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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.

Keywords: Theology, Methodology, Postmodernism, Religious
studies
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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 wellknown 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

139 /... بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن
emerge a set of polarized and radical ideas and judgments about the
possibility or impossibility of a theological approach based on an Islamic
understanding.

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 روششناسییهیای پسی میررن در
الهیات اس  .انجام این مهم ضمن سه گامِ توضیح زمینههای نظری حاکم بر دییرگاه-
های مخالف با امکان چنین بهرهگیریهایی ،بررسی چنروچون وقوع آن بیا توهیه بیه
ادبیات «الهیات پس مررن» و نهایتاً ،اقامه استرالل مبنی بر صح معرفی شیناتتی
امکان بهرهگیریهایی از این دس تعقیب گردیره اس  .در واپسیین گیام ،کیه بخی
نهایی هسته نظری نوشیتار را عرضیه مییدارد ،تیشش شیره اسی صیح و معنیای
بهرهبرداری روششناسانه از پس مررنیسم طی مطالعهای الهیاتی توضیح داده شود؛ و
این مهم ،بر اساس منطق معرف شناتتی حاکم بر رویکردی از این دس  ،اثبات گردد.
هه انجام این مهم ایرههایی همچون تقیرم معرفی شناسیی بیر هسیتیشناسیی در
مطالعییهای پس ی مییررن از امییر الهیییاتی بییه بحییه نهییاده شییره اس ی و گشییودگی
معرف شناتتی نظریههای پس مررن در مواههه با الهیات موضوع تامل واقع گردییره
اس .
واژگان کلیدی :الهیات ،روششناسی ،پس مررنیسم ،مطالعات دینی
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مقدمه
هرف این نوشتار توضیح استعراد نظریات روششناسانه پس مررن هه بهرهگیری در الهیات اس  .قبل
از هر سخن بایر توضیح دهیم که منظور از الهیات ،برتشف «مطالعات دین» یا «دیینپژوهیی» ،مطالعیهای در
باب یا پیرامون دین یا مباحه مرتبط با آن یا منشعب از آن اس که ،دس کم در مراتبی ،حایز نگاه همدالنه با
امر قرسی و نظریه ماوراءطبیع گرایانه پشتیبان آن ،میباشیر )Cady and Brown, 2002:2( .پرسی
اصلی نوشتار ،که در پی پاسخگویی به تردیری مهم و مطرح در حوزه روششناسی الهیات اهمی یافتیه اسی ،
آن اس که آیا میتوان از روششناسیهای ملهم یا برآمره از نظرییات پسی میررن ،نظییر گنتمیان ،در ایین
عرصه مرد گرف ؟ اهمی این پرس هنگامی مشخص میشود که درییابیم بسییاری از نقیرهای متوهیه بیه
پژوه های بهرهگیرنره از نظریات روش شناسانه پس میررن در الهییات بیر ابیرام و رد چنیین امکیانی پیای
فشردهانر؛ ابرام و ردی که در پی باور به ناسازگاریهای معرف شناسانه میان این دو حیوزه (پسی مررنیسیم و
مطالعات الهیاتی) موهه گردیره اس  .این تحقیق ،برتشف چنیین دییرگاهی ،از امکیان بهیرهگییری از روش-
شناسیهای پس مررن در الهیات دفاع میکنر.
گام نخس نوشتار در تعقیب هرف پی گنته توضیح آسیبشناسانه فهم ما از این موقعی اس  .گیام دوم
تحقیق ،که بیانگر استراللی نقضی در قبال نظریه رقیب (عرم امکان بهیرهگییری از روششناسییهیای پسی
مررن در الهیات) اس  ،تاییر امکان بهرهگیریهایی از این دس ذیل ارهاع به واقعیتی بیرونی و تحقیقیافتیه
اس  :الهیات پس مررن؛ الهیاتی پررونق که ادبیاتی پربار را نتیجه داده اس و حضور نتیجهبخی آن بییانگر
امکان و صح بهرهگیری از روششناسیهای پس مررن در مطالعات الهیاتی اس  .نهایتا گام سیوم نوشیتار،
که بیانگر تشش نوشتار در دفاع از فرضیه تود اس  ،توضیح این موقف نظری اس که روششناسیهای ملهم
یا برآمره از پس مررنیسم ،در مقایسه با روششناسیهای ملهم ییا برآمیره از مررنیسیم ،از اسیتعراد معرفتیی
گستردهتری برای کاربرد در الهیات برتوردارنر .ادعای وهود نیوعی «تقیرم اهمیی » ( The priority of
 )importanceبرای معرف شناسی نسب به هستیشناسی در انریشه پس مررن از همله اصلیترین دالیل
تحقیق در راه تاییر این مرعا اس .
به این ترتیب مباحه نوشتار ،پس از این مقرمه ،در سه عرصه اصلی و یک نتیجهگیری ارایه تواهیر شیر:
در عرصه نخس  ،که کارکردی تمهیری نسب به بحه دارد ،به آسیبشناسی رویکرد برتی از دانی وران بیه
امکان بهرهگیری از روششناسیهای پس مررن در الهیات پرداتته شره اسی  .در عرصیه دوم ،کیه تصیلتی
وقوعی دارد و واقعی پژوهانه اس  ،به میراث گرانباری اشاره گردیره اس که در پیی رویکیرد بیه نظرییههیای
پس مررن در الهیات و مطالعات دینی ایجاد شره اس و ذیل عنوان الهیات پس مررن شناتته گردیره اس .
در عرصه سوم ،که هرف آن اقامه استرالل بر امکان این امر اس و به این ترتیب ماهیتی امکانسینجانه دارد،
از کاربرد این روششناسی ها در الهیات و مطالعات دینی دفاعی معرف شناسانه گردیره اس  .پس از ایین سیه
بخ  ،در بخ نتیجهگیری نتایج مترتب بر پذیرش موقعیتی از این دس موضح گردیره اس .
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عرصه نخست :آسیبشناسی ذهنیت منجر به نفی امکان بهرهگیری از روششناسیهای پست
مدرن در الهیات
پس مررنیسم ،همچون بسیاری دیگر از مناهیم هریر ،به شیوهای ناصحیح در زیسی -ههیان انریشیه و
ذهنی ایرانی تصویر و تصور شره باشر؛ ذهنیتی که ،به نظر میآیر ،در شنات ترهمهای ما از پس مررنیسیم
اتناق افتاده اس و رویکردی ویژه را نسب به پس مررنیسم سبب شره اس  .این ذهنی مشخصاً محیرودتی
را رقم زده اس که در کمتر دیره شرن امکانهای هریر پس مررنیسم در عرصه مطالعات دینی تبلیور یافتیه
اس  .حاصل آنکه بهغلط میلی هری به سم عرم بهرهگیری روششناتتی از پس مررنیسم در حیوزههیای
مرتبط با مطالعات دینی پریر آمره اس و مشخصاً مقاومتی نسبتاً فراگیر در هه مخالنی بیا چنیین اسیتناده
هایی ،بهویژه از هانب محققانی که در کار علمی تود نگرشی الهیاتی و دینی دارنر ،شکل گرفته اس  .مشیکل
آن اس که بر پایه شناتتی از این دس از نظریات پس مررن ،از همله گنتمان میشل فوکو« ،هیی حقیقی
بنیادین و غیرقابل تغییری که بتوانر واقعی بودن باور و دان های ما را تضمین کنیر وهیود نیرارد»( .حقیقی ،
 )2214:13و هم از اینروی بهرهگیری از آن ها در الهیات ،که با دتال دادن مراتبی از باورمنری به امر قرسیی
در تحقیق همراه اس  ،ناسازگار می باشر؛ البته ،در مقابل این رویکرد ،رویکردی را نیز میتوان سراغ گرف کیه
به شیوهای آزادانهتر به این گروه از روششناسیها مراهعه میکنر و نسب به «ب پنرار»سازی نسب بیه آن-
ها ،که بر اساس حریکردن گزارههای آنها و ایجاد حال قرسی پیرامونشان تحقق مییابر ،پرهیز مییدهیر.
(تاهیک )2219:14 ،در بخ بعری این نوشتار به رویکردهایی از این دس از منظیری معرفتیی مییپیردازیم.
آنچه اینها و در این بخ مورد گن وگو اس شیوه مواههه ما با روششناسیهای پس مررن اس .
هالب آنکه اصلی ترین کاربرد نقادانه پس مررنیسم در ذهنی ما ،اگر نه لزوماً به تصریح ،بلکه دس کیم
در عمل و به شیوه ای انضمامی و به تلویح ،متوهه شعوب مختلف آن بخ از انریشه و زنرگی ایرانی گردییره
اس که با سنت درآمیختگی دارد .این در حالی اس که اگر بتوان گروهی از شاتصههای انریشهای متمایز را
برای پس مررنیسم لحاظ کرد ،بیگمان ،نقد آن از مدرنیسم در صرر آنها قرار میگیرد؛ حتی بسیاری بیر
این باورنر که وهه ارتباطدهنره مجموعه نظریات و تأمشتی که ذیل عنیوان پسی مررنیسیم مییشناسییم ،در
نهای  ،نقر مررنیسم اس و این گروه از تششهای تئوریک تنها در این فراز با یکدیگر همداستان هستنر .در
س مررنیسیم دانسیتهانیرAllan, ( .
واقع بسییاری از محققیان ،تعرییف پسی مررنیسیم را تعرییف بیه نقیی ِ
 )1998:13البته این به آن معنا نیس که پس مررنیسم رویکردی همرالنه نسب به سن اتخاذ میکنر و،
به ویژه از منظری معرفتی ،آن را تاییر مینمایر .بیگمان نقر پس مررنیسم از فراروای هیای میررن نیه تنهیا
گنتمانهای مررنیستی ،بلکه ،نگرشهای سنتی و اصال های دینی را نیز در بر میگیرد و ،به هر حیال ،پسی
مررنیس ها ترارک بخ هریان انتقادی موثری نسب به گنتمانهای الهیاتی میشونر؛ با اینحال ،نکته آنها
اس که ،وههه هم و هه اصلی تشش های ناقرانه پس مررنیستی مناسیبات مررنیسیتی اسی و در ایین
مسیر ،حتی در برتی از فرازها ،الهیات به مثابه یکی از امکانها و زمینههای عبور از مررنیسم بههر نیز گرفتیه
شره اس و ،از این روی ،چونان مسیری به رهایی ( )emancipationموضوع تأملورزیهای تیازه و بیریع
واقع میشود .اینها اس که میتوان دالیل رونقییابی نظرییههیای الهییات پسی میررن ( postmodern
 )theologyرا مشاهره نمود .اهمی این مسئله تا آنها اس که ،حتی ،میتیوان گنی پسی مررنیسی هیا
پویاترین زمینه را هه انجام بررسیهای الهیاتی در عصر ما پیشنهاد داده و پی کشیرهانر.

بهرهگیری از روششناسیهای پست مدرن 143 /...
البته نبایر فراموش نمود که بهرهگیری از روششناسیهای پس مررن در مطالعاتی که ،دس کم ،بخشی
مهم و اساسی از مرعیات آن به حوزه دین کشیره میشود ،دچار پرس ها و پیچیرگیهایی هیری و ،ایبسیا ،
تهریر کننره اس  .ادعای این نوشتار نیز انکار این پیچیرگی نیسی ؛ بلکیه سیخن در پیذیرش امکیان نسیبی
بهرهگیری از این گروه از روششناسیهای در مطالعات دینی اس  )2( .همچنانکه در بخ سوم ایین نوشیتار
توضیح تواهیم داد ما با نوعی گشودگی معرف شناتتی در پس مررنیسم هه پیذیرش کیاربرد در الهییات و
مطالعات دینی مواهه هستیم.
عرصههه دو  :برخههی از مه ه تههر م مدههاد ر بهههره گیههری از پسههت مدرنیس ه در م النههات د نههی:
الهیات پست مدرن
بخ سوم این مقالیه عهیرهدار توضییح دالییل و نحیوه سیبق معرفی شناسیی بیر هسیتیشناسیی در
رویکردهای پس مررن ( به مثابه هسته استرالل نوشتار در دفاع از امکان بهیره گییری از پسی مررنیسیم در
الهیات) تواهر بود .حاصل این ویژگی ،همچنانکه در آن بخ تواهر آمیر ،تایییر عیرم تعیین تقرییر وییژه و
تاصی از هستی بر امکانهای معرفتی یا شنات پذیر در رویکیرد پسی میررن و ،متعاقیب آن ،اثبیات امکیان
معرف شناتتی بهره گیری از پس مررنیسم در الهیات اس  .اکنیون و در ایین بخی  ،ههی تمهییر ذهین
مخاطب و با هرف مشخص نمودن چنروچون تحقق بیرونی بهیره گییری از پسی مررنیسیم در الهییات ،بیه
توضیح این مسئله در عرصه عمل و در ههان تارج هم میگماریم :ایین مسیئله عینیی و عملیی ،گسیترش
ادبیات دان الهیات ذیل بهرهگیری از روششناسیهای پس مررن اس  .پرداتتن به این مقوله از آن ههی
اهمی دارد که از واقعیتی پرده برمیکشر که در پاره پیشین مبنای نظری آن را بیان کردیم :امکان بهرهگییری
از روششناسیهای پس مررن در الهیات بهگونهای که حاصل کار در تعارض معرفتی با مبانی هستیشناسیانه
دین قرار نگیرد .اهمی این بخ در آن اس که گشودگی معرف شناسی روششناسیهیای پسی میررن را
نسب به تقاریر معرفتی متناوت با ادبیات مررن در زمینه واقعی نظریهپردازی در باب دین و الهیات نشیان میی
دهر .در واقع نه تنها روششناسیهای پس مررن ،برتشف سلف مررن تود ،از همان ابتیرا تقرییر وییژهای از
هستیشناسی اتتیار نمی کننر و از این روی بر پایه درکی منجمر و پاییان یافتیه از حقیقی هسیتنره راه را بیر
مطالعات الهیاتی نمیبنرنر؛ بلکه برعکس حتی میتوان از نوعی اشتیاق در میان آنهیا ههی تجربیه گنتمیان
های متناوت با مررنیسم به لحاظ هستیشناسی ،نظیر گنتمانهای الهیاتی و دینپژوهی ،سخن گن .
در ابترای این بخ الزم اس تا تعرینی از الهیات پس مررن به دس دهیم .هرچنیر تنیوعی از رویکردهیا و
نظرگاهه ا هه تعریف این مقوله شکل گرفته اس و بیه رغیم آن کیه در پیی ایین تنیوع ،تنیوعی از تعیاریف
پیشنهادی برای الهیات پس مررن عرضه شره اس ؛ اما کمابی میتوان از حلقه وصلی یاد کرد که این گروه
از تشش ها را به هم پیونر می زنر و ،به یک معنا ،نقطه اتصال و وصل تعاریف الهیات پس مررن میگردد .بیه
باور نویسینره این سطور ،این حلقه وصل اتخاذ رویکردی همدالنه میان دو مقوله امر قرسی ،و تقیاریر میاوراء-
طبیع گرایانه آن ،و میل فراگییر پسی مررنیییسم بیرای «آزادسیازی» ( )liberationاز «اشیکال سیلطه»
( )forms of dominationاس  .هم چنان که برتی از نظریه پیردازان توضییح داده انیر ،ایین تاکییر بیر
نسب آزادی سیازی در پسی مررنییسم بیانگیر تنیاوت الهییات پسی میررن با الهیییات غیرپسیی میررن
اس  .)Ray Griffin, A. Beardslee, Holland, 1989: 83( .نکته دیگر آن کیه اشیکال سیلطه،
آن گونه که پس مررنیسم توضیح میدهر ،در عرصههای مختلف قابل شناسایی اس و بیانگر مناسبات
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هژمونیک در حوزههای متعرد اس  .به رغم امکان شناسایی این حلقه وصیل نباییر انگاشی کیه نگیاهی
هماهنگ و نهایی در باب الهیات پس مررن مورد اهماع واقیع شیره اسی بلکیه آنچیه عمیشً اتنیاق افتیاده،
شکلگیری گروه نسبتاً وسیعی از پیشنهادهای نظری توههبرانگیز اس  .در ادامه به مهمتیرین ایین نظرییههیا
میپردازیم .هه مرور مختصر رویکردهای پس مررن به الهیات ذیشً ،با الهام از سیاتتار مطالعیاتی پیشینهاد
گردیره توسط پروفسورگرینین )1(،به بررسی نظریههای مورد اشاره در سنخشناسی معروف وی از الهیات پس
مررن هم میگماریم()2

نظریررههررای سررا تگرایرری ( )constructiveیررا تجدیررد نظرررگرایرری
(:)revisionary
این گروه از نظریهها در تانواده نظریههای سات گرایانه پس مررن قرار میگیرنر .الهیات سات گرا ،هر
چنر این نکته را میپذیرد که فرهنگ غربی ،همچنان ،بیا ههیاننگیرش ( )world-viewمررنیسیتی شیکل
گرفته اس ؛ اما معتقر اس این وضعی  ،بهسیرع  ،در حیال تغیییر اسی  .چیه آنکیه ،مطیابق ایین دییرگاه،
«رهیاف ِ (عقشنی -تجربیِ) آبجکتیو به واقعی »( ، )4با توهه به شرایط در حال ههانی شرن ما ،دیگر قادر بیه
حمای از ههاننگرش مررن نیس ؛ بلکه ،در عوض ،بی تر به کار ههانگیرش پسی میررن مییآییر .ایین
رویکرد پیشنهاد میدهر که الهیات در عصر ما ،در دو سطح عمومی یابر و گسترده شود :از یک سیوی تیود -
سازگاری ( )self-consistencyهویتی ما را ،به مثابه فردی در هامعه ،ارتقاء بخشیر و از سیوی دیگیر ایین
تود -سازگاری را ،مستقیماً ،موضوع سیاس گذاریهای عمومی قرار دهر .به دیگر سخن ،این رویکرد ،الهییات
را حایز کارکردی هویتی/ساتتاری می بینر که ،در شرایط ناتوانی رویکرد مررنیستی در ایجاد پیونر میان انسیان
(به مثابه فرد) و هایگاه آن در حوزه عمومی (به مثابه موضوع سیاس گذاری از منظری ساتتاری) به کار میآیر
و میان پیوستگیها و یکرستی های هویتی انسان متعهر به دیین ،از ییک سیوی ،و ارتبیاط هیویتی انسیانی از
ایندس با عرصه عمومی و حوزه اهتماع ،از سوی دیگر ،موثر میافتر.
به این ترتیب ویژگی سات گرایانه این رویکرد ارتقاء قابلی های الهیات در حوزه فردی به حیوزه عمیومی
اس  .نظریهپردازانی نظیر ویلیام بردسلی )9(،دیویر ری گرفین و هو هلنر ( )9از همله کسیانی هسیتنر کیه بیه
طرح این رویکیرد ،در نسیخههیای متنیاوت آن ،همی گماشیتهانیرRay Griffin, A. Beardslee, ( .
)Holland, 1989:3

نظریههای شالورهشکنانه ( )deconstructionیا رفعی (:)eliminative
ایره شالودهکنی طبعاً اشارهای مستقیم به تششهای نظیری ااک درییرا ( )Jacques Derridaو ،بیه ییک
معنیا در پیس آن ،تیأمشت شیالودهشیکنانه میارتین هاییریگر ( )Martin Heideggerدر «شیالودهشیکنی
ماوراءطبیع گرایی غربی»( )1دارد .این رویکرد ،برتشف رویکرد پیشین ،میکوشر تا بر اساس بیااگونسیازی
( ، )subversionتود -تخریبگری ( )self-destructionرا نسب به ههان -نگری مررن از طریق انکیار
آبژکتیویتی (بی طرفی و عین گرایی) آن به رویکرد ناقسِ ههان نگری برل کنر؛ رویکردی که ،به نوبیه تیود،
منجر به «نا -ههاننگری» ( )non-worldviewمیگردد .ارتباط این رویکرد با الهییات در تحرییک کننیره
بودن حوزه تحقیق آن در عرصه الهیات اس ؛ چه آنکه تحقیقی پایبنر به این نگاه ،که تصلتی بههر رادیکال
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دارد ،در بافتاری الهیاتی نسب به طبیع حقیق قرار میگیرد :در چنین تحقیقی ،آبژکتییویتی حقیقی در
رویکرد الهیات مررن طبعا ،ننی میگردد)Michener, 2007:11( .

نظریههای آزاری واهانه(:)liberationist
این گروه از نظریهها بر آشتی میان اتشق ،الهیات ،و هامعهشناسی ابتناء گردیرهانیر و ،بیر اسیاس اعتقیاد
راسخ تود به ارزشهای پلورالیستیک ،از نوعی دکترین دفاع میکننر که به اتشق الهیاتی معطوف بیه اهتمیاع
( )communityنظر دارد .در واقع این گروه از نظریهها به سادگی حقایق ( )truthsرا در ارتباط بیا واقعییات
( )realitiesمنصییلبنییری نمیییکننییر؛ بلکییه حقییایق را در ارتبییاط بییا امییور عمییلگرایانییه در دسی ( the
 )pragmatic issues at handsمعنا میینماینیرRay Griffin, A. Beardslee, Holland ( .
 )1989: 81-82حاصل آنکه این رویکرد توهه به اهتماعات مشخص ییا کیامیونیتیهیا را در فهیم نسیب
حقیق و واقعی  ،از منظر دین ،مورد توهه قرار میدهر و برای آن اهمی قائل اس .

نظریههای ترمیمی ( )restorationistیا محافظه کارانه (:)conservative
این گروه از نظریهها بر فراینر احیاء و حناظ از بخ هایی از ههانبیین هیای عصیر پیشیامررن و نییز
مررن در الهیات تاکیر دارنر .شخصی های موثری در دنیای کاتولیک نظیر پاپ اان پیل دوم ( Pope John
 )Paul IIو پاپ بنریک شانزدهم )Pope Benedict XVI( ،و نییز ،از سیم دیگیر ،ثیولوایسی هیای
لوتریِ ( )1موثری همچون ریچارد هان نئوهاوس ( )3در این میان های میگیرنر .بیه رغیم مسیاهم نظرییه
پردازانی از این دس در بسط این نظریه ،بایر اذعان داش که این رویکرد ،عمرتاً ،رویکردی کاتولیکی اس تیا
پروتستان .رویکرد ترمیمیی بیر انعطیاف و پاسیخگویی ( )flexibility and responsivenessسین در
مواههه با چال های اتشقی ،از یک سوی ،و نیز قابلی های تنسیری آن در عبور از این چیال هیا ،از سیوی
دیگر ،تاکیر میورزد )Ray Griffin, A. Beardslee, Holland 1989: 5-6( .میواردی هیمچیون
نقر این رویکرد نسب به دوره مررن ،بی اعتمادی آن به الهیات کشسیک در شرایط عرم لحاظ مباحه عصری
در این الهیات و آرزومنری این رویکرد هه احیای امکانات منررج در الهیات کشسیک ذیل گنتمانی هریر بیا
هرف پاسخگویی به مشکشت امروزین ،نظریههای ترمیمی را بهرغم سویه محافظهکارانهای کیه در بیادیامیر
دارنر ،در گروه رویکردهای ناقر مررنیته و در طبقه بنری بزرگ الهیات پس مررن در تقسیم بنریگرینین قرار
میدهر.
نظریههای الهیاتی فوقالذکر حاصل بهرهگیری از روششناسیهای پس مررن در مطالعه الهیات هستنر .وهود
هری این گروه از هریانهای نظریهپردازی ،که امروزه فضای مهم و توههبرانگیزی از عرصه مطالعات الهییات
را به تود اتتصاص داده اس  ،بیانگر قابلی بهرهگیری از پس مررنیسیم در مطالعیه الهییات اسی  .الزم بیه
یادآوری نیس که استناده از روششناسیهای پس مررن در الهیات بایر در حوزه مشخصیی از انتظیار انجیام
گیرد و نتایج کاربرد روششناسیهایی از ایندس در گن وگوهای الهیاتی ،نافذ در حوزه معرفتی مورد ادعیای
ایشان دانسته شود و به شیوهای مطلق پذیرفته نگردد؛ البته این قیر در بهرهگییری از هیر نظیام روششیناتتی
دیگری صادق اس  .هر چنر توهه به آن در استناده از روششناسیهای پس مررن در الهیات به دلیل تعیین-
کننرگی گستردهتر منروضات معرفتی در مطالعاتی از این دس  ،هریتر و تطیرتر اس .
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در سطور باال به توضیح نظریههای مهم الهیات پس مررن پرداتتیم .در کنار ایین ادبییات ،مییتیوان از
اشتیاقی پیوسته در مطالعات دین ،که برتشف الهیات تعهر و دل بستگی دینی نیرارد و پرییرار دیین را فیارغ از
همدلی اعتقادی با آن مطالعه میکنر ،سراغ گرف که از روششناسیها و نگرشهای پس میررن در مطالعیه
دین بهرهگرفته اس  .اشاره به رویکردهایی از این دس کمکی به پیشبرد استرالل نوشتار نمییکنیر و از بیاب
آشنایی با چنروچون بهرهگیری از پس مررنیسم در فضای فراختر مطالعات دین سودمنر اس  .ذییشً در پاییان
این بخ  ،به صورت سریع و از باب اشاره به یک نمونه مهم از چنین کاربردهایی ،به سیاههای از بهرهگییری-
های میشل فوکو از روششناسی پس مررن در مطالعات دین اشاره میکنیم :ارهاعات گسیترده و پراکنیره بیه
انریشه قرون وسیطایی ههی بیاز -فرمیول بنیری سین مررسیی ( reformulation of Scholastic
 )traditionدر تاریخ نگاری انریشه غرب )Rosemann, 1999:35( ،بررسییهیای حریصیانه معنویی
سیاسی ( )political spiritualityو الهیات آزادیبخ ( )liberation theologyدر زمینههای میوثر
در شکل گییری اییران انقشبیی و نییروی بیالقوه آن ههی تیرارک مقاومی ( ،)Neubauer, 1999:68و
کنروکاوهای نکته سینجانه بیا هیرف ردگییری کیاربرد لیذت ( )use of pleasureدر تئیوریهیای یونیانی
()21( .)Carrette, 2002:23
عرصه سو  :من ر بهرهگیری از پست مدرنیس در م النات د نی (رو کرد روش شناسانه به
م النات د نی ضمم بهره گیری از پست مدرنیس )
وههه هم و غای قصوای این واپسین بخ از نوشتار توضیح تقرم معرف شناسی بر هستیشناسیی در
روششناسیهای پس مررن اس  .انجام این مهم از آنها به کار این مقاله میآیر که به مثابه هسته استرالل
نوشتار در توضیح امکان بهرهگیری از روششناسیهای پس میررن در مطالعیات الهییاتی عمیل مییکنیر .در
بخ پیشین کوشیریم نشان دهیم که چنین بهره گیریهای در عمیل نییز محقیق شیره اسی  .اثبیات تقیرم
معرف شناسی بر هستی شناسی در پس مررنیسم از آن هه به کیار اسیترالل در حمایی از امکیان بهیره
گیری از پس مررنیسم در مطالعات دینی میآیر که گشیودگی معرفتیی آن را ههی کیاربرد در نگیرشهیای
معطوف به مطالعات دینی نشان میدهر .این استرالل هم چنین پاسخ نقضی اس به منتقران بهره گیریهایی
از این دس که ،به رغم طرح انتقادی از این دسی  ،کیاربرد روش شناسییهیای میررن را در مطالعیات دینیی
ناصحیح نمیشمارنر .این هر دو سطح از مطالعه را در این بخ از مطالعه توضیح تواهیم داد .ههی توضییح
«تقرم اهمی معرف شناسی بر هستیشناسی» در روششناسیهای پس مررن الزم اس از یک سوی ،ابترا،
برتی از وهوه مخالف این وضعی (عیرم تقیرم اهمیی معرفی شناسیی بیر هسیتیشناسیی و تقیرم اهمیی
هستیشناسی بر معرف شناسی) را در روششناسیهای مررن توضیح میدهیم و ،سپس ،به امکانهای هریری
اشاره میکنیم که پس مررنیسم در مسیر پی روی ما در الهیات ،با توهه به عبور از رویکیرد میررن در تقیرم
بخشیرن به هستیشناسی بر معرف شناسی ،میگشایر.
«معرف ی شناسییی سییخ » ( )hard epistemologyرا بایییر وهییه تشییخصبخ ی مررنیسییم دانس ی .
معرف شناتتی سخ  ،بنا بر اقتضای هر رویکرد معرف شناسانه دیگر ،دلمشغول توضیح حرود و ثغیور دانی
معتبر و مناسبات موثر در شکلگیری آن اس ؛ با اینحال در انجام این مهم ،به ویژه در نسخههای کشسیکتر
آن نظیر پوزیتویسم ،دس به دامان درکی میگردد که ریشه در علوم طبیعی و تجربیی دارد .شینات  ،در ایین
رویکرد ،امری پیوسته معرفی میشود که از عینی بیرونی یا ذهنی هستنره میآغازد و تا شناسایی و تاییر
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قواعر عام حاکم بر آن تراوم مییابر .در چنین رویکردی ،بیه وضیوح ،مییتیوان از ارتبیاطی تطیی مییان
هستیشناسی و معرف شناسی سخن گن و معرف شناسی را مطالعهای در باب نوع تاصی از فراینیر تحقییق
( )research processبیه حسیاب آورد کیه دلمشیغول توضییح واقعیی ِ شینات -پیذیر ( knowable
 ،)realityیا طبیع هستنره ،اسی  )Hesse-Biber, Sharlene, Leavy 2010:8( .حاصیل آنکیه
مررنیسم ،و نظریههای منشعب از آن ،نظیر پوزیتویسم ،از ارتباطی سخ و هانمایهدار میان هستیشناسی ،ییا
«مطالعه دلمشغول آنچه وهود دارد» ،و معرف شناسی ،یا «مطالعه دلمشغول آنچه دانسیتی اسی » ،سیخن
میگوینر )Sedgwick 2001:105( .به این ترتیب مررنیسم ،در نهاد تود ،گویای اسیتعراد میوثری اسی
که به ترهیح امور تجربه پذیر مادی بر امور غیرمادی و متافیزیکی میانجامر .حاصل آنکیه مررنیسیم ،بنیا بیر
ماهییی  ،از گییزارههییای غیییر مییادی توضیییحناپییذیر ( non-materialistic unexplainable
 )propositionsاستقبال چنرانی نمیکنر .البته در پسِ پرواه عالمانه و ممتاز امانوئل کان ( Immanuel
 ،)2114-2114( )Kantکه تناقس نما بودن عرم رویکرد به متافیزیک را در توضیح هر امر مادی شنات پیذیر
نشان داده بود ،مررنیس ها نوعی متافیزیکِ معطوف به شناسایی هایگاه عقل را پذیرفتهانر .چنین متیافیزیکی،
که مقتضای تششهای مقرَم ذهن( )priori activities of the mindاسی  ،امکیانی فلسینی را ههی
تاییییر امییر تجربییی میییگشییایر؛ ( )Masih, 1999:392بییا اییینحییال اییین متافیزیییک اسییتعشیی
( )transcendental metaphysicکانتی برای کشف تجربیِ ( )empirical intuitionعینی /شییء
( )objectیا در مسیر منجر به آن (ماننر ارائه روش در انجام ایین مهیم) طیرح مییگیردد و ،در نهایی  ،تیود
تمهیرگر رویکردی تجربی میگردد )Anton, 1967:110( .به این ترتیب ،در یک معنا ،ابتنای مررنیسم بر
استعشگرایی ماوراءطبیع گرایی کان نیز به مثابه گذاری هه عبور به امر غیر متافیزیکی و مادی عمل میی
کنر.
با اینحال این تطا اس که به شیوهای مطلق از رویگردانی تانواده نظریههای مررن از متافیزیک سخن
گوییم .دقیقتر آن اس که وهود استعرادی از ایندس را در دوریگزینی از متافیزیک و ماوراء طبیع گراییی،
امری ذو مراتب و مشکِک برانیم :به نظر میرسیر ،چنیین بییعشقگییای نسیب بیه متافیزییک ،بیا عبیور از
نظریه های کشسیک مررن ،نظیر پوزیتویسم منطقی ،و ورود به تأمشت متأترتر به شیوهای تنازلی کاه میی
یابر .به عبارت بهتر ،گویا به هر میزان که از پوزیتویسم و شُعَب آن فاصله میگیریم و به تأمشت هریرتر مررن
روی میآوریم حضور متافیزیک را در نظریههای مررن هریتر مییابیم .ردپای چنیین رویکیردی را در پیرواه
هایی نظیر «آترین تششها هه دفاع از مررنیته» در عقشنی مشیورتی ()deliberative rationality
و انتقادی یورگن هابرماس و تبیین احکام عقل پی از ورود به عرصه اهتماع در پس پیرده ههیل بیر اسیاس
درکی تحلیل برآمره از تئوری عرال به مثابه انصاف ( )justice as fairnessهان راولز ،میتوان مشیاهره
کرد .در نهای  ،میتوان گن وفیاداری بیه مییراث مررنیسیم ،هیمچنیان سیبب شیره اسی کیه ،از منظیری
سنخشناسانه ،در این گروه بزرگ از نظریهها نیز درکی از ماوراءطبیع گراییی مرهعیی یابیر کیه متافیزییک را
تادم و واسطه عبور قرار میدهر .به دیگر سخن مجموعه نظریههای مررنیستی را ،با رواداری تسامح در تعبیر،
می توان حایز این بخ عمومی مشترک دانس که ،هر یک در مراتبی ،معرف شناسی تجربی ( empirical
 )epistemologyرا در ادامه هستیشناسی مادی ( )materialistic ontologyو به مثابه تقرییر امکیان
های معرفتی پی روی انسان (سواه) در دستیابی به ههان عینی (ابژه) معرفی میکننر.
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نکته کلیری برای این تحقیق آن ها اس که ،از منظر فلسنه علمی ،پس مررنیسم راهی تازه را پیشینهاد
میدهر؛ راهی که حاصل عبور از این رویکرد مررنیستی (تاکیر بر وهود رابطهای تطی میان هسیتیشناسیی و
معرف شناسی که بیان گر تسلط معرفتی سواه بر ابژه در مسیر شنات ) اس و پذیرش معرف شناسی کمابی
مستقلی از هستیشناسی را سبب میشود .این ویژگی پس مررنیسم از همله اصلیترین تمایزگذارنرههای پایه-
ای ( )basic classifiersآن نسب به مررنیسم اس  .توضیح بی تر آنکه هستیشناسی در ادبیات پسی
مررن مرلول مررن تود را از دس میدهر؛ چه آنکه گرای های مختلف پس میررن ،بیه فراتیور میرعیات
متنوع و پرتعراد توی  ،هستیِ هستنره را تابعی از گروهیی از امکیانهیای معرفتیی ( epistemological
 )contingenciesمعرفی میکننر که ،کمابی  ،در حوزههایی نظیر اهتمیاع ،زبیان ،روان ،هامعیه ،سیاسی ،
زنرگی و ...ظهور مینماینر .در واقع پس مررنیسم ،ذیل چنین رویکردی ،تقرم تششهای هستیشناتتی را بر
موضوع شنات (یا همان فراینر مورد توهه در مطالعهای معرف شناتتی) تهریر و بعضاً ،به صیورت صیریح ییا
ضمنی ،انکار میکنر.
افول و نزول هستیشناسی از هایگاه ممتاز تود در مطالعات پس مررن سبب میشود تا معرف شناسی در
این گروه از مطالعات ،هایگاهی شامخ بیابر و به مثابه آغازگاهی برای تحقیق معرفی گردد .اهمی این مطلیب
تا آنها اس که حتی می توان ،با انرکی مسامحه ،پرواه انتقادی پس مررنیسم را ،عمیرتاً ،پیرواهای معرفتیی
دانس تا هستیشناسانه .برتی پیای را فراتیر نهیادهانیر و میرعی شیرهانیر کیه ذییل پیرواهی پسی میررن
هستیشناسی نه تنها تقرم سابق تود را نسب به معرف شناسی از دس میدهر؛ بلکه ،در یک معنا تیود ،بیه
تابعی از آن برل میشیود؛ چیه آنکیه در مطالعیاتی از اییندسی «آنگونیه کیه مییبیینم» (،)How I see
(معرف شناسی من) بر «آنچه که میبینم» (( ،)What I seeهستیشناسی من) تقیرم دارد (ایین چگیونگی
دیرن من اس که آنچه را که میبینم شکل و قالب ،تعیین و ،حتیی آفیرین مییبخشیر)Scheurich, ( .
 )1997:29ظهور اصطشحاتی نظیر «معرف شناسی هستیشناسیانه» ()ontological epistemology
به شیوهای بالینی ( )clinical mannerهابههایی استراتژیک هایگاه هستیشناسی و معرفی شناسیی را در
ادبییات پسی میررن و فراینیرهای تحقیقیی پسییاتجردگرایی نشیان مییدهیر )22(.در واقیع معرفی شناسییی
هستیشناسانه بیه آن دسیته از تیوان هیای هسیتیشیناتتی از معرفی ( ontological readings of
 )epistemologyاشاره دارد که به طرح دعاوی هستیشناتتی ذیل تأمشت پیشیینی و سیاتتاریِ معرفتیی
مقیر اس ؛ به عبارت بهتر چنین رویکردی ،با تاکیر بر تعیینکننرگی شینات نسیب بیه هسیتی ،بیه تابعیی
هستیشناسی نسب بعرف شناسی معتقر اس  .پر واضح اس که چنین رویکیردی ،بیه روشینی ،در تقابیل بیا
مررنیسم علمگرا ( )scientific modernismقرار دارد و آن را بر نمیتابر)Hakken, 2003:83( .
عل شکل گیری این رویکرد در پس مررنیسم کامش قابل درک و توضیح اس  .در واقع در فراغ پذیرش و تن
دادن به چنین تحلیلی ،پس مررنیسم دچار تود -ویرانگری ( )self-destructivenessتواهیر شیر؛ چیه
آنکه رویکرد این گروه از نظریات در عرم دفاع معرف شیناتتی از حقیقتیی پاییانی ( ، )final truthاگیر بیا
درکی پیشینی از هستی شناسی همراه گردد ،قبل از هر چیز ،امکان طرح مرعیات معرف شناتتی این نظرییه را
کور تواهر نمود و ،منطقاً ،راهی برای حمای از معرف شناسی نَرم را ،آنگونیه کیه آمیر ،پیی روی آن بیاقی
نخواهر گذاش  .به دیگر سخن در این صورت امکانی برای طرح مرعیات معرف شیناتتی نسیبی گرایانیه ،در
همان بادیامر و موضع اثبات قضیه بنیادین معترف به «امکان نسبی معرفتی» ،باقی نخواهر مانیر .هیر چنیر
این تطایی فاح اس که گمان بریم پس مررنیسم با عبور از هستیشناسی مررنیستی ،دس به دامان
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متافیزیک در معنای کشسیک و پیشا -مررن آن میشود؛ با اینحال این عبور از ساتتار مررنیسیتی معتقیر
به ارتباط تطی میان هستیشناسی و معرف شناسی بوده اس که بیه ایجیاد زنجییرهای از نظرییههیای پسی
مررن انجامیره اس  .این نظریهها هر یک ،با تاکیر بر موقنی ویژه نظیر موقعی های زبانی یا صورتبنریهای
گنتمانی تردهگنتمان ویژهای را ساتته و پرداتتهانر؛ تردهگنتمانهایی که ،در نهای و از چشمانرازی بیرونیی،
مقومات نظری و ،طبعاً متافیزیکی ،تاص تود را پرورانرهانر .نکته آنها اس که این متافیزییک ،آنگونیه کیه
برتی از پس مررنهیا مصیرانه میی گوینیر ،چیه متضیمن آگیاهی نسیب بیه طبیعی پارادوکسییکال زبیان
( )awareness of paradoxical nature of languageدر هرییییان شیییالودهشیییکنی
( )deconstructionباشر ،چه ،به قول کارل رَپ ( ، )Carl Rappدر تشل نقری پساتردگرایانه (post-
 )rational criticismمبنی بر ناکامی در توضیح حقیق ( )truthبه شیوهای مرتبط با واقعی ()reality
نمود یافته باشر ،و چه ،آنگونه که تششهای دورههای اول و دوم نوشتههای میشل فوکو نشان میدهر ،ضیر
مبناگرایی ( )anti-foundationalism in historyرا دستمایه توضییح امکیانهیای تیاریخی منجیر بیه
ظهور گنتمانها (دیرینهشناسی )archeology ،و یا توصیفگر زمینیههیای میوثر در ایین امکیان و بیاروری
گنتمانی به ویژه ذیل توضیح شرایط ساتته شرن سیواه در دل آنهیا (تبارشناسیی )genealogy ،قیرار داده
باشر ،همه و همه ،در این ویژگی مخرج مشترک دارنر که در هرییان عبیور از متافیزییک کیانتیِ معطیوف بیه
توضیح هایگاه ترد ،به تولیر و پیشنهاد متافیزیکی هایگزین دس زدهانر.
مسئله مورد عشقه ما در این تحقیق آن اس که این متافیزیک ،برتشف رویکرد کان  ،به دلیل گشودگی
اش نسب به تقاریر متنوع از امکانهای نهایی نشره معرفتیِ هستنره ،همچنانکیه اصیطشح معرفی شناسیی
هستیشناسانه در قاموس پس مررنیسم به توبی نشان میدهر ،ارایهدهنره نوعی معرف شناسی دمساز شونره
( )compatible epistemologyیا معرف شناسی نَرم نسب به دیگر پیشنهادهای معرفتیی اسی  .البتیه
این دم سازی و سازگاری نه امری محتوم که موقعیتی فرضی و امکانی اسی  .باییر دقی نمیود کیه بحیه در
این ها ،نه بر سر اثبات سازگاری پس مررنیسم با پیشنهادهای معرف شناسی متنوع و متعرد که بحه بیر سیر
امکان این همسازی اس  )21( .معرف شناسی در این معنای پس مررنی آن ،طبعا ،وهه تمایزی را نسب بیه
مررنیسم پیشنهاد داده اس ؛ وهه تمایزی که از آن مییتیوان بیه مثابیه کمربنیر معرفی شیناتتی الزم بیرای
هراسازی نظریات پس مررن از نظریات مررن یاد کرد .با اینحال ،و به رغم این تیط تمایزگیذاری معرفتیی،
نبایر از تاطر دور داش که تقاریر معرفتی پس مررن ،در نهای  ،از نوعی سیالی معرف شناسیانه دفیاع میی
کننر که ضیر ثبیات ( )anti-fixationمعرفتیی و مخیالف محرودانریشیی ( )narrow-mindednessدر
باب مقومات شکل گیری معرف اس ؛ به عبارت دیگر ،و البته با تسامح که الزمه ارایه گزارههایی از ایندسی
در حوزهای تا این حر تطیر اس  ،میتوان گن روش تحقیق پس مررن میکوشر تا استعرادها و امکانهیای
معرفتی حوزه تحقیق را دس مایه توضیحی قرار دهر که ما از امر واقع به دس میدهیم .ایین رویکیرد مقابیل
نگاه مررن صف میآرایر که ویژگیهای هستیشناتتی هستنره را به واسیطه تصیایص پیشیینی تیرد آدمیی،
مطابق تیأمشت کیانتی ،میوثر در شییوه تاصیی از بیروز و ظهیور آن در ذهین شناسیانره بیه صیورت پرییرار
( )phenomenonمیبینر :بروز و ظهوری که هر چنیر دسی سیات ِ ذهین آدمیی اسی ولیی ،در نهایی ،
محصول دستگاهی کمابی مشترک اس و ،به این ترتیب ،نتایج تاییرپذیر پایانی مستقلی را به دس میدهر.
ک میررن راه بیه نیوعی «اهبیارِ شیناتتی»
ذیل چنین توضیحی اس که میی تیوان فهمییر چیرا متافیزیی ِ
( )cognitive coercionمیبرد؛ در حالی که پسی مررنیسیم میا را توصییه بیه تحصییل «کامییابیهیایِ
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شناتتی» ( )cognitive successesمیکنر؛ موفقی ها و کامیابیهایی که ،به نوبه تود ،نُرمهای معرفتیی
( )epistemic normsما را در فراینر تحقیق پیشنهاد مییدهنیر و مشیخص مییسیازنر )22( .ذییل چنیین
رویکردی همچنین میتوان دریاف که چگونه بهرهگیری از روششناسیهای پس میررن در مطالعیات دینیی
تناقسنما نیس  .با لحاظ این مسئله ،میتوان گن که بخشی از سوء شهرت روشهیای پسی میررن ههی
بهره گیری در الهیات ،به صورت عام ،و مطالعات مرتبط با اسشم ،به صورت تاص ،ناشی از برداشتی معیروف و
تکرار شره اس که ،دس کم در سطحی از مرعیات تود به شیوهای کمتر دقیق و احتماالً ناصحیح ،زمینههیای
معرفتی غیردینی این تانواده از روشها را مانعی بر مطالعه مباحه این عرصه میدانر.
هالب آنها اس که شیوه مواههه با روششناسیهای میررن در انجیام تششیی مشیابه متنیاوت اسی و
بسیاری از مخالنان رویکرد به پس مررنیسم ابایی از کاربرد روششناسیهای برآمره از تانواده تامشت میررن
در مطالعه دین نرارنر .شایر بتوان گن آنچه سبب میشود که ،معموالً به شیوهای همرالنهتر ،از این گیروه از
روشها در مطالعات دینی استقبال به عمل میآیر و دسی کیم بهیرهگییری از آنهیا موضیوع بحیه و هیرلی
دامنهدار توسط دینمراران قرار نمیگیرد« ،مشابه سینخشناسیانه» ( )typological similaritiesروش
های مررن با معرف شناسی درون دینی ،به لحاظ دفاع از درکی پایانی از هستی و ههان ،اس  .به دیگر سخن
مشابه سنخشناسانه میان مطالعات مررن و دینی را بایر در «گیتیورانه بودن» ( )universalisticهستی-
شناسانه این هر دو دانس  .نکته آن هیا اسی کیه ایین مشیابه نیاقس میادی بیودن بنیادهیا و بنییانهیای
روششناسیهای مررن نیس ؛ بلکه ،سبب میشود تا تناوتهایشان با رویکردهای دینی کمتیر هوییرا گیردد و
بعضاً نادیره باقی بمانر؛ به دیگر سخن گیتیورانه بودن فهم هستی در مررنیسم مانعی بر سر راه مادیانریشیی
آن نیس ؛ حتی میتوان به این ایره تطر کرد که مادیانریشی مررنیس ها ،در مراتبی ،هریتر از پس مررن
ها اس ؛ چرا که روششناسیهای مررن ذیل منطقی «کیلنگیر» ( )holisticو ،در ییک معنیا« ،نامشیروط»
( )unreservedاز تمامی و هامعی «مرعایی محصل» دفاع میکننر؛ در حالی که روششناسیهای پسی
مررن ،در معنای عام کلمه ،بیه شییوهای نسیبی و در محیرودههیایی نظییر «گنتمیان»« ،بیازیهیای زبیانی»
(« ،)linguistic gamesساتتارهای زبانی» (« ،)linguistic structuresتغیییرات دورهای پیارادایمی»
(« ،)periodic paradigm shiftsمناسبات اهتماعی» (« ،)social situationsانقشبهیای علمیی»
( )revolutions scientificو نظایر آن از اعتبار نتایج تود دفاع میکننر.
به این ترتیب اگر پس مررنیسم به شیوهای متواضعانه از اعتبار یافتههای مادیانریشانه تود سیخن میی
گویر مررنیسم به گونهای قطعی برای دس آوردهایی با ماهی مادیگرایانه مشابه اعتبار قابل اسی  .بنیابراین
اگر مقوله مادیانریشی در روشها و روششناسیهای هریر ،اعم از مررن و پس مررن ،مشکلی بیر سیر راه
کاربرد آن ها در مطالعات مرتبط با دین باشر؛ این وضعی  ،در هر حال ،برای هر دو ثاب اس ؛ حتیی مییتیوان
گن که اگر موقعی مررنیسم در چنین کاربردهایی متزلزلتر از پس مررنیسم نباشر اسیتوارتیر نییز ،مطیابق
آنچه آمر ،نخواهر بود .با این حال بایر گن که ،بیرتشف آنچیه بارهیا گنتیه شیره اسی « ،نسیبی گراییی
معرفتی» ( )epistemological relativismدر روشهای پس مررن لزوماً بیانگر منطقیی تنیاقسنمیا
در مسیر بهرهگیری از آنها در مطالعات دینی نیس ؛ همچنانکه «رئالیسم معرفتیی» ( epistemological
 )realismمررنیس ها نیز بیانگر گشایشی در مسیر بهرهگیری از این گروه از روشها در مطالعات دینی نمی
توانر باشر .واقعی آن اس که نسبی انریشی معرفتی پس مررنها را میتوان زمینهساز امکانی دانسی کیه
رویکرد به این گروه از روشها را ،برتشف روششناسیهای مررن به مثابه دیگیر نماینیرگان تیانواده بیزرگ
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مادیانریشی  ،معقولی بی تری میبخشر .بر این اساس ،و مطابق آنچه آمر ،باییر گنی کیه ایین نسیبی
انریشی ،که تصلتی معرفتی دارد و در حوزه معرف شناسی و نه هستیشناسی طرح میگردد ،بی از آنکه راه
را بر فهم الهیاتی ببنرد مسیر را پی روی آن میگشایر؛ چه آنکه مرلول امر نسبی در اینها (پس مررنیسم و
طبعاً روشهای برآمره از آن) نه موقعی های بیرونی که امکانهای شناتتی گشوده و ناپایان هستنر.
توضیح بی تر آن که روشها را بایر با نتایج آنها سنجیر .اگر روشی قابل باشر ،ماننر هر فعالی عالمانه
دیگر در علوم انسانی ،به تصویری هریر و ،نسبتاً ،اقناعی از موضوع مطالعه تود دس میییازد و درک میا را از
موضوع مطالعه ارتقاء میبخشر؛ همچنانکه روش ناقابل قادر به انجام این کار نمیگردد .اگر روشیی محصیول
درتشانی به بار نشانر و درک ما را از موضوع مطالعه تود ارتقیاء بخشیر در حیوزه انتظیار ناشیی از تطبییق آن
(مشحظات حاکم بر کاربرد آن) معتبر و راهگشا اس  .به عنوان نوابه این ترتیب محصیول تبارشناسیی منیاهیم
فقهی ،که بیانگر بهره برداری از یک روش شناسی پس مررن در مطالعه ای الهیاتی اس  ،اگر درک درتشان و
تازهای از حوزه مطالعه تود به دس آورد ،به کار موضوعشناسی فقیهان در عرصه استنباط نیز میآییر .در واقیع
بصیرت ناشی از کاربرد این گروه از روش شناسی ها در الهیات هم ممکن اس به تحصیل درکی عالمانیهتیر از
منظری برون دینی کمک رسانر و نگاه ما به این عرصه را ،فراتر از معتقیرات درون دینیی حیاکم بیر آنهیا ،از
منظری برون نگر نیز غنا بخشر و هم مستعر در ارایه بینشی تازه اس که ،در فیرض موفقیی  ،از اعتبیار الزم
هه تأثیرگذاری بر مقرمات فراینرهای اثباتی و انتاهی درون دینی ،نظییر برتیی از سیطوح اسیتنباط در فقیه

کشسیک (از همله موضوعشناسی) ،برتوردار باشر.
نتیجهگیری

در این نوشتار ابترا ،و در گام نخس  ،به توضیح و آسیبشناسی ذهنیتی پرداتتیم کیه رویکیرد بیه روش-
شناسیهای پس مررن را در الهیات ناصحیح میدانس  .آمر که ذهنیتی که از عرم امکان بهرهگییری از ایین
گروه از روششناسیها در مطالعات دینی دفاع میکنر بر درک ناصحیحی از روششناسییهیای پسی میررن
ابتناء یافته اس که ،اوالً ،این گروه از نظریهها را عمرتاً به مثابه ابزاری تروین یافته برای نقیر سین مشیاهره
میکنر و ،ثانیاً ،امکانهای ناشی از نقر آنها به مررنیسم را در باز -توهه نمودن به سن نادیره میگیرد .در گام
دوم کوشیریم تا نشان دهیم که چگونه بهرهگیری از روششناسیهای پس مررن در الهیات نیه تنهیا ممکین
بلکه سودمنر و حایز اهمی اس  .برای نشان دادن این سودمنری به مجموعه نظریات الهیات پس مررن ،که
حاصل مشقات روششناسیهای پس مررن با نگرشهای الهیاتی اس  ،اشاره کردیم و مهمترینِ این نظریات
را برشمردیم .با این کار این نکته مهم را توضیح دادیم که چنین استنادهای از روششناسیهیای پسی میررن
مسبوق به سابقهای قابلتوهه و موثر در تولیر گروهی از نظریههای ارزشمنر بوده اس  .در واپسین گیام وههیه
هم تود را بر ارایه استرالل نظری و معرف شناتتی بر امکان بهره گیری از پس مررنیسم در الهیات قیرار
دادیم .بر این اساس ،در آن ها اوالً به این مسئله پرداتتیم که چرا اگر بهرهگیری از روشهای هرییر و معاصیر
در الهیات ممکن (یا مُجاز) نباشر ،این عرم امکان در کاربس ِ روششناسیهای مررن هه چنیین اسیتنادهای
مشرد و مضاعف تواهر بود .در هه معنای مخالف قضیه نیز ،اگر بهرهگیری از روششناسیهیای معاصیر در
مطالعات مربوط به حوزه دین ممکن (یا مُجاز) باشر ،انجام این مهم ،با بهرهگیری از روششناسییهیای پسی
مررن ،مؤثرتر و نتیجه بخ تر از روششناسیهای مررن تواهر بود .نتیجه یا هزای این قضیه تایییر اسیتعراد
مؤثرتر روششناسییهیای پسی میررن ههی بهیرهگییری در الهییات ،در صیورت تایییر امکیان اسیتناده از
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روششناسیهای مررن در آن ،بود .ثانیاً هه توضیح مبنای معرفتی امکان بهره گیری از پسی مررنیسیم در
الهیات (مبنای قضیه فوق الذکر) توضیح دادیم که روششناسیهای پس مررن ،برتشف سلف مررن تیود ،از
همان ابترا تقریر ویژهای از هستیشناسی اتتییار نمییکننیر و از ایین روی ،درک منجمیر و پاییان یافتیهای از
حقیق هستنره را به مثابه پی انگاره مطالعه قرار نمیدهنر .یادآور شریم که چنیین درکیی از کیاربرد روش-
شناسیهای پس مررن اشتیاق آنها را برای تجربه تقاریر تازه از هستی ،نظیر آنچیه الهییات بییان مییدارد،
سبب شره اس ؛ امکانی که در پی گشودگی معرفتی این گروه از نظریهها نسب بیه تجیارب نظیری گونیاگون
قابل مشاهره اس .

پینوشتها
 .2از همله آثار در مطالعات اسشمی که از روششناسیهای پس مررن (گنتمان فوکو و روش تحلیل
گنتمان الکش و موفه و نظریه امتزاج آفاق گادامر) بهرهبرداری نموده اس کتاب قیررت ،دانی مشیروعی در
اسشم (اثر ارزشمنر دکتر داوود فیرحی) اس ( .فیرحی  )2211این کتاب موضع بررسیهای فیراوان واقیع شیره
اس و تألیف آن در تولیر گروهی از مباحه نظری پیرامون امکانها یا عرم امکانهای روششناتتی در حیوزه
مطالعات اسشمی موثر افتاده اس  .برای مطالعه برتی از مباحه درگرفته پیرامون این کتاب ،از همله ،بیه ایین
منابع مراهعه کنیر( :حقیق ( ،)219- 219 :2212 ،پزشکی )221- 211 :2211 ،و (منیوچهری و حقیقی :2211 ،
شماره  12و )14
 .1دیویر ریگرینین ( )David Ray Griffinاستاد بازنشسته و شهیر آمریکایی در زمینه "فلسنه
دین" ثیولوایستی پس مررن اس  .وی از همله با کتاب قابل توهه تیود در بیاب الهییات پسی میررنی بیا
عنوان «تنیوع الهییات پسی میررن» ( )Ray Griffin, A. Beardslee, Holland 1989شیناتته
اس .
 .2بررسی نگارنره این مقاله نشان میدهر که برتی از این نظریهها در فضای زبان فارسیی ییا اصیش
معر فی نگردیره انر یا به نررت ،مورد اشاره واقع شره انر؛ البته برتی دیگر تا حر قابل قبولتری معرفی و بعضاً
نقر گردیره انر.
 .4اییین اصییطشح ترهمییه " the objective (rational-empirical) approach to
 "realityاس  .همچنین میتوان آن را رهیاف آفاقی ،عینی -پایه و  ...نیز ترهمه کرد .طبعیا هیر ییک از
این اصطشحات محرودی ها و قابلی هایی دارد .با این حیال ،بیا توهیه بیه شیهرت وااگیانی نظییر آبجکتییو و
سابجکتیو در زبان فنی فلسنی و عرم پریر آمرن وفاق در ترهمه آنها به اصطشحی مشخص که مراد معنیایی
از این دو منهوم را به صورت اصیل یا قراردادی بازتابانر ،در این تحقیق از دو اصطشح یاد شره استناده تواهیر
شر.
 .9ویلیام بردسلی )) )William A. Beardslee (1916- 2001استاد شناتته شره الهییات و
دین در دانشگاه اِموری ( )Emory Universityبود.
 .9هو هلنر ( ، )Joe Hollandفیلسیوف و ثیولوایسی کاتولییک ،اسیتاد فلسینه در دانشیگاه سین.
توماس ( )St. Thomas Universityدر میامی اس  .وی در زمینههایی نظیر تمرن هریر ههیانی پسی
مررن تحقیق میکنر.
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 .1بسیاری از نظریهپردازان تبار نظریه شالودهشکنانه دریرا را به شالودهشکنی ماوراءطبیع گرایی
غربی (  )deconstruction of western metaphysicsدر تشش سترگ هایریگر رسانرهانر .از
منظری کشنتر نهض پریرارشناسانه (  )phenomenological movementهوسرل  -هایریگر-
لویناس را میتوان از همله اصلیترین ریشههای رویکردهای شالودهشکنانه معرفی نمود .برای مطالعه
بی ترمراهعه کنیر به)Kearney 1995: 156( :
 .1ثیولوایس های لوتری (  ، )Lutheran theologiansبرتشف رویکرد کاتولیک ،بر میراث
الهیاتی لوتر تاکیر میورزنر و در امتراد نهض اصشح دینی قرار میگیرنر .این رویکرد با آموزه "توهیه فصل
از طریق ایمان تنها" (عرم نیاز به واسطه و )...قابل توضیح اس  .برای مطالعه بی تر مراهعه کنیر به:
( )Gritsch, Jenson, 1976: 6
 .3ریچارد هان نئوهاس (( )Richard John Neuhaus (1936 –2009روحانی معروف
آمریکایی ابترا کشی لوتری ( )Lutheran pastorبود؛ ولی بعرتر ،کشی کاتولیک رومی ( Roman
 )Catholic priestگردیر .در اینها رویکرد وی در دوره لوتری مرنظر اس .
 .21از الهیات مررن تا پس مررن ،ماننر هر زمینه نظری دیگری از این سنخ ایرههای واسطی را میی-
توان سراغ گرف که وضعیتی بییابینی دارنیر .طبعیا بررسیی و مطالعیه ایین گیروه از نظرییههیا هیذابی هیا و
اهمی های تاص تود را دارد .با اینحال پرداتتن به چنین تئوریهایی ،در این بخ از نوشتار ،ما را از مسییر
تود دور میسازد .با اینحال ذیش ،به صورت اهمالی و با هرف زمینهسازی هه ارهاعهای هریتر ،به یکی از
این نظریهها اشاره میشود:
آلری بِک ( ،)Ulrich Beckهامعه شیناس آلمیانی و پروفسیور در دانشییگاه میونیخ ،در کتیاب
"تیرایی مربییوط بییه تیودِ کسییی" ( )A God of One’ Ownاز نییوعی مییذهب ههییانی
( )cosmopolitan religiosityدفاع میکنر .وی چنین رویکردی را بییانگیر مررنیسیم دوم
( )second modernityشناسایی مینمایر .به اعتقاد بِک این رویکرد هیم بیا نسیبی انریشیی
پس مررن متناوت اس و هم با تصوصیسازی مذهب در دییرگاههیای کشسییک .مطیابق ایین
رویکرد بِک ارتقاء فهم مذهبی را منوط به فهم مذاهب دیگران مییسیازد و از نیوعی غنییسیازی
چنرهانبه مذاهب دفاع میکنر که در فضای مررن پساعرفیگرایی ( post-secular modern
 )areaارتباط هریتر مذاهب با یکدیگر را سبب میشود .برای مطالعه بی تر نسب به نظرییه
بِک مراهعه کنیر به این بخ 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. :
))Re Manning 2004: 162-171( ،Beardslee, Holland 1989
 .22منظور از رویکرد بالینی رویکرد تحلیلی بر پایه مشاهره موثر وضع موهود و بررسی تصایص آن در
سطوح درونی و ارتباطات بیرونی اس  .هَنس گالستروپ ( )Hans Gullestrupدر کتاب "تحلیلیهای
فرهنگی" توضیح می دهر که منظور از رویکرد بالینی در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نگاه عمیق و
همزمان به "درونمایهها" و "ارتباطات بیرونی" موضوع مطالعه اس  .وی ویژگیهای این رویکرد را ایجاد
نگرش معطوف به مشکل ( )problem-orientedو بینا -دانشی ( )inter-disciplinaryمعرفی می-
کنر .وی ،همچنین ،یادآور میشود که اصطشح رهیاف بالینی را میتوان در مقابل اصطشح "رهیاف
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آزمایشگاهی -انری " ( )laboratory-minded approachبه کار برد که ،در مطالعات فرهنگی و علوم
اهتماعی ،عمرتاً به تحلیل و توضیح رفتار( )behaviorتوهه و تاکیر دارد .برای مطالعه بی تر مراهعه کنیر
به این بخ از کتاب وی )Gullestrup 2006: 60( :
 .21به سخن دیگر این نوع از معرف شناسی ،برتشف معرف شناسی سخ مررن ،حاصل ارتباطی
تطی و یک س ویه میان هستی و شنات  ،به وساط ترد ناب ،نیس و ،از چشمانرازی افتراضی ،میتوان
تاییر کرد که ممکن اس پذیرای امکانهای معرفتی متناوت و متنوع گردد؛ چه آنکه ،در اینها ،توضیحِ منطق
حاکم بر وهود هستنره (هستیشناسی) ،عمرتاً ،پس از تبیینی معرف شناتتی تحققیافتنی شره اس و از
اینروی پذیرش نظریه های پس مررن ،به صورت غالب ،هنگامی میسر گردیره اس که معرف شناسی بر
هستیشناسی تقرم یافته اس  .بنابراین ما بی از آنکه با تقریر منجمر و منقبس از هستنره مواهه باشیم با
افقی گشوده هه بحه در باب مناسبات معرفتی روبرو هستیم.
 .22برای مطالعه بی تر در باب ارتباط نظریههای مختلف متافیزیک با یکدیگر مراهعه کنیر به:
()Ferré 1996: 1-16
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