باسمه تعالی
بررسی انتقادی پیشفرضهای علوم اجتماعی از منظر رئالیسم انتقادی
بر پایه اندیشه عالمه طباطبایي
حسن

عبدی* *

 .1مقدمه

رئالیسممم انتقادی نام مبتبی در فلسممله علم اسمما ره دایرر تانیر و نلوز عن از علوم اجتماعی دزر رردر اسمما و به علوم طبی ی نیز
رار یافته اسما .روی بسمبار و عندرر سمایر از مسسمسمان این مبتر فبری هسمتند .این مبتر با نقد نگرش پوزیتیویسمتی متثنرر از
دیوید هیوم و با نقادی مبتر است الیي ایمانوئل رانا و داللاهای عن در علوم اجتماعی تالش میرند فضای جدیدی در فلسله علوم
مطرح سازد.
امروزر برخی از جریانهای فبری ظرفیرا مناسبی در این مبتر برای بسط و دسترش در علوم اجتماعی یافتهاند .عن چه
مه رم اسا این اسا ره پیش از هر دونه اقبال و اقتباس از افبار و اندیشه ها به جای یافتن یبی دو نقطه منبا مانند ر رد پوزیتویسم
و رئالیسمم اسمت الیيب به بررسمی جامن عن مبتر پرداخته شمود و به این پرسمش پاسما دادر شمود ره عیا پیشفرضها و مبانی این
مبتر از منظر مبانی فلسملی و عقلی اسمالمی قابل قبول اسما در پاسما به این سموال با تمررز بر پیشفرضهای رئالیسمم انتقادی
نخسمممما به دزارش و توپممممی پیشفرضهای چاین مبتر میپردازیم و در ادامه به نقد و ارزیابی پیشفرضهای مزرور خواهیم
پرداخا.
 .2توضیح پیشفرضها

نخسا باید تثرید ررد ره ارائه دزارش رامل و همهجانبه از اب اد مختل رئالیسم انتقادی در یک نوشتار روتار میرسر نیساب بخشی
از این مسمئله به این نبته باز میدردد ره مبتر رئالیسمم انتقادیب به مرور تاریا متباملتر شمدر اسماب و تحوالا مختللی را پشما
سمر دزاردر اسما .از این رو در این مختپمر تالش خواهد شمد تا عناپمر اپملی و پیشفرضهای عمدة این مبتر دزارش و بررسمی
شود.
( )1نظریه

در یک عبارا مختپممر رئالیسممم انتقادی دیدداهی رالن اسمما ره بر پایظ عن نظریهها بر مجموعهای از اپممول م رفاشممناختی و
روششمناختی اسمتوار شمدراند و این اپمول م رفاشمناختی و روششمناختی بر ههسمتیشمناسمیم مبتنی شمدر اسما .بنابراین ارائه هر
دونه نظریظ علمی بدون توجره به همبنای هسممتیشممناختی واقندرایانهم غیرقابل قبول اسمما و از این رو نگرش هابزاردرایانهم به
علم نلی میدردد.
( )2پیشفرضهای نظریه

ب د از اشارر روتار به محتوی اپلی رئالیسم انتقادیب ارنون به توضیح پیشفرضهای عن میپردازیم.
( )2پیشفرضهای نظریه

در این قسما برخی از پیشفرض های رئالیسم انتقادی با تثرید بر عراء عندرو سایر مطرح میشود:
( )aپیشفرض نخسا؛ جهان مستق رل از م رفا ما وجود دارد.
بر اسممماس رئالیسمممم انتقادی جهان مسمممتق رل از م رفا ما وجود دارد .به نظر مداف ان این مبترب جهان خارا چه ما باشمممیم چه ما
نباشیمب و چه جهان را بشناسیم و چه عن را نشناسیمب وجود دارد.
به اعتقاد رئالیسمم انتقادی در تلبرر غربی دونهای از همغالطظ م رفتیم پمورا درفته اسما .بر اسماس این مغالطه عن چه ره قابل
شناخا اساب با ر رل نظام هستی یبسان پنداشته شدر اسا.
در تلبرر غربیب متناظر با همغالطظ م رفتیمب مغالطظ وجودی مطرح اسممممما ره بر اسممممماس عنب عن چه وجود دارد به عن چه قابل
مشاهدر و تجربه اساب فروراسته میشود.
* دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
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( )bپیش فرض دوم؛ م رفا ما نسبا به جهان همرار با خطا و سرشار از نظریه اسا.
( )cپیشفرض سموم؛ بر اسماس رئالیسمم انتقادیب جهان واق یرتی الیهمند اسما و سمه الیه را میتوان برای عن شمناسمایي ررد؛ الیظ
تجربیب الیظ بالل لب الیظ واق ی.
جهانب تمایز یافته و الیهمند اس ما .دنیا نه تنها از حوادث ره از موضمموعااب و از جمله سمماختارهاب تشممبیل شممدر اسمما ره دارای
نیروییاند ره توان ایجاد حوادث را دارند.
ر
ر
( )dپیشفرض چهمارم؛ سمممممازورارهایی هعلیم در الیظ واق ی وجود دارد ره در رنش و وارنش با هم به تحقی بخشمممممی از جهمان
بالل ل میانجامند.
ً
( )eپیش فرض پنجم؛ در جهان ضممممرورتی وجود دارد و موضمممموعاا – چه طبی ی و چه اجتماعی – الزاما برخوردار از نیروهای
علری یا شیورهای عمل و قابلیاهای خاصر اند.
( )fپیشفرض ششم؛ پدیدرهای اجتماعیب از قبیل رنشهاب متنها و نهادهاب ملهوممحور هستند.
( )gپیش فرض هلتم؛ علم یا تولید هر م رفا دیگرب یک عمل اجتماعی اسمما .شممرایط و روابط اجتماعی تولید م رفاب محتوای عن
را متثنر میسازد.
( )hپیش فرض هشتم؛ علوم اجتماعی باید در برابر موضوع خودب انتقادی باشد.
 .3نقد و بررسی پیشفرضها بر اساس نگرش عالمه طباطبایي

( )aاپل واق یرا
عالمه طباطبایي با مبنا قرار دادن اپمممل واق یراب و تبیین م رفا فاعل شمممناسممما به عنب مبنای مسمممتحبمی برای نظام م رفتی خود
مطرح میسازد:
و هزر هی الواق ی ْه ْْ التی ندفن بها هالسلسط ْه ْْم ونجد ر َّل زی ش ور مضطراً الی انباتها و هی ال تقبل البطالن و الرفن لزاتها حتی
اَنَّ فرض بطالنها و رف ها مستلزم لنبوتها و وض هاب فلو فرضنا بطالن رل واق ی ْه ْْ فی وقا اومطلقا ً رانا حینئ ٍز رل واق یر ْه ْْ باطل ْه ْْْ
واق ا ً ای الواق یر ْه ْْ نابت ْه ْْْ و رزا السوفسطی لو رأی االشیاء موهوم ْه ًْْْ او شک فی واق یتها ف ندر االشیاء موهوم ْه ْْ واق ا ً و
الواق ی ْه ْْ مشبور ْه ْْ واق ا ً ای هی نابت ْه ْْ من حیث هی مرفوع ْه ْْ و ازا رانا اپل الواق ی ْه ْْ التقبل ال دم و البطالن لزاتها فهی
واجب ْه ْْْ بالزاا فهناک واق ی ْه ْْْ واجب ْه ْْْ بالزااب و االشیاء التی لها واق ی ْه ْْْ ملتقرر ْْْْ الیها فی واق یتها قائم ْه ْْ الوجود بها.
( )bم رفاهای رامالً م تبر
عالمه طباطبایي مخال عن اسا ره همه م رفاها نظریه محور و عرندر از خطا باشد.
از نظر عالمه طباطبایي علم به دو قسم تقسیم می دردد؛ حضوری و حپولیب م رفا حضوری دارای اعتبار رامل و عاری از هر
دونه امبان خطا اسا .اقسام م رفا از نظر رئالیسم انتقادی مورد غللا قرار درفته اسا.
( )cمراتر نظام هستی
عالمه طباطبایي برای هستی مراتبی را قائل اساب ولی این مراتر را رامالً جدا از هم نمیداندب افزون بر این ره با تمایز میان
امور حقیقی و امور اعتباریب تبیین دقییتری از مراتر عالَم ارائه میرند.
( )dتمایز حقیقی و اعتباری
در حالی ره در رئالیسم انتقادی هر دونه م رفا و شناخا متثنر از ارادر و خواسا جم ی ( :برساخا اجتماعی و خالقیا) شمردر
می شودب عالمه طباطبایي با تمایز میان امور حقیقی و امور اعتباریب نقش ارادر جم ی را به قلمرو امور اعتباری محدود میسازد.
( )eجمن میان علیرا و اختیار
عالمه طباطبایي ضمن تثرید بر اپل علیراب عن را جاری و ساری در همظ مراتر عالم میداند و چنین نیسا ره عن را محدود به الیظ
هواقنم رندب افزون بر این ره م تقد اسا میان علیرا و ارادر انسان تالئم برقرار اسا.
( )fنلی ضرورا اجتماعی
عالمه طباطبایي ضمممن ازع ان به وجود ضممرورا حارم بر نظام هسممتیب با هر دونه قول به ضممرورا برخاسممته از نظام اجتماعی
مخاللا اسا و به دونهای از ت امل عاملیرا و ساختار قائل اسا.
( )gحقیقی شمردن علوم
عالمه طباطبایي م تقد اسممما ره بخشمممی از علوم به ویمر علوم حقیقیب بر خال علوم اعتباریب متغیرر وابسمممته به عامل اجتماع
نیسا.
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( )hمسئله م یار
به نظر می رسد بر اساس مبانی اندیشه عالمه طباطبایي هر دونه نگرش انتقادی نیازمند تدوین هم یارم و مالری برای انتقاد اسا
و با اجتماعی شمردن م رفاب امبان م یار نابا و قط ی برای نگرش انتقادی به علم از میان میرود.
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