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Abstract
This Paper tries to prove that it is possible to use postmodern methodologies
in Islamic theological studies. Accordingly, the three main steps in this
paper are taken to defend this thesis. The first step explains that the Iranian
philosophical mentality disregards any use of postmodernism in Islamic
studies. The paper points out that the problem with this mentality is that
this mentality usually sees a fundamental contradiction between
materialism and relativism in postmodernism and Islamic understanding of
theology. In the second step, the paper shows that, contrary to this
understanding of the relation between postmodernism and Islamic
theology, the use of postmodernism as a methodology in theological studies
opens up new horizons of critical thinking in Islamic studies. In this regard
the paper explains how the process of applying postmodern methodologies
to theological studies can be justified if we rely on an epistemological
feature of postmodernism: Postmodern methodologies defend the
preference of epistemology over ontology. In the third step, in order to
explain the realization of this thesis in the real world, it shows how
Christian theology could well use postmodern methodology and create a
valuable postmodern theological literature. This comparison is based on the
assumption that theology, Christian and Islamic, have the same ontological
similarity in defending the theological metaphisics and in rejecting the
modern ontological cognitive.
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Introductıon
Many Iranian thinkers believe it is impossible to apply postmodern
methodologies to theological studies. It is more emphasized on Islamic
studies. They think there are some ontological and epistemological
differences between postmodernism and Islam that makes these two
discipline incompatible and, therefore, fruitless. More specifically they
focus on an important epistemic contradiction between the two: Relativism
in postmodernism and epistemological realism in Islamic theology.

Objective
The purpose of this paper is to reject this approach more or less well-known
approach.
It shows that, firstly, the use of postmodernism in theology as a
methodology, in general, and in Islamic theology, in a particular way, is
both possible and desirable.

Argument
The central argument of the paper in defense of its thesis relies on an
important feature of postmodern epistemology as a method: the preference
of epistemology over ontology when Postmodernism is used as a
methodology. The central point is the epistemological openness of the
postmodernism to a varied understanding of how the world can be seen
within a theological framework (Scheurich, 1997:29). It should be
explained here that it does not mean that postmodernism would prefer
theological understanding to other disciplines; rather, the main point is that
postmodernism, in contrast to modernism, does not refuse the theology for
its ontological and materialist attitudes. The paper also illustrates the
realization of this approach in the real world. For this purpose, the paper
outlines some of the most important and most successful theological
theories that are based on the attitude or methodology of postmodernism in
Western thought. (Griffin, Beardslee, Holland, 1989:3)

Conclusion
The paper concludes that postmodern methodologies, in contrast to modern
methodologies, have opened up new theoretical possibilities for Islamic
studies to develop a critical knowledge within its own epistemological
framework. The paper explains that modern methodologies, in their
historical context, also created a new atmosphere of discussion and study
in Islamic theology. However, the important point is that these
methodologies did not help widely to develop a critical thought within the
framework of Islamic theology; Instead, it helped to emerge a set of
polarized and radical ideas and judgments about the possibility or
impossibility of a theological approach based on an Islamic understanding.
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Suggestions
Finally, the paper proposes to return to the Islamic tradition in terms of
postmodern theological studies in order to develop our critical
understanding of Islamic theology.
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چکیده
این نوشتار در پی توضیح امکان بهرهگیری از روششناسیهای پستمدرن در
الهیات است .انجام این مهم ضمن سه گامِ توضیح زمینههای نظری حاکم بر دیدگاههای
مخالف با امکان چنین بهرهگیریهایی ،بررسی چندوچون وقوع آن با توجه به ادبیات
«الهیات پست مدرن» و نهایتاً ،اقامه استدالل مبنی بر صحت معرفتشناختی امکان
بهرهگیریهایی از این دست تعقیب گردیده است .در واپسین گام ،که بخش نهایی هسته
نظری نوشتار را عرضه میدارد ،تالش شده است صحت و معنای بهرهبرداری
روششناسانه از پست مدرنیسم طی مطالعهای الهیاتی توضیح داده شود؛ و این مهم ،بر
اساس منطق معرفتشناختی حاکم بر رویکردی از این دست ،اثبات گردد .جهت انجام
این مهم ایدههایی همچون تقدم معرفتشناسی بر هستیشناسی در مطالعهای
پستمدرن از امر الهیاتی به بحث نهاده شده است و گشودگی معرفتشناختی نظریههای
پستمدرن در مواجهه با الهیات موضوع تامل واقع گردیده است.
واژگان کلیدی :الهیات ،روششناسی ،پست مدرنیسم ،مطالعات دینی
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مقدمه
هدف این نوشتار توضیح استعداد نظریات روششناسانه پست مدرن جهت بهرهگیری در الهیات است .قبل
از هر سخن باید توضیح دهیم که منظور از الهیات ،برخالف «مطالعات دین» یا «دینپژوهی» ،مطالعهای در باب
یا پیرامون دین یا مباحث مرتبط با آن یا منشعب از آن است که ،دستکم در مراتبی ،حایز نگاه همدالنه با امر
قدسی و نظریه ماوراءطبیعتگرایانه پشتیبان آن ،میباشد )Cady and Brown, 2002:2( .پرسش اصلی
نوشتار ،که در پی پاسخگویی به تردیدی مهم و مطرح در حوزه روششناسی الهیات اهمیت یافته است ،آن است
که آیا میتوان از روششناسیهای ملهم یا برآمده از نظریات پست مدرن ،نظیر گفتمان ،در این عرصه مدد
گرفت؟ اهمیت این پرسش هنگامی مشخص میشود که دریابیم بسیاری از نقدهای متوجه به پژوهشهای
بهرهگیرنده از نظریات روششناسانه پست مدرن در الهیات بر ابرام و رد چنین امکانی پای فشردهاند؛ ابرام و ردی
که در پی باور به ناسازگاریهای معرفتشناسانه میان این دو حوزه (پست مدرنیسم و مطالعات الهیاتی) موجه
گردیده است .این تحقیق ،برخالف چنین دیدگاهی ،از امکان بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن در
الهیات دفاع میکند.
گام نخست نوشتار در تعقیب هدف پیشگفته توضیح آسیبشناسانه فهم ما از این موقعیت است .گام دوم
تحقیق ،که بیانگر استداللی نقضی در قبال نظریه رقیب (عدم امکان بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن
در الهیات) است ،تایید امکان بهرهگیریهایی از این دست ذیل ارجاع به واقعیتی بیرونی و تحققیافته است:
الهیات پست مدرن؛ الهیاتی پررونق که ادبیاتی پربار را نتیجه داده است و حضور نتیجهبخش آن بیانگر امکان و
صحت بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن در مطالعات الهیاتی است .نهایتا گام سوم نوشتار ،که بیانگر
تالش نوشتار در دفاع از فرضیه خود است ،توضیح این موقف نظری است که روششناسیهای ملهم یا برآمده
از پست مدرنیسم ،در مقایسه با روششناسیهای ملهم یا برآمده از مدرنیسم ،از استعداد معرفتی گستردهتری
برای کاربرد در الهیات برخوردارند .ادعای وجود نوعی «تقدم اهمیت» ()The priority of importance
برای معرفتشناسی نسبت به هستیشناسی در اندیشه پست مدرن از جمله اصلیترین دالیل تحقیق در راه تایید
این مدعا است.
به این ترتیب مباحث نوشتار ،پس از این مقدمه ،در سه عرصه اصلی و یک نتیجهگیری ارایه خواهد شد :در
عرصه نخست ،که کارکردی تمهیدی نسبت به بحث دارد ،به آسیبشناسی رویکرد برخی از دانشوران به امکان
بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن در الهیات پرداخته شده است .در عرصه دوم ،که خصلتی وقوعی دارد
و واقعیتپژوهانه است ،به میراث گرانباری اشاره گردیده است که در پی رویکرد به نظریههای پست مدرن در
الهیات و مطالعات دینی ایجاد شده است و ذیل عنوان الهیات پست مدرن شناخته گردیده است .در عرصه سوم،
که هدف آن اقامه استدالل بر امکان این امر است و به این ترتیب ماهیتی امکانسنجانه دارد ،از کاربرد این
روششناسیها در الهیات و مطالعات دینی دفاعی معرفت شناسانه گردیده است .پس از این سه بخش ،در بخش
نتیجهگیری نتایج مترتب بر پذیرش موقعیتی از این دست موضح گردیده است.

عرصه نخست :آسیبشناسی ذهنیت منجر به نفی امکان بهرهگیری از روش-
شناسیهای پست مدرن در الهیات
پست مدرنیسم ،همچون بسیاری دیگر از مفاهیم جدید ،به شیوهای ناصحیح در زیست-جهان اندیشه و
ذهنیت ایرانی تصویر و تصور شده باشد؛ ذهنیتی که ،به نظر میآید ،در شناخت ترجمهای ما از پست مدرنیسم
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اتفاق افتاده است و رویکردی ویژه را نسبت به پست مدرنیسم سبب شده است .این ذهنیت مشخصاً محدودتی
را رقم زده است که در کمتر دیده شدن امکانهای جدید پست مدرنیسم در عرصه مطالعات دینی تبلور یافته
است .حاصل آنکه بهغلط میلی جدی به سمت عدم بهرهگیری روششناختی از پست مدرنیسم در حوزههای
مرتبط با مطالعات دینی پدید آمده است و مشخصاً مقاومتی نسبتاً فراگیر در جهت مخالفت با چنین استفادههایی،
بهویژه از جانب محققانی که در کار علمی خود نگرشی الهیاتی و دینی دارند ،شکل گرفته است .مشکل آن است
که بر پایه شناختی از این دست از نظریات پست مدرن ،از جمله گفتمان میشل فوکو« ،هیچ حقیقت بنیادین و
غیرقابل تغییری که بتواند واقعی بودن باور و دانشهای ما را تضمین کند وجود ندارد»( .حقیقت )2214:13 ،و
هم از اینروی بهرهگیری از آنها در الهیات ،که با دخالت دادن مراتبی از باورمندی به امر قدسی در تحقیق
همراه است ،ناسازگار میباشد؛ البته ،در مقابل این رویکرد ،رویکردی را نیز میتوان سراغ گرفت که به شیوهای
آزادانهتر به این گروه از روششناسیها مراجعه میکند و نسبت به «بتپندار»سازی نسبت به آنها ،که بر اساس
حدیکردن گزارههای آنها و ایجاد حالت قدسی پیرامونشان تحقق مییابد ،پرهیز میدهد( .تاجیک)2219:14 ،
در بخش بعدی این نوشتار به رویکردهایی از این دست از منظری معرفتی میپردازیم .آنچه اینجا و در این
بخش مورد گفتوگو است شیوه مواجهه ما با روششناسیهای پست مدرن است.
جالب آنکه اصلیترین کاربرد نقادانه پست مدرنیسم در ذهنیت ما ،اگر نه لزوماً به تصریح ،بلکه دستکم
در عمل و به شیوهای انضمامی و به تلویح ،متوجه شعوب مختلف آن بخش از اندیشه و زندگی ایرانی گردیده
است که با سنت درآمیختگی دارد .این در حالی است که اگر بتوان گروهی از شاخصههای اندیشهای متمایز را
برای پست مدرنیسم لحاظ کرد ،بیگمان ،نقد آن از مدرنیسم در صدر آنها قرار میگیرد؛ حتی بسیاری بر
این باورند که وجه ارتباطدهنده مجموعه نظریات و تأمالتی که ذیل عنوان پست مدرنیسم میشناسیم ،در نهایت،
نقد مدرنیسم است و این گروه از تالشهای تئوریک تنها در این فراز با یکدیگر همداستان هستند .در واقع
بسیاری از محققان ،تعریف پست مدرنیسم را تعریف به نقیضِ مدرنیسم دانستهاند )Allan, 1998:13( .البته
این به آن معنا نیست که پست مدرنیسم رویکردی همدالنه نسبت به سنت اتخاذ میکند و ،به ویژه از منظری
معرفتی ،آن را تایید مینماید .بیگمان نقد پست مدرنیسم از فراروایتهای مدرن نه تنها گفتمانهای مدرنیستی،
بلکه ،نگرشهای سنتی و اصالتهای دینی را نیز در بر میگیرد و ،به هر حال ،پستمدرنیستها تدارکبخش
جریان انتقادی موثری نسبت به گفتمانهای الهیاتی میشوند؛ با اینحال ،نکته آنجا است که ،وجهه همت و
جهت اصلی تالشهای ناقدانه پست مدرنیستی مناسبات مدرنیستی است و در این مسیر ،حتی در برخی از فرازها،
الهیات به مثابه یکی از امکانها و زمینههای عبور از مدرنیسم بهجد نیز گرفته شده است و ،از این روی ،چونان
مسیری به رهایی ( )emancipationموضوع تأملورزیهای تازه و بدیع واقع میشود .اینجا است که می
توان دالیل رونقیابی نظریههای الهیات پست مدرن ( )postmodern theologyرا مشاهده نمود .اهمیت
این مسئله تا آنجا است که ،حتی ،میتوان گفت پستمدرنیستها پویاترین زمینه را جهت انجام بررسیهای
الهیاتی در عصر ما پیشنهاد داده و پیش کشیدهاند.
البته نباید فراموش نمود که بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن در مطالعاتی که ،دستکم ،بخشی
مهم و اساسی از مدعیات آن به حوزه دین کشیده میشود ،دچار پرسشها و پیچیدگیهایی جدی و ،ایبسا ،
تهدید کننده است .ادعای این نوشتار نیز انکار این پیچیدگی نیست؛ بلکه سخن در پذیرش امکان نسبی بهرهگیری
از این گروه از روششناسیهای در مطالعات دینی است )2( .همچنانکه در بخش سوم این نوشتار توضیح خواهیم
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داد ما با نوعی گشودگی معرفتشناختی در پست مدرنیسم جهت پذیرش کاربرد در الهیات و مطالعات دینی مواجه
هستیم.

عرصه دوم :برخی از مهمترین مصادیق بهرهگیری از پست مدرنیسم در مطالعات
دینی :الهیات پست مدرن
بخش سوم این مقاله عهدهدار توضیح دالیل و نحوه سبقت معرفتشناسی بر هستیشناسی در رویکردهای
پست مدرن (به مثابه هسته استدالل نوشتار در دفاع از امکان بهره گیری از پست مدرنیسم در الهیات) خواهد
بود .حاصل این ویژگی ،همچنان که در آن بخش خواهد آمد ،تایید عدم تعین تقریر ویژه و خاصی از هستی بر
امکانهای معرفتی یا شناختپذیر در رویکرد پست مدرن و ،متعاقب آن ،اثبات امکان معرفت شناختی بهره گیری
از پست مدرنیسم در الهیات است .اکنون و در این بخش ،جهت تمهید ذهن مخاطب و با هدف مشخص نمودن
چندوچون تحقق بیرونی بهره گیری از پست مدرنیسم در الهیات ،به توضیح این مسئله در عرصه عمل و در
جهان خارج همت میگماریم :این مسئله عینی و عملی ،گسترش ادبیات دانش الهیات ذیل بهرهگیری از روش-
شناسی های پست مدرن است .پرداختن به این مقوله از آن جهت اهمیت دارد که از واقعیتی پرده برمیکشد که
در پاره پیشین مبنای نظری آن را بیان کردیم :امکان بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن در الهیات
بهگونهای که حاصل کار در تعارض معرفتی با مبانی هستیشناسانه دین قرار نگیرد .اهمیت این بخش در آن
است که گشودگی معرفتشناسی روششناسیهای پست مدرن را نسبت به تقاریر معرفتی متفاوت با ادبیات
مدرن در زمینه واقعی نظریهپردازی در باب دین و الهیات نشان میدهد .در واقع نه تنها روششناسیهای پست
مدرن ،برخالف سلف مدرن خود ،از همان ابتدا تقریر ویژهای از هستیشناسی اختیار نمیکنند و از این روی بر
پایه درکی منجمد و پایان یافته از حقیقت هستنده راه را بر مطالعات الهیاتی نمیبندند؛ بلکه برعکس حتی می
توان از نوعی اشتیاق در میان آنها جهت تجربه گفتمانهای متفاوت با مدرنیسم به لحاظ هستیشناسی ،نظیر
گفتمانهای الهیاتی و دینپژوهی ،سخن گفت.
در ابتدای این بخش الزم است تا تعریفی از الهیات پست مدرن به دست دهیم .هرچند تنوعی از رویکردها
و نظرگاهها جهت تعریف این مقوله شکل گرفته است و به رغم آن که در پی این تنوع ،تنوعی از تعاریف
پیشنهادی برای الهیات پست مدرن عرضه شده است؛ اما کمابیش میتوان از حلقه وصلی یاد کرد که این گروه
از تالشها را به هم پیوند می زند و ،به یک معنا ،نقطه اتصال و وصل تعاریف الهیات پست مدرن میگردد .به
باور نویسـنده این سطور ،این حلقه وصل اتخاذ رویکردی همدالنه میان دو مقوله امر قدسی ،و تقاریر ماوراء-
طبیعتگرایانه آن ،و میل فراگیر پست مدرنیـسم برای «آزادسازی» ( )liberationاز «اشکال سلطه»
( )forms of dominationاست .هم چنان که برخی از نظریه پردازان توضیح داده اند ،این تاکید بر نسبت
آزادی سـازی در پسـت مدرنیـسم بیانگـر تفـاوت الهیـات پسـت مـدرن با الهـیات غیرپسـت مدرن است.
( .)Ray Griffin, A. Beardslee, Holland, 1989: 83نکته دیگر آن که اشکال سلطه ،آن گونه
که پست مدرنیسم توضیح میدهد ،در عرصههای مختلف قابل شناسایی است و بیانگر مناسبات هژمونیک در
حوزهها ی متعدد است .به رغم امکان شناسایی این حلقه وصل نباید انگاشت که نگاهی هماهنگ و نهایی در
باب الهیات پست مدرن مورد اجماع واقع شده است بلکه آنچه عمالً اتفاق افتاده ،شکلگیری گروه نسبتاً وسیعی
از پیشنهادهای نظری توجهبرانگیز است .در ادامه به مهمترین این نظریهها میپردازیم .جهت مرور مختصر
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رویکردهای پست مدرن به الهیات ذیالً ،با الهام از ساختار مطالعاتی پیشنهاد گردیده توسط پروفسورگریفین)1(،
به بررسی نظریههای مورد اشاره در سنخشناسی معروف وی از الهیات پست مدرن همت میگماریم()2

نظریههای ساختگرایی ( )constructiveیا تجدید نظرگرایی (:)revisionary
این گروه از نظریهها در خانواده نظریههای ساختگرایانه پست مدرن قرار میگیرند .الهیات ساختگرا ،هر
چند این نکته را میپذیرد که فرهنگ غربی ،همچنان ،با جهاننگرش ( )world-viewمدرنیستی شکل گرفته
است؛ اما معتقد است این وضعیت ،بهسرعت ،در حال تغییر است .چه آنکه ،مطابق این دیدگاه« ،رهیافتِ
(عقالنی-تجربیِ) آبجکتیو به واقعیت»( ، )4با توجه به شرایط در حال جهانی شدن ما ،دیگر قادر به حمایت از
جهاننگرش مدرن نیست؛ بلکه ،در عوض ،بیشتر به کار جهانگرش پست مدرن میآید .این رویکرد پیشنهاد
میدهد که الهیات در عصر ما ،در دو سطح عمومیت یابد و گسترده شود :از یک سوی خود-سازگاری (self-
 )consistencyهویتی ما را ،به مثابه فردی در جامعه ،ارتقاء بخشد و از سوی دیگر این خود-سازگاری را،
مستقیماً ،موضوع سیاستگذاریهای عمومی قرار دهد .به دیگر سخن ،این رویکرد ،الهیات را حایز کارکردی
هویتی/ساختاری میبیند که ،در شرایط ناتوانی رویکرد مدرنیستی در ایجاد پیوند میان انسان (به مثابه فرد) و
جایگاه آن در حوزه عمومی (به مثابه موضوع سیاستگذاری از منظری ساختاری) به کار میآید و میان پیوستگی
ها و یکدستیهای هویتی انسان متعهد به دین ،از یک سوی ،و ارتباط هویتی انسانی از ایندست با عرصه عمومی
و حوزه اجتماع ،از سوی دیگر ،موثر میافتد.
به این ترتیب ویژگی ساختگرایانه این رویکرد ارتقاء قابلیتهای الهیات در حوزه فردی به حوزه عمومی
است .نظریهپردازانی نظیر ویلیام بردسلی )9(،دیوید ری گرفین و جو هلند ( )9از جمله کسانی هستند که به طرح
این رویکرد ،در نسخههای متفاوت آن ،همت گماشتهاندRay Griffin, A. Beardslee, Holland, ( .
)1989:3

نظریههای شالودهشکنانه ( )deconstructionیا رفعی (:)eliminative
ایده شالودهکنی طبعاً اشارهای مستقیم به تالشهای نظری ژاک دریدا ( )Jacques Derridaو ،به یک
معنا در پس آن ،تأمالت شالودهشکنانه مارتین هایدیگر ( )Martin Heideggerدر «شالودهشکنی
ماوراءطبیعتگرایی غربی»( )1دارد .این رویکرد ،برخالف رویکرد پیشین ،میکوشد تا بر اساس باژگونسازی
( ، )subversionخود-تخریبگری ( )self-destructionرا نسبت به جهان-نگری مدرن از طریق انکار
آبژکتیویتی (بی طرفی و عینتگرایی) آن به رویکرد ناقضِ جهاننگری بدل کند؛ رویکردی که ،به نوبه خود،
منجر به «نا-جهاننگری» ( )non-worldviewمیگردد .ارتباط این رویکرد با الهیات در تحریک کننده
بودن حوزه تحقیق آن در عرصه الهیات است؛ چه آنکه تحقیقی پایبند به این نگاه ،که خصلتی بهجد رادیکال
دارد ،در بافتاری الهیاتی نسبت به طبیعت حقیقت قرار میگیرد :در چنین تحقیقی ،آبژکتیویتی حقیقت در رویکرد
الهیات مدرن طبعا ،نفی میگردد)Michener, 2007:11( .

نظریههای آزادیخواهانه(:)liberationist
این گروه از نظریهها بر آشتی میان اخالق ،الهیات ،و جامعهشناسی ابتناء گردیدهاند و ،بر اساس اعتقاد راسخ
خود به ارزشهای پلورالیستیک ،از نوعی دکترین دفاع میکنند که به اخالق الهیاتی معطوف به اجتماع
( )communityنظر دارد .در واقع این گروه از نظریهها به سادگی حقایق ( )truthsرا در ارتباط با واقعیات
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( )realitiesمفصلبندی نمیکنند؛ بلکه حقایق را در ارتباط با امور عملگرایانه در دست ( the pragmatic
 )issues at handsمعنا مینمایند)Ray Griffin, A. Beardslee, Holland 1989: 81-82( .
حاصل آنکه این رویکرد توجه به اجتماعات مشخص یا کامیونیتیها را در فهم نسبت حقیقت و واقعیت ،از منظر
دین ،مورد توجه قرار میدهد و برای آن اهمیت قائل است.

نظریههای ترمیمی ( )restorationistیا محافظه کارانه (:)conservative
این گروه از نظریهها بر فرایند احیاء و حفاظت از بخشهایی از جهانبینشهای عصر پیشامدرن و نیز مدرن
در الهیات تاکید دارند .شخصیتهای موثری در دنیای کاتولیک نظیر پاپ ژان پل دوم ( Pope John Paul
 )IIو پاپ بندیکت شانزدهم )Pope Benedict XVI( ،و نیز ،از سمت دیگر ،ثیولوژیستهای لوتریِ ()1
موثری همچون ریچارد جان نئوهاوس ( )3در این میان جای میگیرند .به رغم مساهمت نظریهپردازانی از
ایندست در بسط این نظریه ،باید اذعان داشت که این رویکرد ،عمدتاً ،رویکردی کاتولیکی است تا پروتستان.
رویکرد ترمیمی بر انعطاف و پاسخگویی ( )flexibility and responsivenessسنت در مواجهه با چالش
های اخالقی ،از یک سوی ،و نیز قابلیتهای تفسیری آن در عبور از این چالشها ،از سوی دیگر ،تاکید میورزد.
( )Ray Griffin, A. Beardslee, Holland 1989: 5-6مواردی همچون نقد این رویکرد نسبت به
دوره مدرن ،بی اعتمادی آن به الهیات کالسیک در شرایط عدم لحاظ مباحث عصری در این الهیات و آرزومندی
این رویکرد جهت احیای امکانات مندرج در الهیات کالسیک ذیل گفتمانی جدید با هدف پاسخگویی به مشکالت
امروزین ،نظریههای ترمیمی را بهرغم سویه محافظهکارانهای که در بادیامر دارند ،در گروه رویکردهای ناقد
مدرنیته و در طبقهبندی بزرگ الهیات پست مدرن در تقسیم بندیگریفین قرار میدهد.
نظریههای الهیاتی فوقالذکر حاصل بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن در مطالعه الهیات هستند.
وجود جدی این گروه از جریانهای نظریهپردازی ،که امروزه فضای مهم و توجهبرانگیزی از عرصه مطالعات
الهیات را به خود اختصاص داده است ،بیانگر قابلیت بهرهگیری از پست مدرنیسم در مطالعه الهیات است .الزم
به یادآوری نیست که استفاده از روششناسیهای پست مدرن در الهیات باید در حوزه مشخصی از انتظار انجام
گیرد و نتایج کاربرد روششناسیهایی از ایندست در گفتوگوهای الهیاتی ،نافذ در حوزه معرفتی مورد ادعای
ایشان دانسته شود و به شیوهای مطلق پذیرفته نگردد؛ البته این قید در بهرهگیری از هر نظام روششناختی
دیگری صادق است .هر چند توجه به آن در استفاده از روششناسیهای پست مدرن در الهیات به دلیل تعیین-
کنندگی گستردهتر مفروضات معرفتی در مطالعاتی از این دست ،جدیتر و خطیرتر است.
در سطور باال به توضیح نظریه های مهم الهیات پست مدرن پرداختیم .در کنار این ادبیات ،میتوان از
اشتیاقی پیوسته در مطالعات دین ،که برخالف الهیات تعهد و دلبستگی دینی ندارد و پدیدار دین را فارغ از
همدلی اعتقادی با آن مطالعه میکند ،سراغ گرفت که از روششناسیها و نگرشهای پست مدرن در مطالعه
دین بهرهگرفته است .اشاره به رویکردهایی از این دست کمکی به پیشبرد استدالل نوشتار نمیکند و از باب
آشنایی با چندوچون بهرهگیری از پست مدرنیسم در فضای فراختر مطالعات دین سودمند است .ذیالً در پایان
این بخش ،به صورت سریع و از باب اشاره به یک نمونه مهم از چنین کاربردهایی ،به سیاههای از بهرهگیریهای
میشل فوکو از روششناسی پست مدرن در مطالعات دین اشاره میکنیم :ارجاعات گسترده و پراکنده به اندیشه
قرون وسطایی جهت باز-فرمول بندی سنت مدرسی ( )reformulation of Scholastic traditionدر
تاریخ نگاری اندیشه غرب )Rosemann, 1999:35( ،بررسیهای حریصانه معنویت سیاسی ( political
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 )spiritualityو الهیات آزادیبخش ( )liberation theologyدر زمینههای موثر در شکلگیری ایران
انقالبی و نیروی بالقوه آن جهت تدارک مقاومت ( ،)Neubauer, 1999:68و کندوکاوهای نکته سنجانه با
هدف ردگیری کاربرد لذت ( )use of pleasureدر تئوریهای یونانی ()21( .)Carrette, 2002:23

عرصه سوم :منطق بهرهگیری از پست مدرنیسم در مطالعات دینی (رویکرد روش
شناسانه به مطالعات دینی ضمن بهره گیری از پست مدرنیسم)
وجهه همت و غایت قصوای این واپسین بخش از نوشتار توضیح تقدم معرفتشناسی بر هستیشناسی در
روششناسیهای پست مدرن است .انجام این مهم از آنجا به کار این مقاله میآید که به مثابه هسته استدالل
نوشتار در توضیح امکان بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن در مطالعات الهیاتی عمل میکند .در بخش
پیشین کوشیدیم نشان دهیم که چنین بهره گیریهای در عمل نیز محقق شده است .اثبات تقدم معرفت شناسی
بر هستی شناسی در پست مدرنیسم از آن جهت به کار استدالل در حمایت از امکان بهره گیری از پست مدرنیسم
در مطالعات دینی میآید که گشودگی معرفتی آن را جهت کاربرد در نگرشهای معطوف به مطالعات دینی نشان
میدهد .این استدالل هم چنین پاسخ نقضی است به منتقدان بهره گیریهایی از این دست که ،به رغم طرح
انتقادی از این دست ،کاربرد روش شناسیهای مدرن را در مطالعات دینی ناصحیح نمیشمارند .این هر دو سطح
از مطالعه را در این بخش از مطالعه توضیح خواهیم داد .جهت توضیح «تقدم اهمیت معرفتشناسی بر
هستیشناسی» در روششناسیهای پست مدرن الزم است از یک سوی ،ابتدا ،برخی از وجوه مخالف این وضعیت
(عدم تقدم اهمیت معرفتشناسی بر هستیشناسی و تقدم اهمیت هستیشناسی بر معرفتشناسی) را در
روششناسیهای مدرن توضیح میدهیم و ،سپس ،به امکانهای جدیدی اشاره میکنیم که پست مدرنیسم در
مسیر پیشروی ما در الهیات ،با توجه به عبور از رویکرد مدرن در تقدم بخشیدن به هستیشناسی بر
معرفتشناسی ،میگشاید.
«معرفتشناسی سخت» ( )hard epistemologyرا باید وجه تشخصبخش مدرنیسم دانست.
معرفتشناختی سخت ،بنا بر اقتضای هر رویکرد معرفتشناسانه دیگر ،دلمشغول توضیح حدود و ثغور دانش
معتبر و مناسبات موثر در شکلگیری آن است؛ با اینحال در انجام این مهم ،به ویژه در نسخههای کالسیکتر
آن نظیر پوزیتویسم ،دست به دامان درکی میگردد که ریشه در علوم طبیعی و تجربی دارد .شناخت ،در این
رویکرد ،امری پیوسته معرفی میشود که از عینیت بیرونی یا ذهنی هستنده میآغازد و تا شناسایی و تایید قواعد
عام حاکم بر آن تداوم مییابد .در چنین رویکردی ،به وضوح ،میتوان از ارتباطی خطی میان هستیشناسی و
معرفتشناسی سخن گفت و معرفتشناسی را مطالعهای در باب نوع خاصی از فرایند تحقیق ( research
 )processبه حساب آورد که دلمشغول توضیح واقعیتِ شناخت-پذیر ( ،)knowable realityیا طبیعت
هستنده ،است )Hesse-Biber, Sharlene, Leavy 2010:8( .حاصل آنکه مدرنیسم ،و نظریههای
منشعب از آن ،نظیر پوزیتویسم ،از ارتباطی سخت و جانمایهدار میان هستیشناسی ،یا «مطالعه دلمشغول آنچه
وجود دارد» ،و معرفتشناسی ،یا «مطالعه دلمشغول آنچه دانستی است» ،سخن میگویندSedgwick ( .
 ) 2001:105به این ترتیب مدرنیسم ،در نهاد خود ،گویای استعداد موثری است که به ترجیح امور تجربهپذیر
مادی بر امور غیرمادی و متافیزیکی میانجامد .حاصل آنکه مدرنیسم ،بنا بر ماهیت ،از گزارههای غیر مادی
توضیحناپذیر ( )non-materialistic unexplainable propositionsاستقبال چندانی نمیکند .البته
در پسِ پروژه عالمانه و ممتاز امانوئل کانت ( ،)2114-2114( )Immanuel Kantکه تناقضنما بودن عدم
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رویکرد به متافیزیک را در توضیح هر امر مادی شناختپذیر نشان داده بود ،مدرنیستها نوعی متافیزیکِ معطوف
به شناسایی جایگاه عقل را پذیرفتهاند .چنین متافیزیکی ،که مقتضای تالشهای مقدَم ذهن( priori
 )activities of the mindاست ،امکانی فلسفی را جهت تایید امر تجربی میگشاید؛ ( Masih,
 )1999:392با اینحال این متافیزیک استعالیی ( )transcendental metaphysicکانتی برای کشف
تجربیِ ( )empirical intuitionعینیت/شیء ( )objectیا در مسیر منجر به آن (مانند ارائه روش در انجام
این مهم) طرح میگردد و ،در نهایت ،خود تمهیدگر رویکردی تجربی میگردد )Anton, 1967:110( .به
این ترتیب ،در یک معنا ،ابتنای مدرنیسم بر استعالگرایی ماوراءطبیعتگرایی کانت نیز به مثابه گذاری جهت عبور
به امر غیر متافیزیکی و مادی عمل میکند.
با اینحال این خطا است که به شیوهای مطلق از رویگردانی خانواده نظریههای مدرن از متافیزیک سخن
گوییم .دقیقتر آن است که وجود استعدادی از ایندست را در دوریگزینی از متافیزیک و ماوراء طبیعتگرایی،
امری ذو مراتب و مشکِک بدانیم :به نظر میرسد ،چنین بیعالقگیای نسبت به متافیزیک ،با عبور از نظریههای
کالسیک مدرن ،نظیر پوزیتویسم منطقی ،و ورود به تأمالت متأخرتر به شیوهای تنازلی کاهش مییابد .به عبارت
بهتر ،گویا به هر میزان که از پوزیتویسم و شُعَب آن فاصله میگیریم و به تأمالت جدیدتر مدرن روی میآوریم
حضور متافیزیک را در نظریههای مدرن جدیتر مییابیم .ردپای چنین رویکردی را در پروژههایی نظیر «آخرین
تالشها جهت دفاع از مدرنیته» در عقالنیت مشورتی ( )deliberative rationalityو انتقادی یورگن
هابرماس و تبیین احکام عقل پیش از ورود به عرصه اجتماع در پس پرده جهل بر اساس درکی تحلیل برآمده از
تئوری عدالت به مثابه انصاف ( )justice as fairnessجان راولز ،میتوان مشاهده کرد .در نهایت ،میتوان
گفت وفاداری به میراث مدرنیسم ،همچنان سبب شده است که ،از منظری سنخشناسانه ،در این گروه بزرگ از
نظریهها نیز درکی از ماوراءطبیعتگرایی مرجعیت یابد که متافیزیک را خادم و واسطه عبور قرار میدهد .به دیگر
سخن مجموعه نظریههای مدرنیستی را ،با رواداری تسامح در تعبیر ،میتوان حایز این بخش عمومی مشترک
دانست که ،هر یک در مراتبی ،معرفتشناسی تجربی ( )empirical epistemologyرا در ادامه
هستیشناسی مادی ( )materialistic ontologyو به مثابه تقریر امکانهای معرفتی پیشروی انسان
(سوژه) در دستیابی به جهان عینی (ابژه) معرفی میکنند.
نکته کلیدی برای این تحقیق آنجا است که ،از منظر فلسفه علمی ،پست مدرنیسم راهی تازه را پیشنهاد
میدهد؛ راهی که حاصل عبور از این رویکرد مدرنیستی (تاکید بر وجود رابطهای خطی میان هستیشناسی و
معرفتشناسی که بیانگر تسلط معرفتی سوژه بر ابژه در مسیر شناخت) است و پذیرش معرفتشناسی کمابیش
مستقلی از هستیشناسی را سبب میشود .این ویژگی پست مدرنیسم از جمله اصلیترین تمایزگذارندههای پایهای
( )basic classifiersآن نسبت به مدرنیسم است .توضیح بیشتر آنکه هستیشناسی در ادبیات پست مدرن
مدلول مدرن خود را از دست میدهد؛ چه آنکه گرایشهای مختلف پست مدرن ،به فراخور مدعیات متنوع و
پرتعداد خویش ،هستیِ هستنده را تابعی از گروهی از امکانهای معرفتی ( epistemological
 )contingenciesمعرفی میکنند که ،کمابیش ،در حوزههایی نظیر اجتماع ،زبان ،روان ،جامعه ،سیاست،
زندگی و ...ظهور مینمایند .در واقع پست مدرنیسم ،ذیل چنین رویکردی ،تقدم تالشهای هستیشناختی را بر
موضوع شناخت (یا همان فرایند مورد توجه در مطالعهای معرفتشناختی) تهدید و بعضاً ،به صورت صریح یا
ضمنی ،انکار میکند.
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افول و نزول هستیشناسی از جایگاه ممتاز خود در مطالعات پست مدرن سبب میشود تا معرفتشناسی در
این گروه از مطالعات ،جایگاهی شامخ بیابد و به مثابه آغازگاهی برای تحقیق معرفی گردد .اهمیت این مطلب تا
آنجا است که حتی میتوان ،با اندکی مسامحه ،پروژه انتقادی پست مدرنیسم را ،عمدتاً ،پروژهای معرفتی دانست
تا هستیشناسانه .برخی پای را فراتر نهادهاند و مدعی شدهاند که ذیل پروژهی پست مدرن هستیشناسی نه تنها
تقدم سابق خود را نسبت به معرفتشناسی از دست میدهد؛ بلکه ،در یک معنا خود ،به تابعی از آن بدل میشود؛
چه آنکه در مطالعاتی از ایندست «آنگونه که میبینم» (( ،)How I seeمعرفتشناسی من) بر «آنچه که
میبینم» (( ،)What I seeهستیشناسی من) تقدم دارد (این چگونگی دیدن من است که آنچه را که می
بینم شکل و قالب ،تعین و ،حتی آفرینش میبخشد) )Scheurich, 1997:29( .ظهور اصطالحاتی نظیر
«معرفتشناسی هستیشناسانه» ( )ontological epistemologyبه شیوهای بالینی ( clinical
 )mannerجابهجایی استراتژیک جایگاه هستیشناسی و معرفتشناسی را در ادبیات پست مدرن و فرایندهای
تحقیقی پساتجددگرایی نشان میدهد )22(.در واقع معرفتشناسی هستیشناسانه به آن دسته از خوانشهای
هستیشناختی از معرفت ( )ontological readings of epistemologyاشاره دارد که به طرح دعاوی
هستی شناختی ذیل تأمالت پیشینی و ساختاریِ معرفتی مقید است؛ به عبارت بهتر چنین رویکردی ،با تاکید بر
تعیینکنندگی شناخت نسبت به هستی ،به تابعیت هستیشناسی نسبت بعرفتشناسی معتقد است .پر واضح است
که چنین رویکردی ،به روشنی ،در تقابل با مدرنیسم علمگرا ( )scientific modernismقرار دارد و آن را
بر نمیتابد)Hakken, 2003:83( .
علت شکلگیری این رویکرد در پست مدرنیسم کامال قابل درک و توضیح است .در واقع در فراغ پذیرش و
تن دادن به چنین تحلیلی ،پست مدرنیسم دچار خود-ویرانگری ( )self-destructivenessخواهد شد؛ چه
آنکه رویکرد این گروه از نظریات در عدم دفاع معرفتشناختی از حقیقتی پایانی ( ، )final truthاگر با درکی
پیشینی از هستیشناسی همراه گردد ،قبل از هر چیز ،امکان طرح مدعیات معرفتشناختی این نظریه را کور
خواهد نمود و ،منطقاً ،راهی برای حمایت از معرفتشناسی نَرم را ،آنگونه که آمد ،پیشروی آن باقی نخواهد
گذاشت .به دیگر سخن در این صورت امکانی برای طرح مدعیات معرفتشناختی نسبیتگرایانه ،در همان بادیامر
و موضع اثبات قضیه بنیادین معترف به «امکان نسبیت معرفتی» ،باقی نخواهد ماند .هر چند این خطایی فاحش
است که گمان بریم پست مدرنیسم با عبور از هستیشناسی مدرنیستی ،دست به دامان متافیزیک در معنای
کالسیک و پیشا-مدرن آن میشود؛ با اینحال این عبور از ساختار مدرنیستی معتقد به ارتباط خطی میان
هستیشناسی و معرفتشناسی بوده است که به ایجاد زنجیرهای از نظریههای پست مدرن انجامیده است .این
نظریهها هر یک ،با تاکید بر موقفی ویژه نظیر موقعیتهای زبانی یا صورتبندیهای گفتمانی خردهگفتمان
ویژهای را ساخته و پرداختهاند؛ خردهگفتمانهایی که ،در نهایت و از چشماندازی بیرونی ،مقومات نظری و ،طبعاً
متافیزیکی ،خاص خود را پروراندهاند .نکته آنجا است که این متافیزیک ،آنگونه که برخی از پست مدرنها
مصرانه میگویند ،چه متضمن آگاهی نسبت به طبیعت پارادوکسیکال زبان ( awareness of
 )paradoxical nature of languageدر جریان شالودهشکنی ( )deconstructionباشد ،چه ،به
قول کارل رَپ ( ، )Carl Rappدر خالل نقدی پساخردگرایانه ( )post-rational criticismمبنی بر
ناکامی در توضیح حقیقت ( )truthبه شیوهای مرتبط با واقعیت ( )realityنمود یافته باشد ،و چه ،آنگونه که
تالشهای دورههای اول و دوم نوشتههای میشل فوکو نشان میدهد ،ضد مبناگرایی (anti-
 )foundationalism in historyرا دستمایه توضیح امکانهای تاریخی منجر به ظهور گفتمانها
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(دیرینهشناسی )archeology ،و یا توصیفگر زمینههای موثر در این امکان و باروری گفتمانی به ویژه ذیل
توضیح شرایط ساخته شدن سوژه در دل آنها (تبارشناسی )genealogy ،قرار داده باشد ،همه و همه ،در این
وی ژگی مخرج مشترک دارند که در جریان عبور از متافیزیک کانتیِ معطوف به توضیح جایگاه خرد ،به تولید و
پیشنهاد متافیزیکی جایگزین دست زدهاند.
مسئله مورد عالقه ما در این تحقیق آن است که این متافیزیک ،برخالف رویکرد کانت ،به دلیل گشودگی
اش نسبت به تقاریر متنوع از امکانهای نهایی نشده معرفتیِ هستنده ،همچنانکه اصطالح معرفتشناسی
هستیشناسانه در قاموس پست مدرنیسم به خوبی نشان میدهد ،ارایهدهنده نوعی معرفتشناسی دمساز شونده
( )compatible epistemologyیا معرفتشناسی نَرم نسبت به دیگر پیشنهادهای معرفتی است .البته این
دم سازی و سازگاری نه امری محتوم که موقعیتی فرضی و امکانی است .باید دقت نمود که بحث در اینجا ،نه
بر سر اثبات سازگاری پست مدرنیسم با پیشنهادهای معرفتشناسی متنوع و متعدد که بحث بر سر امکان این
همسازی است )21( .معرفتشناسی در این معنای پست مدرنی آن ،طبعا ،وجه تمایزی را نسبت به مدرنیسم
پیشنهاد داده است؛ وجه تمایزی که از آن میتوان به مثابه کمربند معرفتشناختی الزم برای جداسازی نظریات
پست مدرن از نظریات مدرن یاد کرد .با اینحال ،و به رغم این خط تمایزگذاری معرفتی ،نباید از خاطر دور داشت
که تقاریر معرفتی پست مدرن ،در نهایت ،از نوعی سیالیت معرفتشناسانه دفاع میکنند که ضد ثبات (anti-
 )fixationمعرفتی و مخالف محدوداندیشی ( )narrow-mindednessدر باب مقومات شکلگیری معرفت
است؛ به عبارت دیگر ،و البته با تسامح که الزمه ارایه گزارههایی از ایندست در حوزهای تا این حد خطیر است،
میتوان گفت روش تحقیق پست مدرن میکوشد تا استعدادها و امکانهای معرفتی حوزه تحقیق را دستمایه
توضیحی قرار دهد که ما از امر واقع به دست میدهیم .این رویکرد مقابل نگاه مدرن صف میآراید که ویژگی
های هستیشناختی هستنده را به واسطه خصایص پیشینی خرد آدمی ،مطابق تأمالت کانتی ،موثر در شیوه
خاصی از بروز و ظهور آن در ذهن شناسانده به صورت پدیدار ( )phenomenonمیبیند :بروز و ظهوری که
هر چند دست ساختِ ذهن آدمی است ولی ،در نهایت ،محصول دستگاهی کمابیش مشترک است و ،به این
ترتیب ،نتایج تاییدپذیر پایانی مستقلی را به دست میدهد.
ذیل چنین توضیحی است که میتوان فهمید چرا متافیزیکِ مدرن راه به نوعی «اجبارِ شناختی»
( )cognitive coercionمیبرد؛ در حالی که پست مدرنیسم ما را توصیه به تحصیل «کامیابیهایِ شناختی»
( )cognitive successesمیکند؛ موفقیتها و کامیابیهایی که ،به نوبه خود ،نُرمهای معرفتی
( )epistemic normsما را در فرایند تحقیق پیشنهاد میدهند و مشخص میسازند )22( .ذیل چنین
رویکردی همچنین میتوان دریافت که چگونه بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن در مطالعات دینی
تناقضنما نیست .با لحاظ این مسئله ،میتوان گفت که بخشی از سوء شهرت روشهای پست مدرن جهت
بهرهگیری در الهیات ،به صورت عام ،و مطالعات مرتبط با اسالم ،به صورت خاص ،ناشی از برداشتی معروف و
تکرار شده است که ،دستکم در سطحی از مدعیات خود به شیوهای کمتر دقیق و احتماالً ناصحیح ،زمینههای
معرفتی غیردینی این خانواده از روشها را مانعی بر مطالعه مباحث این عرصه میداند.
جالب آنجا است که شیوه مواجهه با روششناسیهای مدرن در انجام تالشی مشابه متفاوت است و بسیاری
از مخالفان رویکرد به پست مدرنیسم ابایی از کاربرد روششناسیهای برآمده از خانواده تامالت مدرن در مطالعه
دین ندارند .شاید بتوان گفت آنچه سبب میشود که ،معموالً به شیوهای همدالنهتر ،از این گروه از روشها در
مطالعات دینی استقبال به عمل میآید و دستکم بهرهگیری از آنها موضوع بحث و جدلی دامنهدار توسط
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دینمداران قرار نمیگیرد« ،مشابهت سنخشناسانه» ( )typological similaritiesروشهای مدرن با
معرفت شناسی درون دینی ،به لحاظ دفاع از درکی پایانی از هستی و جهان ،است .به دیگر سخن مشابهت
سنخشناسانه میان مطالعات مدرن و دینی را باید در «گیتیورانه بودن» ( )universalisticهستیشناسانه این
هر دو دانست .نکته آنجا است که این مشابهت ناقض مادی بودن بنیادها و بنیانهای روششناسیهای مدرن
نیست؛ بلکه ،سبب میشود تا تفاوتهایشان با رویکردهای دینی کمتر هویدا گردد و بعضاً نادیده باقی بماند؛ به
دیگر سخن گیتیورانه بودن فهم هستی در مدرنیسم مانعی بر سر راه مادیاندیشی آن نیست؛ حتی میتوان به
این ایده خطر کرد که مادیاندیشی مدرنیستها ،در مراتبی ،جدیتر از پست مدرنها است؛ چرا که
روششناسیهای مدرن ذیل منطقی «کلنگر» ( )holisticو ،در یک معنا« ،نامشروط» ( )unreservedاز
تمامیت و جامعیت «مدعایی محصل» دفاع میکنند؛ در حالی که روششناسیهای پست مدرن ،در معنای عام
کلمه ،به شیوهای نسبی و در محدودههایی نظیر «گفتمان»« ،بازیهای زبانی» (،)linguistic games
«ساختارهای زبانی» (« ،)linguistic structuresتغییرات دورهای پارادایمی» ( periodic paradigm
« ،)shiftsمناسبات اجتماعی» (« ،)social situationsانقالبهای علمی» (scientific
 )revolutionsو نظایر آن از اعتبار نتایج خود دفاع میکنند.
به این ترتیب اگر پست مدرنیسم به شیوهای متواضعانه از اعتبار یافتههای مادیاندیشانه خود سخن میگوید
مدرنیسم به گونهای قطعی برای دستآوردهایی با ماهیت مادیگرایانه مشابه اعتبار قابل است .بنابراین اگر مقوله
مادیاندیشی در روشها و روششناسیهای جدید ،اعم از مدرن و پست مدرن ،مشکلی بر سر راه کاربرد آنها
در مطالعات مرتبط با دین باشد؛ این وضعیت ،در هر حال ،برای هر دو ثابت است؛ حتی میتوان گفت که اگر
موقعیت مدرنیسم در چنین کاربردهایی متزلزلتر از پست مدرنیسم نباشد استوارتر نیز ،مطابق آنچه آمد ،نخواهد
بود .با این حال باید گفت که ،برخالف آنچه بارها گفته شده است« ،نسبیتگرایی معرفتی»
( )epistemological relativismدر روشهای پست مدرن لزوماً بیانگر منطقی تناقضنما در مسیر
بهرهگیری از آنها در مطالعات دینی نیست؛ همچنانکه «رئالیسم معرفتی» ()epistemological realism
مدرنیستها نیز بیانگر گشایشی در مسیر بهرهگیری از این گروه از روشها در مطالعات دینی نمیتواند باشد.
واقعیت آن است که نسبیتاندیشی معرفتی پست مدرنها را میتوان زمینهساز امکانی دانست که رویکرد به این
گروه از روشها را ،برخالف روششناسیهای مدرن به مثابه دیگر نمایندگان خانواده بزرگ مادیاندیشی ،
معقولیت بیشتری میبخشد .بر این اساس ،و مطابق آنچه آمد ،باید گفت که این نسبیت اندیشی ،که خصلتی
معرفتی دارد و در حوزه معرفتشناسی و نه هستیشناسی طرح میگردد ،بیش از آنکه راه را بر فهم الهیاتی
ببندد مسیر را پیشروی آن میگشاید؛ چه آنکه مدلول امر نسبی در اینجا (پست مدرنیسم و طبعاً روشهای
برآمده از آن) نه موقعیتهای بیرونی که امکانهای شناختی گشوده و ناپایان هستند.
توضیح بیشتر آن که روشها را باید با نتایج آنها سنجید .اگر روشی قابل باشد ،مانند هر فعالیت عالمانه
دیگر در علوم انسانی ،به تصویری جدید و ،نسبتاً ،اقناعی از موضوع مطالعه خود دست مییازد و درک ما را از
موضوع مطالعه ارتقاء میبخشد؛ همچنانکه روش ناقابل قادر به انجام این کار نمیگردد .اگر روشی محصول
درخشانی به بار نشاند و درک ما را از موضوع مطالعه خود ارتقاء بخشد در حوزه انتظار ناشی از تطبیق آن
(مالحظات حاکم بر کاربرد آن) معتبر و راهگشا است .به عنوان نوابه این ترتیب محصول تبارشناسی مفاهیم
فقهی ،که بیانگر بهره برداری از یک روش شناسی پس مدرن در مطالعه ای الهیاتی است ،اگر درک درخشان و
تازهای از حوزه مطالعه خود به دستآورد ،به کار موضوعشناسی فقیهان در عرصه استنباط نیز میآید .در واقع
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بصیرت ناشی از کاربرد این گروه از روش شناسیها در الهیات هم ممکن است به تحصیل درکی عالمانهتر از
منظری برون دینی کمک رساند و نگاه ما به این عرصه را ،فراتر از معتقدات درون دینی حاکم بر آنها ،از منظری
برون نگر نیز غنا بخشد و هم مستعد در ارایه بینشی تازه است که ،در فرض موفقیت ،از اعتبار الزم جهت
تأثیرگذاری بر مقدمات فرایندهای اثباتی و انتاجی درون دینی ،نظیر برخی از سطوح استنباط در فقه کالسیک
(از جمله موضوعشناسی) ،برخوردار باشد.

نتیجهگیری
در این نوشتار ابتدا ،و در گام نخست ،به توضیح و آسیبشناسی ذهنیتی پرداختیم که رویکرد به روش-
شناسیهای پست مدرن را در الهیات ناصحیح میدانست .آمد که ذهنیتی که از عدم امکان بهرهگیری از این
گروه از روششناسیها در مطالعات دینی دفاع میکند بر درک ناصحیحی از روششناسیهای پست مدرن ابتناء
یافته است که ،اوالً ،این گروه از نظریهها را عمدتاً به مثابه ابزاری تدوین یافته برای نقد سنت مشاهده میکند
و ،ثانیاً ،امکانهای ناشی از نقد آنها به مدرنیسم را در باز-توجه نمودن به سنت نادیده میگیرد .در گام دوم
کوشیدیم تا نشان دهیم که چگونه بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن در الهیات نه تنها ممکن بلکه
سودمند و حایز اهمیت است .برای نشان دادن این سودمندی به مجموعه نظریات الهیات پست مدرن ،که حاصل
مالقات روششناسیهای پست مدرن با نگرشهای الهیاتی است ،اشاره کردیم و مهمترینِ این نظریات را
برشمردیم .با این کار این نکته مهم را توضیح دادیم که چنین استفادهای از روششناسیهای پست مدرن مسبوق
به سابقهای قابلتوجه و موثر در تولید گروهی از نظریههای ارزشمند بوده است .در واپسین گام وجهه همت خود
را بر ارایه استدالل نظری و معرفت شناختی بر امکان بهره گیری از پست مدرنیسم در الهیات قرار دادیم .بر این
اساس ،در آن جا اوالً به این مسئله پرداختیم که چرا اگر بهرهگیری از روشهای جدید و معاصر در الهیات ممکن
(یا مُجاز) نباشد ،این عدم امکان در کاربستِ روششناسیهای مدرن جهت چنین استفادهای مشدد و مضاعف
خواهد بود .در جهت معنای مخالف قضیه نیز ،اگر بهرهگیری از روششناسیهای معاصر در مطالعات مربوط به
حوزه دین ممکن (یا مُجاز) باشد ،انجام این مهم ،با بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن ،مؤثرتر و نتیجه
بخشتر از روششناسیهای مدرن خواهد بود .نتیجه یا جزای این قضیه تایید استعداد مؤثرتر روششناسیهای
پست مدرن جهت بهرهگیری در الهیات ،در صورت تایید امکان استفاده از روششناسیهای مدرن در آن ،بود.
ثانیاً جهت توضیح مبنای معرفتی امکان بهره گیری از پست مدرنیسم در الهیات (مبنای قضیه فوق الذکر) توضیح
دادیم که روششناسیهای پست مدرن ،برخالف سلف مدرن خود ،از همان ابتدا تقریر ویژهای از هستیشناسی
اختیار نمیکنند و از این روی ،درک منجمد و پایان یافتهای از حقیقت هستنده را به مثابه پیش انگاره مطالعه
قرار نمیدهند .یادآور شدیم که چنین درکی از کاربرد روششناسیهای پست مدرن اشتیاق آنها را برای تجربه
تقاریر تازه از هستی ،نظیر آنچه الهیات بیان میدارد ،سبب شده است؛ امکانی که در پی گشودگی معرفتی این
گروه از نظریهها نسبت به تجارب نظری گوناگون قابل مشاهده است.

پینوشتها
 .2از جمله آثار در مطالعات اسالمی که از روششناسیهای پست مدرن (گفتمان فوکو و روش تحلیل
گفتمان الکال و موفه و نظریه امتزاج آفاق گادامر) بهرهبرداری نموده است کتاب قدرت ،دانش مشروعیت در
اسالم (اثر ارزشمند دکتر داوود فیرحی) است( .فیرحی  )2211این کتاب موضع بررسیهای فراوان واقع شده است
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و تألیف آن در تولید گروهی از مباحث نظری پیرامون امکانها یا عدم امکانهای روششناختی در حوزه مطالعات
اسالمی موثر افتاده است .برای مطالعه برخی از مباحث درگرفته پیرامون این کتاب ،از جمله ،به این منابع مراجعه
کنید( :حقیقت( ،)219-219 :2212 ،پزشکی )221-211 :2211 ،و (منوچهری و حقیقت :2211 ،شماره  12و
)14
 .1دیوید ریگریفین ( )David Ray Griffinاستاد بازنشسته و شهیر آمریکایی در زمینه "فلسفه
دین" ثیولوژیستی پست مدرن است .وی از جمله با کتاب قابل توجه خود در باب الهیات پست مدرنی با عنوان
«تنوع الهیات پست مدرن» ( )Ray Griffin, A. Beardslee, Holland 1989شناخته است.
 .2بررسی نگارنده این مقاله نشان میدهد که برخی از این نظریهها در فضای زبان فارسی یا اصال
معرفی نگردیده اند یا به ندرت ،مورد اشاره واقع شده اند؛ البته برخی دیگر تا حد قابل قبولتری معرفی و بعضاً
نقد گردیده اند.
 .4این اصطالح ترجمه " the objective (rational-empirical) approach to
 "realityاست .همچنین میتوان آن را رهیافت آفاقی ،عینیت-پایه و  ...نیز ترجمه کرد .طبعا هر یک از این
اصطالحات محدودیتها و قابلیتهایی دارد .با اینحال ،با توجه به شهرت واژگانی نظیر آبجکتیو و سابجکتیو در
زبان فنی فلسفی و عدم پدید آمدن وفاق در ترجمه آنها به اصطالحی مشخص که مراد معنایی از این دو مفهوم
را به صورت اصیل یا قراردادی بازتاباند ،در این تحقیق از دو اصطالح یاد شده استفاده خواهد شد.
 .9ویلیام بردسلی )) )William A. Beardslee (1916- 2001استاد شناخته شده الهیات و
دین در دانشگاه اِموری ( )Emory Universityبود.
 .9جو هلند ( ،)Joe Hollandفیلسوف و ثیولوژیست کاتولیک ،استاد فلسفه در دانشگاه سن .توماس
( )St. Thomas Universityدر میامی است .وی در زمینههایی نظیر تمدن جدید جهانی پست مدرن
تحقیق میکند.
 .1بسیاری از نظریهپردازان تبار نظریه شالودهشکنانه دریدا را به شالودهشکنی ماوراءطبیعتگرایی غربی
( )deconstruction of western metaphysicsدر تالش سترگ هایدیگر رساندهاند .از منظری
کالنتر نهضت پدیدارشناسانه ( )phenomenological movementهوسرل -هایدیگر -لویناس را می-
توان از جمله اصلیترین ریشههای رویکردهای شالودهشکنانه معرفی نمود .برای مطالعه بیشترمراجعه کنید به:
()Kearney 1995: 156
 .1ثیولوژیستهای لوتری ( ،)Lutheran theologiansبرخالف رویکرد کاتولیک ،بر میراث
الهیاتی لوتر تاکید میورزند و در امتداد نهضت اصالح دینی قرار میگیرند .این رویکرد با آموزه "توجیه فصلش
از طریق ایمان تنها" (عدم نیاز به واسطه و )...قابل توضیح است .برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:
( )Gritsch, Jenson, 1976: 6
 .3ریچارد جان نئوهاس (( )Richard John Neuhaus (1936 –2009روحانی معروف
آمریکایی ابتدا کشیش لوتری ( )Lutheran pastorبود؛ ولی بعدتر ،کشیش کاتولیک رومی ( Roman
 )Catholic priestگردید .در اینجا رویکرد وی در دوره لوتری مدنظر است.
 .21از الهیات مدرن تا پست مدرن ،مانند هر زمینه نظری دیگری از این سنخ ایدههای واسطی را میتوان
سراغ گرفت که وضعیتی بیابینی دارند .طبعا بررسی و مطالعه این گروه از نظریهها جذابیتها و اهمیتهای خاص
خود را دارد .با اینحال پرداختن به چنین تئوریهایی ،در این بخش از نوشتار ،ما را از مسیر خود دور میسازد .با
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اینحال ذیال ،به صورت اجمالی و با هدف زمینهسازی جهت ارجاعهای جدیتر ،به یکی از این نظریهها اشاره
میشود:
آلریچ بِک ( ،)Ulrich Beckجامعه شـناس آلمانی و پروفسور در دانشـگاه مونیخ ،در کتاب
"خدایی مربوط به خودِ کسی" ( )A God of One’ Ownاز نوعی مذهب جهانی
( )cosmopolitan religiosityدفاع میکند .وی چنین رویکردی را بیانگر مدرنیسم دوم
( )second modernityشناسایی مینماید .به اعتقاد بِک این رویکرد هم با نسبیت اندیشی
پستمدرن متفاوت است و هم با خصوصیسازی مذهب در دیدگاههای کالسیک .مطابق این رویکرد
بِک ارتقاء فهم مذهبی را منوط به فهم مذاهب دیگران میسازد و از نوعی غنیسازی چندجانبه
مذاهب دفاع میکند که در فضای مدرن پساعرفیگرایی ()post-secular modern area
ارتباط جدیتر مذاهب با یکدیگر را سبب میشود .برای مطالعه بیشتر نسبت به نظریه بِک مراجعه
کنید به این بخش از کتاب وی )Beck: 2010: 136( :همچنین میتوان منبع زیر را برای مطالعه
توصیه نمود :به عنوان نمونه میتوان از منابع زیر یاد کرد(Ray Griffin, A. Beardslee, :
))Re Manning 2004: 162-171( ،Holland 1989
 .22منظور از رویکرد بالینی رویکرد تحلیلی بر پایه مشاهده موثر وضع موجود و بررسی خصایص آن در
سطوح درونی و ارتباطات بیرونی است .هَنس گالستروپ ( )Hans Gullestrupدر کتاب "تحلیلیهای
فرهنگی" توضیح میدهد که منظور از رویکرد بالینی در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نگاه عمیق و همزمان
به "درونمایهها" و "ارتباطات بیرونی" موضوع مطالعه است .وی ویژگیهای این رویکرد را ایجاد نگرش معطوف
به مشکل ( )problem-orientedو بینا-دانشی ( )inter-disciplinaryمعرفی میکند .وی ،همچنین،
یادآور میشود که اصطالح رهیافت بالینی را میتوان در مقابل اصطالح "رهیافت آزمایشگاهی-اندیش"
( )laboratory-minded approachبه کار برد که ،در مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی ،عمدتاً به
تحلیل و توضیح رفتار( )behaviorتوجه و تاکید دارد .برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به این بخش از کتاب
وی)Gullestrup 2006: 60( :
 .21به سخن دیگر این نوع از معرفتشناسی ،برخالف معرفتشناسی سخت مدرن ،حاصل ارتباطی خطی
و یک سویه میان هستی و شناخت ،به وساطت خرد ناب ،نیست و ،از چشماندازی افتراضی ،میتوان تایید کرد
که ممکن است پذیرای امکانهای معرفتی متفاوت و متنوع گردد؛ چه آنکه ،در اینجا ،توضیحِ منطق حاکم بر
وجود هستنده (هستیشناسی) ،عمدتاً ،پس از تبیینی معرفتشناختی تحققیافتنی شده است و از اینروی پذیرش
نظریههای پست مدرن ،به صورت غالب ،هنگامی میسر گردیده است که معرفتشناسی بر هستیشناسی تقدم
یافته است .بنابراین ما بیش از آنکه با تقریر منجمد و منقبض از هستنده مواجه باشیم با افقی گشوده جهت
بحث در باب مناسبات معرفتی روبرو هستیم.
 .22برای مطالعه بیشتر در باب ارتباط نظریههای مختلف متافیزیک با یکدیگر مراجعه کنید به:
()Ferré 1996: 1-16
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