگانگی عشق نامشروط بخش هر پایان ست.اما خیر وابسته به شر نی ؛شر وابسته به خیر است

 ست.وحدت با خدا مستلزم نجات مخلوق ا ند.اعشق و عقالنیت قابل جمع ست.ا به خدا

در معرض پرسش  ش واگر در باورهای دینی خود جدی هستیم باید در برابر حقایق

باید دلیل  در معرض پرسش قرار دهیم را آنها که بتوانیمآنبرای  .هم جدی باشیم شدنشواقع

که دیگران موضوع مشترکی را طور دیگری  ته باشیم و دلیلش اعتقاد دیگران است. همینداش

وگوهای دینی ما گفت اکثر .شدباور من با نکشید پرسشتواند دلیلی برای به فهمند میمی

وگو این است که بخواهیم خودمان شرط فلسفی گفت .اندبلکه درجازننده بوده ،اندرونده نبودهپیش

انتقادی  رئالیسممطلب با رویکرد نظری  یجا نیام. تا شویم نه اینکه دیگری را متقاعد کنیمتقاعد 

فهم مشترک با دیگران، دلیل بر کذب آن نیست.  نداشتناما باید در نظر داشت که صرف  .است

 یهاآموزهدین،  خصوصو در  ،االمرنفسبلکه  ،مبنای صدق و کذب، جامعه نیست ،به عبارت دیگر
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