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 اجتماعی  پژوهی در علوم اهداف دانش
 یارشته انیم یبا نظر به دیدگاه رئالیسم انتقادی؛ نگاه

 
  پرست ، خسرو باقری نوع ، یحیی قائدی ، سعید ضرغامی *افسانه زارعی دهباغی

 81/44/4931: پذیرش ؛      82/50/4931: دریافت

 چکیده
ی در علو  اجتماعی بر مبنا، رئالیسدم پژوه دانشبرا، اهدا   ییشنهادهایهد  پژوهش حاضر، ترسیم پ

رئالیسم انتقاد، با . استنتاجی انجا  شده اس، د ، اس، که با روش توصیفیا رشته انیم یانتقاد، و با نگاه
آمدوزش، )ی پژوهد دانشبرا،  ییشنهادهایشود که پ فته میعنوان مبنایی درنظر گر شناسانه به بینشی شناخ،

کده رئالیسدم  دهدد یمدنتدای  پدژوهش نشدان . در علو  اجتماعی خواهد داش،( پژوهش، تلفیق و کاربرد
کانتقاد، با  ی بدر آموزشد، داندش دارد، ریانتقادپدذ، مسدتقل از ههدن و خاصدی، ها ،یواقع، که بر دیتأ

ی خودآگداهدر حدوزه پدژوهش، رئالیسدم انتقداد، بدر فلسدفه و . کند می دیتأکدر علو  اجتماعی  رهاساز
پژوهشگر علو  اجتماعی مفروضات پنهان و آشداار در پدژوهش خدود را  جهیدرنتکند و  فلسفی تأکید می

ایدن عرصده، عامدل . بر فهم واقعید، در ابعداد گسدترده اسد، دیتأکدر عرصه تلفیق نیز . کند یمبهتر فهم 
رسدمی،  ، را بها رشته انیمرو علو   ؛ ازاینداند یم، دانش در قلمرو، وسیع گذار تراکاش پیشرف، علو  را به

، در سدرانجا کند و  یم، پیچیده واقعی، باشد، استقبال ها هیالشناخته و از هر دانشی که قادر به تبیین بهتر 
علدو  در حدل مسدائل ، در کاربرد داندش بدا توجده بده تلفیدق ا بالقوهعرصه کاربرد، رئالیسم انتقاد، توان 

حال منطبدق بدا واقعید، رئالیسدم  ، و درعیننظر تنگدور از  ، بهپرداز هینظردلیل این امر، . اجتماعی دارد
 .کرده اس، تر کینزدانتقاد، بودن، دانش را به عرصه عمل  مؤلفهانتقاد، اس، که با 

 ،ا رشته انیمی، مطالعات پژوه دانشرئالیسم انتقاد،، علو  اجتماعی،  :ها کلیدواژه
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 ییالگدو نیتدو منظور به ،انتقاد ز یرئال دگاهید از یانسان علو  فلسفه یبررس» عنوان  با دکتر، رساله از برگرفته مقاله این 
 .،اس تهران یخوارزم دانشگاه در یضرغام دیسع دکتر راهنمایی به «،یترب و میتعل فلسفه رشته در یپژوه دانش ،برا
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علو  دانشاده تربی،، و تعلیم فلسفه دکترا، . 
   

 .ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علو  دانشاده تربی،، و تعلیم فلسفه گروه دانشیار . 

 .ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علو  دانشاده .تربی، و تعلیم فلسفه گروه دانشیار . 

.نایرا تهران، تهران، دانشگاه تربیتی، علو  و شناسی روان دانشاده اجتماعی، فلسفی مبانی گروه تما  استاد . 
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 مقدمه
پژوهی در آن، با تأثیرپذیر، از هدر  ا، پویا و پرمنازعه اس، که اهدا  دانش علو  اجتماعی عرصه

گیر، و تادوین علدو   نگداهی بده سدیر شدال. ا، به خود بگیرد تواند مختصات ویژه رویارد، می
بدر ایدن ( 80، 6922ترجمده کداردان، )  اجتماعی، شاهد، بر این مدعا اس،؛ برا، نمونه، فروند

اواخدر قدرن )دار نهضد، روشدنگر،  هبا پیشدرف، علدو  یبیعدی و تبلی دات دامند»: نظر اس، که
 .«علو  اجتماعی از علو  یبیعی جدا شد( جدهمه

آمدد، رویادرد  ها به شدمار می علو  یبیعی که در موضوع، روش، و هد ، الگو، ممتاز دانش
شددناخ، را رونددق داد؛  ، در بررسددی مددوارد قابلپذیر آزمون و سددنجش هددا، قابددل اسددتفاده از روش

لحاظ  بده  بنابراین، برخی از دانشمندان به این بداور رسدیدند کده علدو  یبیعدی و علدو  اجتمداعی
ا، دارند که باید با آزمایش و تجربه برا، تأیید یا رد  شناسی، یاسان هستند، زیرا هر دو فرضیه روش

ها که از مدعیان اصلی این دیدگاه هستند، بدر ایدن  س،پوزیتیوی(. 690، 6396،  پوپر)آن کوشید 
اساس، وجود تفاوت بدین واقعید،  باورند که بیش از یک جهان و یک واقعی،، وجود ندارد و براین

پذیرندد و نهاید،  در قلمروها، گوناگون و تفایک ماهو، علو  اجتمداعی از علدو  یبیعدی را نمی
هدا  ها یا واقعی، ا، میان این دو دسته پدیده ا، یا درجه تبهپذیرند، تمایز ر چیز، که در این زمینه می

ها برا، تعیین معیار، که براسداس آن، روش تجربدی  ؛ بنابراین، بررسی(690، 6396پوپر، )اس، 
 .، گسترش یاف،(6092، 6333،  کوپر و کوپر)کار گرفته شود  در علو  اجتماعی به

ها، بددر  و  اجتمدداعی از سددو، پوزیتیویسدد،هددایی دربدداره علدد در اواخددر قددرن بیسددتم، یددر  بح 
ها، نظدر،  شناختی دامن زد که پیامد آن، درگیر شدن علو  اجتماعی در میانده مناقشده ها، روش مناقشه

ها،  ، که به محددودی،(83، 6923محمدپور، )بود و پس از آن، آثار ضدپوزیتیویسم فراوانی نوشته شد 
بندابراین، در زمینده مسدائل  (.6092، 6333کوپر و کوپر، )کرد  ها اشاره می ها، کمی و سادگی آن روش

گرایی  بر یبیعد، ها مبتنی یای از این دیدگاه. وجود آمد پیش رو، علو  اجتماعی، دو دیدگاه مقابل هم به
ها، علو  اجتماعی با علو  یبیعدی تأکیدد دارد؛ یعندی ماتبدی کده در آن، تمدا   اس، که بر تطابق روش

هدا، فیزیادی و قدوانین  ها، اجتمداعی، درنهاید، بده هوی، طح باال ازجمله پدیددهها و قوانین س پدیده
گرایی اسد، کده علدو  اجتمداعی را  دیدگاه دیگر، دیددگاه ضددیبیع،. شود ها فروکاسته می حاکم بر آن

هدا،  ، زیدرا علدو  یبیعدی از تبیین(606، 6333،  ایدود،)داند  یور هاتی، از علو  یبیعی متمایز می به
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 ...علوم اجتماعی 

، 6929لیتدل، )دهدد  ارائده می  کاوانده که علدو  اجتمداعی، تفسدیرها، معنا جوید، درحالی ره میعلی به
ها، اجتمداعی از نظدر متدافیزیای، تعمدد، هسدتند، یعندی بده  ، همچنین با توجه به ایناه پدیدده(669

 (.606، 6333ایود،، )شوند  ها، یبیعی متمایز می اقدامات معنادار افراد بستگی دارند، از پدیده
ها، علددو   گرایی در اغلددع عرصدده گرایی و ضدددیبیع، مسددائل پددیش رو، دو رویاددرد یبیعدد،

ها را بده  گرایانه، همه شدناخ، عنوان دیدگاهی یبیع، اجتماعی وارد شدند؛ برا، نمونه پوزیتیویسم به
 گیدرد دهد و معیار موفقی، در علو  اجتماعی را استفاده از روش تجربی درنظر می علم اختصاص می

و در مقابل، هرمنوتیک، شناخ، در علو  اجتماعی را مندو  بده فهدم ( 6096، 6333کوپر و کوپر، )
این دو رویارد، در مطالعده (. 609، 6333ایود،، )داند و بر معنادار، علو  اجتماعی تأکید دارد  می

 .کنند انگار، صر ، متهم می انگار، و نسبی علو  اجتماعی یادیگر را به مطلق
دو رویارد یادشده، دیدگاه رئالیسم انتقاد، ظهور کرد؛ رویارد، در فلسدفه علدم کده بدا  در برابر
ا، مانندد  مطر  شد و بعدها توسد  خدود باسداار و اشدخاص برجسدته 6362در سال   آثار باساار

،  بده نقدل از وایدک گدرین)کار گرفتده شدد  ها، اجتماعی بده ، در نظریه آرچر، سایر، الیدر، و کولیر
ها، جدیدد در علدو   عنوان یای از تأثیرگذارترین پیشدرف، رو، رئالیسم انتقاد، به ؛ ازاین(69، 8006

زمان در مناظره با ییف وسیعی از رویاردهدا، فلسدفی  اجتماعی و جایگزینی برا، پوزیتیویسم، هم
، 8006وایدک گدرین، )مدرنیسم، هرمنوتیک، پراگماتیسم، و نئوکانتیسدم قدرار گرفد،  ازجمله پس،

پذیرد و هم گزارشدی از فعالید، علمدی  ا، از واقعی، را می گرایانه این رویارد هم مفهو  عینی،. (69
که پدیددار شددن )ها، علی  دهد که نقش فاعلی، انسانی را در فرایندها، قوانین، و ویژگی دس، می به
 (.601، 6923،  نوریس)گیرد  درنظر می( ها، اکتشافی انسان اس، ها وابسته به رویه آن

توان تبیینی از علم ارائده  گرایی ضدپوزیتیویستی، مدعی شد که می باساار با اتخاه موضع یبیع،
اگرچده . ها، علو  اجتماعی بررسی شدوند ها، علو  یبیعی و هم روش داد که براساس آن، هم روش

 دلیل ها وجود دارد، اما و، مددعی اسد، کده بده ها، چشمگیر، در این روش از نظر باساار، تفاوت
با ایناده (. 6، 6332باساار، )پذیر شده اس،  وجود همین مالحظات اس، که علو  اجتماعی اماان

ا، در علدو  یبیعدی دارد، امدا  مش ولی باساار در علو  اجتماعی بر مبنا، رئالیسم انتقاد،، ریشه دل
بده نقدل از  ؛6336کورسدون، )تراز بداند  رسد که و، خود را با هر تفار فلسفی دیگر، هم نظر نمی به

ها، دیدددگاه باسدداار توجدده بدده مددوارد، ماننددد نقددش  ترین شدداخ  کلیددد،(. 868، 8009 ،اگبددو
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بده )ها، انسانی، تحلیل دیدالاتیای سداختارها، اجتمداعی، و حماید، از داندش انتقداد،  عاملی،
ه توجه به این عوامدل، دیددگا. اس،( کنندگان در پژوهش باشد دهنده صدا، شرک، ا، که بازتاب شیوه

  پردازان انتقداد، ازجملده هابرمداس، بوردیدو، فوکدو و گرامشدی ها، نظریده و، را تا حد، به اندیشه
ها، قددرت و نهادهدا، اجتمداعی را بده شدرای  انسدانی ربد   درواقع همه این دیدگاه. کند نزدیک می

اد تلفیق و ها، هابرماس ازجمله ارائه پیشنه ؛ برا، نمونه، نگرش(8009و همااران،  پیترز)دهند  می
گیر، سدو  او در داندش  ها، دموکراتیدک، و همچندین جهد، آشتی حوزه نظر و عمل، توجه به ارزش

نوعی بدا ایدن مفهدو ،  بخدش باسداار نزدیدک و بده بخش، به مفهو  دانش آزاد، عنوان دانش رهایی به
 (. 868، 8009،  اگبو)تراز اس،  هم

زمدان  گرایی و هرمنوتیدک، هم بدین اثبدات گونه که اشاره شد، باسداار بدا گدزینش مسدیر، همان
ها، اجتمداعی  ها، اساسی بین جهان حال تفاوت گرایانه در علو  اجتماعی و درعین ها، یبیع، تبیین

ها، علدی و بدا هرمنوتیدک  باساار با پوزیتیویسم درباره ایجاد تبیین. شناسد رسمی، می و یبیعی را به
حال به دیدگاهی در مورد  و، درعین. گاهی مشترک اس،در مورد ماهی، واقعی، اجتماعی دارا، دید

بدا توجده (. 636، 6923بلیای، )علم، اعتقاد دارد که کاماًل با این دو پارادایم پژوهش، متفاوت اس، 
ها، مختلدف  تواندد بدا عرصده به نگرش باساار درباره علو  اجتماعی، و ارتبایی که ایدن نگدرش می

پژوهدی  م انتقاد، به چند شیوه قادر به ایفا، نقدش در حدوزه دانشعلو  اجتماعی داشته باشد، رئالیس
تواندد بده شدناخ، سداختارها و نقدد تبییندی عوامدل محدودکنندده  علو  اجتماعی اس،؛ نخس، می

سداختارهایی کده مدانعی بدرا، تلفیدق علدو  . آموزشی و پژوهشی در قلمرو علدو  اجتمداعی بددردازد
ا، محسدوب  ا، و حتدی فرارشدته رشدته ا، میان بده شدیوهمنظور حدل مسدائل اجتمداعی  اجتماعی بده

نقش دیگر رئالیسم انتقاد،، ایجاد زمینه برا، پی بردن به حقیق، پنهدان در زیرسداختارها و . شوند می
تواند با شناخ، و تبیین عوامدل  ها اس،؛ و درنهای،، رئالیسم انتقاد، می تالش برا، نقد و اصال  آن

ن اجتماعی به حل مسائل اجتماعی در قلمرو، وسیع، بدون التدزا  بده یدک بیرونی اما اثرگذار بر جها
  .رشته خاص کمک کند

پژوهدی  با توجه به موارد یادشده، علو  اجتماعی با تأثیرپذیر، از رویاردها، مختلدف، دانش
معنا، توفیق در داندش اسد، و بدویر  پژوهی در عرصه دانشگاهی به دانش. متفاوتی خواهد داش،

تقسدیم «  پژوهی آمدوزش، پدژوهش، کداربرد، و تلفیدق دانش»آن را به چهار عرصه ( 61، 6330)
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هایی اسد، کده منجدر بده  ساز، فعالی، معنا، یراحی و پیاده ها، آموزش به در این عرصه. کند می
برا،   پژوهش، فرایند، سامانمند(. 6009، 8006،  سیمدسون و فینچر)شود  ارتقا، یادگیر، می

ها،  منظور افزایش درک انسدان از پدیدده به( ها داده)وتحلیل، و تفسیر ایالعات  آور،، تجزیه جمع
وجو،  معنا، جسد، تلفیدق، بده(. 8، 8060،  لیدد، و ارمدرود)موردعالقه و مرتب  با و، اسد، 

لید، و ارمرود، )ها، گوناگون  شده درون یک رشته یا حتی بین رشته ها، انجا  ارتبا  بین پژوهش
ها، دانددش در ارتبددا  بددا همدددیگر اسدد،  دهی اجددزا و تادده شددی بددرا، سددازمانو تال( 8، 8060

هدا،  دنبال از میان بدردن شداا  میدان ارزش و کاربرد، به( 96، 8006،  جاکوبسن و جاکوبسن)
با هد  ارائه خدمات به جامعه ( 96، 8060لید، و ارمرود، )تر  دانشگاهی و نیازها، جهان بزرگ

ها، عملی، و ایجاد پل ارتبدایی میدان  آمده در عرصه دس، ه از دانش بهها، استفاد از سو، دانشگاه
 (.6009، 8006سیمدسون و فینچر، )نظریه و عمل اس، 

پژوهی در علدو   هایی برا، دانش هد  مقاله حاضر، بررسی رئالیسم انتقاد، و استنتاج دالل،
کید بر مطالعات میان له بدا توصدیف دیددگاه رئالیسدم رو این مقا ا، اس،؛ ازاین رشته اجتماعی با تأ

هایی   عبارت دیگر، اشداره پردازد و به پژوهی علو  اجتماعی می ها، دانش انتقاد، به استنتاج ویژگی
کید بر مطالعدات میان . ا، تبیدین خواهدد کدرد رشدته را برا، دانش، پژوهش، کاربرد، و ترکیع با تأ

بدا )شود، زیرا با توصیف رئالیسم انتقداد،  می استنتاجی انجا  د بنابراین، این مقاله با روش توصیفی
علدو  ( عنوان چدارچوب به)پژوهی  هایی برا، دانش ، دالل،(عنوان مبنا شناسانه و به بینشی شناخ،

شود که  عنوان مبنایی درنظر گرفته می در مقاله حاضر، رئالیسم انتقاد، به .شود اجتماعی ترسیم می
ها، علدو  اجتمداعی خواهدد  برا، عرصه ییشنهادهایر، پپژوهی بوی شده دانش در چارچوب تعیین

آمدوزش »یر  هسدتند کده  ها قابدل داش،؛ به بیان دیگر، بر مبنا، رئالیسم انتقداد،، ایدن پرسدش
تلفیق در علو  اجتماعی بر مبنا، رئالیسدم »، یا «چگونه باید در عرصه علو  اجتماعی انجا  شود؟

 «انتقاد، چیس، و چگونه ممان اس،؟
کند که در تحلیل ابعاد  پژوهی مطر  می هایی را در چهار بخش دانش سم انتقاد،، استلزا رئالی

رو پرسدش  ا، خواهندد بدود؛ ازایدن رشدته هدا، میان ها ناظر بده بح  تلفیق و پژوهش، این استلزا 
پژوهی علو  اجتماعی چده نقشدی  رئالیسم انتقاد، در دانش»اساسی پژوهش حاضر این اس، که 

 «کند؟ ا، فراهم می رشته هایی برا، مطالعات میان چه اشاره»و « دارد؟
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 آموزش علوم اجتماعی در بستر رئالیسم انتقادی. 1
پدذیرد، امدا  رئالیسم انتقاد، با ایناه تفاوت ماهو، میان موضوعات علو  یبیعی و اجتماعی را می

رد تبییندی بدرا، حدل درنتیجه استفاده از رویاد. داند روش بررسی این علو  را تا حد، مشترک می
رو رئالیسم انتقاد،، جدایی کامل علو   ؛ ازاین(8060باساار، )پذیر اس،  مسائل اجتماعی اماان

ا،  رشدته پدذیرد و همدین امدر، نقطده اتادایی بدرا، ارتبایدات میان یبیعی و علو  اجتماعی را نمی
بده محتدوا، متفداوت شود، اما با توجده  ها در کشف واقعی، محسوب می لحاظ استفاده از روش به

شدود،  علو  اجتماعی و علو  یبیعی، آموزش در علو  اجتماعی تا حد، با علو  یبیعی متمایز می
گیرندده بدر کلید، آمدوزش اثرگدذار  دهنده و آموزش ها، آموزش فرض زیرا در فرایند آموزش، پیش

توانندد  ارند، میدرباره واقعی، و جهان هستی د  هایی که رویاردها، فلسفی همچنین دیدگاه. اس،
ها به  هایی برا، اهدا  آموزشی باشند؛ برا، نمونه، پوزیتیویس، ها و حتی استلزا  دربردارنده اشاره

هدا آن را ههندی تعریدف  پردازندد و هرمنوتیک بر سداخ، عیندی واقعید، می معرفی واقعی، مبتنی
شدناخ، واقعید،، روابد  بر توجه به معانی ههندی در  که رئالیسم انتقاد، عالوه کنند، درحالی می

یور خالصه، رئالیسم انتقاد، بدر سده  به (.6339،  سارانتاکوس)کند  عینی واقعی، را نیز تأیید می
کید دارد؛ ناته نخس،، ناظر بر وجود جهانی خارجی مستقل از ههن آدمی اسد،،  ناته اساسی تأ

، ویژگی انتقاد، بدودن گونه که هس، و ناته آخر ناته دو ، اماان کسع معرف، در مورد جهان، آن
دانش اس،، به این معنی که کسع معرف، معتبر در مورد جهدان خدارج، تنهدا از یریدق تدأمالت 

 (.96، 6332،  گریگرسن و وان هویستین)آید  دس، می ها به انتقاد، بر تجربه
تواند برمبنا، شناخ، جهانی مستقل از ههدن انسدان قدرار  بنابراین، هد  کلی در آموزش می

گاهی انسان وجود دارد و هم اجتماع انسانی گیرد، ا، که  زیرا هم دنیا، خارجی مستقل از ههن و آ
بر این، آمدوزش  عالوه(. 61، 8008و همااران،   دانرمارک)کند  دانش درباره واقعی، را تعیین می

 .موردنظر رئالیسم انتقاد، در علو  اجتماعی باید مؤلفه انتقاد، بودن خود را حفظ کند
کیدد « رئالیسم استعالیی»ع باساار با انتخاب عنوان درواق برا، فلسفه علم خود، بر دو ناتده تأ

شدده، و  ت ییر، مشتق یعنی بر نوعی از رئالیسم علمی تأکید داش، که علدم را جهدانی درحدال. کرد
عنوان  داند و از این نظر، استعالیی اس، که همچون یک فلسفه به بررسی علو ، به می  ساختارمند

و، در کندار فلسدفه علدم، فلسدفه علدو  انسدانی ویدژه خدود را . پردازد هان موردمطالعه خود میج
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ز  ینامید؛ نگرشی به علو  انسانی که با ایدده نقدد تبییندی برگرفتده از رئدال«  گرایی انتقاد، یبیع،»
،  کورسدون)کندد  بخش حماید، می هدا، رهدایی ، از مندابع معدین سداختار، و دگرگونی،انتقاد

سداز تبیدین انتقداد، در مطالعده  درنتیجه با توجه به این نگرش، آموزش باید زمینه(. 889، 8001
توانددد  علددو  اجتمدداعی شددود و تنهددا در ایددن صددورت اسدد، کدده آمددوزش در علددو  اجتمدداعی می

بدا تدوجهی کده رئالیسدم انتقداد، بده سداختارها دارد، آمدوزش . بخشی را به ارم ان بیداورد رهایی
، مستلز  شناخ،، ایجاد، بازآفرینی، و اصال  ساختارهایی اس، که در آمدوزش، ساز و نقاد رهایی

کید رئالیس،. تأثیرگذار هستند ها بر وجود جهان خارج از ههنی که مسدتقل از اعمدال مدا عمدل  تأ
هایی بدرا،  گر، نقش ساختارها، پنهان و آشاار، دربردارنده اشاره ها، مداخله کند، وجود عل، می

اهددا ، در هدر . ا، که اهددا ، نداظر بدر قطعید، نیسدتند گونه موزشی اس،؛ بهیراحی اهدا  آ
هدا نیدز بدر رو، یدک ییدف  ثمر نشستن آن صورت نسبی یراحی خواهند شد و انتظار به مرحله به

مسائل موجود در علدو  اجتمداعی را حاصدل ( 6330)  وینچ .ا، قرار خواهد گرف، بیشینه د کمینه
ها،  شناختی علو  اجتماعی با علو  یبیعی و عل، عی، تفاوت هستیها، اجتما پیچیدگی واقعی،

داند و در این مورد، بدر ایدن نظدر اسد، کده  گر پیچیده در کار دانشمند علو  اجتماعی می مداخله
(.6، 6330وینچ، )« خود را بیابد  نیوتن  شاید علو  اجتماعی هنوز نتوانسته»

ی از دیدگاه رئالیسدم انتقداد، و رابطده آن بدا اهددا  با توجه به این موارد، مفهو  علو  اجتماع
بدر انتقدال مطالدع و  رو آمدوزش مبتنی گیرد؛ ازایدن ا، به خود می آموزشی در این علو ، شال ویژه

تواند نقش بسزایی در پیشرف، علدو   ها بدون توجه به ویژگی انتقاد، بودن، نمی حفظ کورکورانه آن
انش در علو  اجتماعی بدون توجه به اماان انتقاد در آن، سبع خایرسدار، د به. اجتماعی ایفا کند

ها در علو  اجتماعی از پویایی و حرکد، بازایسدتند و بدا گدذر زمدان، درسدتی ایدن  شود، دانش می
هدا شداهد  ها و شداید قرن شود؛ درنتیجه علو  اجتماعی سال صورت مطلق درنظر گرفته  ها به دانش

 .ص خواهد بودتسل  یک رویارد و یا دیدگاه خا
پذیر، و پذیرش ت ییرات مداو  آن در گذر زمان اس، و اگدر اجتمداع را  ویژگی اجتماع، تحرک

عنوان واقعیتی که علو  اجتماعی در پی فهم آن اسد، درنظدر بگیدریم، درنتیجده ایجداد و حفدظ  به
 .ناپذیر آموزش درنظر گرفته شود عنوان بخش جدایی روحیه انتقاد، فراگیر باید به
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ها درباره واقعی، و تأثیر آن بدر آمدوزش در عرصده علدو  اجتمداعی  ئله دیگر، ارتبا  دیدگاهمس
. کندد تقسدیم می  واقعی، را به سه سدطح تجربدی، عملدی، و واقعدی( 69، 6362)باساار . اس،
شناسانه، به وجدود  منظور حل مسائل معرف، بر این نظر اس، که باساار به( 612، 8002)  گیون

هدا، مناسدبی اسد، کده  اقعی، توجه کرده اس، که فایده ایدن تفسدیر، کشدف روشسه سطح از و
 .کند درنهای،، به بهبود و اصال  واقعی، کمک می

چگونده »پرسش قائالن به رئالیسم انتقاد، درباره ارتبا  میان واقعی، و آموزش این اسد، کده 
وزش در ابعاد جهدانی شدود و چده ا، ت ییر داد که سبع بهبود و توسعه آم گونه توان واقعی، را به می

بدیهی اس، که (. 8، 8002،  یوان)« ها و رشد و توسعه آموزشی وجود دارد؟ ارتبایی میان هد 
کند، فهم واقعی، و درنتیجه تالش برا، فهدم  گانه یاد می نگرشی که از واقعی، در قالع سطو  سه

 .داند می ها، بسیار، منو  به درنظر گرفتن الیه( از یریق آموزش)آن را 
ها،  شناسی رئالیسم انتقاد،، دنیا دارا، یک نقشده مفهدومی اسد، کده از الیده براساس هستی

به بیان دیگر، ماهی، وجدود، . بافتگی، و تعامالت پویا برخوردار اس، چندگانه، پیچیدگی، درهم
تعریدف  ها، موجدود در آن  تنیدگی، و تأثیرهدا، متقابدل سدازوکار ها، فراوان، درهم جهان در الیه

شناسی رئالیسم انتقاد،، واقعی، وجدود دارد،  هستی همچنین، در(. 86، 8060، اولسن)شود  می
شود، زیرا سازوکارها، فار، انسدان اساسدًا ناکدافی و  ا، ناق  انجا  می گونه اما فهم و درک آن به

نون ها ثابد، نبدوده و دارا، کدنش و واکدنش هسدتند؛ بندابراین، قدا ناق  اسد، و ماهید، پدیدده
یور کامدل  هرگدز بده»موجدود،  ها با دانش ازپیش اپیستمیک این اس، که با مقایسه و سنجش یافته

ا،  به شیوه)درنتیجه دستیابی کامل به اهدا  آموزشی (. 660، 6336،  گوبا و لینالن)« دانیم نمی
شی در ایدن انتظار، به دور از واقعی، خواهد بود، زیرا اهدا  آموز( ساختارمند در علو  اجتماعی

ها، متفاوتی  ساختار به شیوه د ا، یراحی خواهد شد که در رابطه عاملی، عرصه برا، انسان پیچیده
رو تبیدین  عمل خواهد کرد و همچنین دارا، فهم کاملی از پیامدها و رخدادها نخواهد بدود؛ ازایدن

واقعید، و حدل  ها، علدو  اجتمداعی در دسدتیابی بده تمدا  ابعداد گرایان برا، رشدته اهدا  آرمان
 .رسد نظر می مند، انتظار، دور از واقع به  ها، نظا  مشاالت موجود در اجتماع با شیوه

تواند در آموزش دارا، اهمید، باشدد،  مسئله دیگر، که رئالیسم انتقاد، به آن اشاره کرده اس، و می
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کننده  مشدخ  در هدر رویادرد، ندوع دیددگاه بده انسدان،. نوع نگاه خاص این رویارد به انسان اسد،
از انسان اس، و درنتیجه ترسیم اهدا  مطلدوب بدرا، و، بدر همدان پایده انجدا  ( آن رویارد)انتظارات 

خواهد شد؛ برا، نمونه، اگر رویارد، بر این باور بنا شود که انسان، موجود، عقالنی بدا تواندایی تفادر 
هایی بدرا،  ، فراهم کردن زمیندهپرورش اعم از رسمی یا غیررسمی و انتزاعی اس،، درنتیجه هد  آموزش

بدر ایدن نظدر اسد، کده چدون ( 80، 6922)در این راسدتا نلدر . دهی به این توانایی اس، بهبود و جه،
آلیستی، ایجاد وابسدتگی نزدیدک میدان  داند، هد  آموزش ایده آلیسم، انسان را موجود، معنو، می ایده

قالدع علدو  اجتمداعی چگونده تحقدق  کودک و عناصر معنو، یبیع، اس،، اما ایناده ایدن هدد  در
هدا، و، در رئالیسدم انتقداد،  تر، از ماهی، وجود، انسان و توانایی یابد، نیازمند بررسی موشاافانه می

هدر نظریده مناسدبی دربداره ماهید، »بر این نظدر اسد، کده ( 909، 8006،  هارتویگ)باساار . اس،
 :که عبارتند از« ا یادیگر را مشخ  کندکم سه ناته متمایز، اما در ارتبا  ب انسان، باید دس،

ها، ژنتیای مشترک بنا شده و از  این ماهی، بر پایه شرای  و ویژگی :ماهیت مشترک جهانی. 6
ازجملده میدزان دسدتیابی بده زبدان، )ها، منحصر به نوع  ها و توانایی ها، دیگر با قدرت انواع گونه

یخیماه. 2 متمایز شده اس،؛...( نحوه رفع نیازها، و  وجه تمایز تاریخی که از زمان  :یت ویژه تار
ها در نسدب،  ها، مشترک میان انسان و ماان تولد با انسان همراه اس، و عاملی اس، برا، تصمیم

: فرد انسـانی هـای منحصـربه ویژگی. 3و  هایی که در این دو مؤلفه مشدترک نیسدتند؛ با سایر انسان
.کند ، فرد، خاصی را ایجاد میها هایی که در هر نوع انسان، تفاوت ویژگی
رو  ترتیع، انسان از نظر باساار، تلفیقی از سه عامل ژنتیک، فرهنگ، و عاملی، اس،؛ ازاین این به

همراه داشته  هایی را به تواند کاستی گیر، برا، انسان بدون درنظر گرفتن این عوامل، می هرگونه تصمیم
سده مقولده دربداره ماهید، انسدان، در یدول زمدان، دهد کده ایدن  باساار در ادامه توضیح می. باشد

دهدد، امدا  هرچند ت ییر در مورد نخس،، انددکی کنددتر از دو مدورد دیگدر ر  می. ت ییرپذیر هستند
( پیشدرف، تددریجی مدداو )  توان به این سه ویژگی، مؤلفه دیگر، افزود که باسداار آن را فرایندد می
هدا،  رو، پیوستار، قدرار داد کده در یدک سدو، آن، ویژگی ها را بر توان این ویژگی حتی می. نامد می

. فرد یا فدرد، قدرار دارد ها، منحصربه و در سو، دیگر، ویژگی( بر پایه نوع انسانی)جهانی یا مشترک 
همچون دیدگاه هیو ، کده در آن ندوع بشدر در   پایانی ها، بی چنین مفهومی از ماهی، انسان با دیدگاه

یور  بده(. 909، 8006هارتویدگ، )شود، نقطه اشتراکی ندارد  اب، تلقی میها ث ها و ماان همه زمان
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دهنده ماهی، آدمی هستند، درنهاید، سدازنده موجدود،  خالصه، این سه عنصر ت ییرپذیر که تشایل
.اجتماعی هستند؛ موجود، که از یریق ماان و زمان، منحصر شده اس،

ها تواندایی فراواندی  د بر این نظر اس، که انسانبر این، باساار براساس رئالیسم انتقاد، خو عالوه
ا، قدرار  اقتصاد، محدودکنندده د هدا، اجتماعی ها در موقعی، انسدان. در خالقی، و سازگار، دارند

در این شرای ، عقایدد همدراه بدا . گیرند ها، موجود به خدم، می دارند و یادیگر را براساس موقعی،
کدارکرد اصدلی آگداهی کداهب، . گیدرد اسد،، شدال میفریع و نیرنگ که ثمدره آن آگداهی کداهب 

درک نادردن صدحیح و (. 26، 6922ایمدان، )ها از درک صدحیح واقعید، اسد،  ساز، انسان ناتوان
اگدر قدرار . کامل واقعی،، یای از نااتی اس، که در اهدا  علو  اجتماعی باید مورد توجه قرار گیدرد

براساس این دیدگاه یراحی شود، الز  اسد، ایدن یورکلی  باشد اهدا  آموزشی در علو  اجتماعی به
رو  اهدا ، ارتبا  معنادار، با مفهو  واقعی، و نقش انسدان در کشدف واقعید، داشدته باشدند؛ ازایدن

 .ا، کسع خواهد کرد بخشی در اهدا  آموزش، نقش اساسی مؤلفه آگاهی
کید دارد که نه کاماًل  توان گف،، رئالیسم انتقاد، بر انسان پیچیده با توجه به موارد باال می ا، تأ

سو امدور فرهنگدی و ژنتیادی  ازیک. ها اس، گیر، مقهور در جبر یبیع، و نه کاماًل آزاد در تصمیم
کنند، بنابراین، هد  آموزش در علدو  اجتمداعی نداظر بدر  برا، کنش انسان، محدودی، ایجاد می

، و از سو، دیگر، بدا تأکیدد، ساز، انسان از امور محدودکننده و، در جامعه اس تالش برا، رها
کارگیر، خالقی، انسانی برا،  شود، به که بر عاملی، انسان و قدرت خالقانه و، در کنترل امور می

هدا،  شود که نه بر توانایی ها، آموزشی می ها، علو  اجتماعی، موجع تنوع شیوه آموزش در رشته
 .بیند ، میسویه انسان متمرکز اس، و نه و، را مقهور جامعه و یبیع یک

تأکید رئالیسم انتقاد، بر عاملی،، یادآور نگاه تاریخی بده ایدن مسدئله اسد، کده نیازمندد تبیدین 
نگداه : یورکلی در مورد رابطه ساختار و عاملی،، دو رویارد وجود دارد که عبارتند از به. بیشتر، اس،

رو  بده وجدود سداختارها در نگاه ساختارگرا، کنش فرد مشد. شناختی ساختارگرا و نگاه فردگرا، روش
  در ایدن مدورد بنتدون و کرایدع. یابدد اس، و بدون وجود این ساختارها رفتار مورد نظدر، تحقدق نمی

بر این نظر هستند که در نگاه ساختارگرا، برا، نقد کردن یک چک، ساختار اقتصاد، پولی و ( 8006)
نها به شریی ممادن اسد، کده کند، ت کنش متفاوت کسی که چای را نقد می. نظا  بانای الز  اس،

هدا، او وجدود  ا، از رواب  نهاد، قرار داشته باشدد کده پدیش از او و مسدتقل از کنش فرد در مجموعه
هدا و  هدا، بانک ها، بدانای، چک شدناختی، موجودید، حسداب اما در نگاه فردگرا، روش. اند داشته

 .ها، مرد  وجود ندارند ل از فعالی،به بیان دیگر، نهادها، مستق. اقتصاد، وابسته به وجود افراد اس،
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ا، دیگدر تبیدین  گونده به( 30، 6323)باساار، واکنش رئالیسم انتقاد، بده ایدن دو رویادرد را 
هدا را  و، بر این نظر اس، که رئالیسم انتقداد،، واقعید، سداختارها، رخددادها، و گفتمان. کند می

کید دارد، اما به اناار نمی هدا  ا، که انسان تنها قادر بده فهمیددن آن گونه کند و حتی بر این موارد، تأ
باشدد، ( هدا اسد، که مولدد رخددادها و گفتمان)اس، و اگر در عمل، قادر به تشخی  ساختارها 

هدا، عدامالن اجتمداعی  تواند فضا، موجود را نیز ت ییر دهد؛ بنابراین، تنها از رهگدذر فعالی، می
کنند، اما عامل فرد، یا جمعی نیز ممان  یاس، که ساختارها، اجتماعی، حضور خود را حفظ م
 .اس، ساختارها، اجتماعی را اصال  و یا دگرگون کند

بر همین اساس در یراحی اهدا  آموزشی باید توجده داشد، کده سداختار مدرسده و عوامدل 
ها، درسی توس  عوامدل بیدرون  بیرون از مدرسه بر جریان یادگیر، مؤثر هستند؛ از یراحی برنامه

ها  آموزان با معلمان، خانواده، گروه همساالن، محتوا، درس مدرسه گرفته تا رابطه دانش از ساختار
ا، را همچدون سداختار دنیدا رقدم خواهدد زد کده  آموزان، سیسدتم پیچیدده و شخصی، خود دانش

ها با رفتارگرایی ادعا  ا، که پوزیتیویس، البته نه به شیوه)صورت، دستیابی به یادگیر، مطلوب  دراین
کنترل  پذیر خواهد بود؛ به این معنی که برخی از عوامل در درون چدارچوب، قابدل اماان( کنند می

رو در آموزش، توجه بده عامدل  خواهند بود و اماان کنترل برخی دیگر وجود نخواهد داش،؛ ازاین
گاهی ها اهمی، بسیار، دارد، به این معندا کده هدد  از آمدوزش در علدو   بخشی و فهم موقعی، آ

گاهی اعی میاجتم گاهانده بازتولیدد  ها با هد  رهاساز، آن بخشی به انسان تواند آ ها در فرایندد ناآ
 .ها، انسانی باشد سازوکارها توس  عاملی،

 
 پژوهش در علوم اجتماعی در بستر رئالیسم انتقادی. 2

ندایی ها و گسدترش توا عنوان منبدع مهمدی در تولیدد نظریده آمده از پژوهش به دس، امروزه دانش به
درواقدع امادان پیشدرف، در هدر عرصده . آیدد شدمار می ها، گونداگون جهدانی به رقاب، در عرصه

ها، مداو  در آن اس، و بدون شک، در عرصده علدو  اجتمداعی،  ا، منو  به انجا  پژوهش علمی
 .پژوهش، نقشی دوچندان ایفا خواهد کرد

ایجاد دنیا، بهتر باشد، امدا ها، تالش برا، کسع دانش بیشتر و  شاید هد  کلی تما  پژوهش
در ایدن میدان، . شدود ها، مرتب  با موضوع برا، آن حدوزه ترسدیم می ا،، هد  در هر حوزه علمی

هددا، ههنددی  فرض سددبع نقددش عوامددل گوندداگونی ازجملدده پیش به)پددژوهش در علددو  اجتمدداعی 
پیچیددگی دارا، ( پژوهشگر، ساختار اقتصاد،، سیاسی، و فرهنگی جامعه و موضوع مورد پژوهش

رو پژوهشگر علو  اجتماعی نیازمند توجده بده دو  بسیار بیشتر، نسب، به علو  یبیعی اس،؛ ازاین
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مسئله اساسی اس،؛ نخس،، روشن کردن چگونگی پژوهش در علدو  اجتمداعی، و دو ، داشدتن 
گاهی فلسفی تا بتواند پژوهشی نزدیک  .تر به واقعی،  را انجا  دهد تبیین مناسع و خودآ

د مسئله نخس،، یعنی چگونگی پژوهش در علو  اجتماعی، الز  اس، تأکید شود کده در مور
بخشی به دیددگاه خدود،  اند که هریک برا، مشروعی، هایی شال گرفته در علو  اجتماعی، پارادایم

هایی مانندد تفسدیرگرایی،  رو پارادایم اند؛ ازاین چگونگی پژوهش در علو  اجتماعی را بررسی کرده
هددا مخالفدد، بددا  کدده ناتدده مشددترک همدده آن)مدرنیسددم  ها، انتقدداد،، و پس، ، نظریددهگرایی سددازه

بدر ایدن (. 8006،  رازیدک و ساونسدن)شال گرفتندد ( ها اس، پوزیتیویس،« ها، دانستن روش»
ها، علو  انسانی به یک فلسفه منسجم و راهنما نیاز دارد تدا بتواندد  اساس، با توجه به فراوانی دیدگاه

بینی بدودن، دو ویژگدی  پیش راه خود را هموار کندد، زیدرا ت ییدرات مدداو  و غیرقابدلها  در پژوهش
ها، اجتماعی هستند کده در بسدیار، از رویاردهدا، پژوهشدی مدورد غفلد، قدرار  اساسی پدیده

رئالیسم انتقاد، قدادر بده ایفدا، چده نقشدی در »مسئله مهم بخش حاضر این اس، که . گیرند می
مبانی اساسی رئالیسم انتقداد،، بده »به بیان دیگر، « ، اجتماعی اس،؟ها چگونگی انجا  پژوهش

 «کند؟ ها در عرصه علو  اجتماعی چه کمای می بهتر شدن پژوهش
در مورد این پرسش، توجه به چند ناته در رئالیسم انتقاد، دارا، اهمی، اس،؛ ناته نخس،، 

ئالیسم انتقاد، در این عرصه، ر. ها، مربو  به علو  اجتماعی اس، ها در پژوهش بح  چارچوب
کندد؛ ندوعی  فلسدفی عمدل می«  نمدا، قطع»مثابده ندوعی  کننده چدارچوبی اسد، کده به عرضه
کید بر شناخ، ابعاد اخالقی جه، در تولیدد داندش،   ، و ههنید، دوسدتی ، نوع یاب فلسفی با تأ

(. 812، 8009اگبدو، )اجتماعی هسدتند  د ها، علمی برا، پژوهشگرانی که مش ول انجا  پژوهش
. هدا، علدو  اجتمداعی اسد، ناته دو ، توجه به نقش عاملی، و ارتبا  آن با ساختارها در پژوهش

رسددمی،  عنوان یددک چدارچوب فلسددفی، اهمید، عاملیدد، را در پدژوهش به رئالیسدم انتقدداد، بده
د گیدر عنوان برآیند و نتیجه ضرور، پژوهش در علو  اجتماعی درنظر می شناسد و تحوالت را به می

ویژه پژوهشدگران علدو   براسداس دیددگاه رئالیسدم انتقداد،، عدامالن و بده(. 812، 8009اگبو، )
ها،  شدوند و ایدن دسدتگاه رو می ها، مفهومی خاصی با جهدان روبده اجتماعی با میانجی دستگاه

مفهومی، دارا، معناها، تلویحًا فلسفی هستند؛ برا، نمونه، تصدور کنیدد پژوهشدگر، بده وجدود 
ها، فرد،  جمع کنش جز حاصل اندیشد که جامعه چیز، نیس،، به تقاد ندارد و چنین میجامعه اع
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گاه نباشد، اما رئالیسم مفهومی کاربرد، د چنین پژوهشگر،، شاید خود به دستگاه فلسفی. ها آد   اش آ
شناسددی اتمیسددتی و فردگرایددی  انتقدداد، بدده او خواهددد گفدد، کدده روش پددژوهش او بددر هستی

ترتیع، فلسدفه بدا روشدنی اندداختن بدر  این به(. 88، 6939پور،  اسد)توار اس، شناختی اس جامعه
ها، پژوهشی آندان، دانشدمندان و پژوهشدگران را بده تأمدل دربداره  مفاهیم فلسفی و مطالعه روش

ها، اجتمداعی  تا اینجا رئالیسم انتقاد،، پژوهش. دارد شان وامی شناسی و چارچوب مفهومی روش
در صورت پذیرش  رو ناته سو  این اس، که  داند؛ ازاین ها، فلسفی می ارچوبرا نیازمند داشتن چ

. ا، نیاز اس، ، باید پرسید که به چه نوع فلسفه ها، فلسفی ها، اجتماعی به چارچوب نیاز پژوهش
شدناختی الز   فلسفی و روش د پاسخ احتمالی رئالیسم انتقاد، این اس، که نوعی دستگاه مفهومی

ها، علمددی، پژوهشددی، و پیامدددها،  منددد، مناقشدده ا، منسددجم و نظا  گوندده بهاسدد، کدده بتوانددد 
ها،  سیاسی را تبیین کند؛ به بیان دیگر، این دسدتگاه مفهدومی بتواندد نسدب، بده تفسدیر د اجتماعی

(.6326باساار، )تر و کمتر متناقضی ارائه دهد  رقیع، تفسیرها، اجتماعی و علمی بهتر، جامع
بخشی به پژوهش پژوهشگران خواهدد بدود و ایدن  شی از فلسفه، روشنیبر این اساس، کار بخ

پژوهشدی بدر مبندا، . دهدد مسئله تفاوت پژوهش در علو  یبیعی بدا علدو  اجتمداعی را نشدان می
تر و کمتر متنداق   ها در آن، ارائه توضیحات کامل ها، فلسفی که مالک اعتبار پژوهش فرض پیش

ها، دانشدگاهی علدو   یادی از اهددا  پدژوهش در رشدته رو نسب، به رقیع خواهدد بدود؛ ازایدن
گاهی رساندن پژوهشگران در مدورد  اجتماعی، پیش کشیدن مبانی فلسفی در پژوهش ها و به مرز آ

بر این، معیدار مطلدق بدرا، سدنجش درسدتی و اعتبدار  عالوه. کاررفته خود اس، ها، به فرض پیش
براین، مالک، تفسیرها، خواهد بود کده نسدب، بده آمیز اس،؛ بنا ها در علو  اجتماعی، مناقشه داده

 .ها، درونی کمتر، داشته باشد تفسیرها، رقیع، بهتر باشد و تناق 
آناده  در این مورد بر این نظر اس، که حتی دانشمندان علدو  یبیعدی نیدز بی( 6326)باساار 

ی، در کارها، خدود ا، تلویح گونه کنند و به شناسی رئالیستی پیرو، می خود بدانند از اصول هستی
ا، صدریح فرمولده  گونده ها را به کنند، اگرچه شاید نتوانند آن از مفاهیم فلسفی رئالیستی استفاده می

یور تلدویحی بده  هدا، خدود بده پژوهشگران علو  اجتماعی نیز به همین ترتیع، در پژوهش. کنند
رویاردهددا، دهنددد کدده بنددا بدده  شناسددی خاصددی پایبنددد، نشدان می شناسددی و روش اصدول هستی

عنوان نمونه، پژوهشگر، که علم ژنتیک را برا، توضیح عمدل دزد، یدا  متفاوتشان، مت یر اس،؛ به
گرا بده  برد، رویارد، بیولوژیستی و تقلیدل کار می قتل یا فقدان تمرکز حواس در کودکان دبستانی به

پژوهشگر درواقع  این. مسائل پیچیده اجتماعی دارد که با پیچیدگی جهان اجتماعی سازگار نیس،
تر پدژوهش بددردازد؛  تواند به سطو  عالی خواهد یا نمی شود و نمی در سطح بیولوژیک متوقف می
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.... ها، دول،، و گذار، سطوحی مانند ساختار جامعه، ساختار مدرسه، ساختار خانواده، سیاس،
 .مند و پیچیده، بلاه مسطح و بیولوژیک اس، شناسی این پژوهشگر نه الیه هستی

توان ادعا کرد که پژوهشگران علو  یبیعی و اجتماعی همده  با درنظر گرفتن آنچه گفته شد، می
گویدد، فلسدفه  گونه کده باسداار می  همان. ها، فلسفی هستند فرض نوعی متای به فلسفه و پیش به

به این معنا اگر به فرض، دانشمندان و پژوهشدگران علمدی، . برا، تأمل در مسائل علمی الز  اس،
کنندد، فلسدفه علدم نیدز داندش و  ها، تحقیق خود فراهم می انش و شناخ، دس، اول درباره ابژهد

هدا،  دانشمندان، ساختارها و سازوکارها، ابژه. دهد دس، می شناخ، دس، دومی در این مورد به
ا، انتقداد،،  گونده کنند و فلسفه علم، دستاوردها، ایدن شدناخ، را به پژوهش خود را شناسایی می

 .کند مند می مند، و نظا  ، مفهو منظم
تواندد در  شناسدی اسد، کده می ناته پایانی، نگرش ویژه رئالیسم انتقاد، بده مبحد  شناخ،

شناسدی  رئالیسدم انتقداد، در نظریده شناخ،. ا، ایفدا کندد ها نقش اساسی دهی به پژوهش جه،
اش وجود دارد و عمل  ا باورها، ما دربارهپذیرد که مستقل از شناخ، ی وجود جهانی واقعی را می»

، 8006بنتدون و کرایدع، )« الیده اسد، حال، این واقعی،، چندقشدر، یدا الیه کند، ولی درعین می
رو در عرصه پژوهش بر مبنا، رئالیسم انتقاد،، مسئله دیگر، که نیازمند تبیین اس،،  ؛ ازاین(681

ی، اقدا  به نفوه در پش، یا زیر نمودهدا، پژوهش علم. شناسی اس، ها با شناخ، ارتبا  پژوهش
بر همین اساس، بسدیار، از . ها را کشف کند وجودآورنده آن ها، به کند تا عل، سطحی چیزها می

هدا نمایدانگر کدل واقعید، موجدود  درباره انسان، جامعه، علو  اجتمداعی، و مانندد این  ها پژوهش
 .اار کندنخواهد بود و تنها قادر اس، بخشی از واقعی، را آش

ها، زیرین واقعید، دسترسدی پیددا کندد، نیازمندد دو  اگر پژوهش در علو  اجتماعی بخواهد به الیه
شدر  نخسد،، محددودی،  شر  اس، که در رئالیسم انتقداد، هدر دو رعاید، شدده اسد،؛ پیش پیش

اس ایدن ها براسد رئالیسد،. ها، کمی و یا کیفی برا، دستیابی به دانش اس، نداشتن در استفاده از روش
هدا و  ا، از روش ها، مفهومی هستند، ییف گسترده سر، الیه دربردارنده یک  ها، واقعی فرض که گزاره

درنتیجه این دیدگاه کده پدژوهش در علدو  اجتمداعی تنهدا بدا . برند کار می شناختی را به ها، روش فرضیه
مناقشه اسد،؛ بندابراین، در  ابلها، انتقاد،، ق شود، از نظر رئالیس، ها، کمی انجا  می استفاده از روش

هدایی  ا، از روش شود و دربردارندده مجموعده ها، پژوهش کیفی دامنه وسیعی را شامل می میان رئالیس،
بدرا،  (.، 8060،  اولسن)وجود آورند  شناسی به ها، زیاد، در دانش روش اند نوآور، اس، که توانسته
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ها، انتقداد،  شناسدی رئالیسد، روش  در سبد ابدزارا،  یور گسترده گرایی به نمونه، فرا نقد و کثرت
رویارد رئالیستی به آمارها، اجتماعی را در عمل و در مقایسده بدا هدر   رو، رون وجود دارد؛ ازاین

 (، 8060اولسن، )داند  ، بهتر می تجربی -کتاب راهنما، کمی
هدا، علدو   هشتدأثیر تمیدز ابعداد الز  و غیدرالز  علدم در پژوشر  دو ، درنظدر گدرفتن  پیش

هددا،  ها، مختلددف بددا درنظددر گددرفتن چارچوب هددا در رشددته اصددواًل پژوهش. اسدد، اجتمدداعی
ها، شناسدایی  پژوهشگران در علو  ریاضی و یبیعی معمواًل روش. شوند ا، انجا  می شده  تعریف

اص ها، خ برند، اما در علو  اجتماعی با توجه به ویژگی کار می قیاسی و تجربی را برا، شناخ، به
 .ها، دستیابی به علم، متفاوت اس، فرد و اجتماع، روش

داند که نتیجه کار تجربی اسد،؛  در این راستا رئالیسم انتقاد،، علم را محصولی اجتماعی می
کند، در یبیع، مقد  بدر کشفشدان و مسدتقل از آن عمدل  یعنی سازوکارهایی را که علم کشف می

«  بعدد الز »و ( دهدد دسد، می معرفتی کده علدم به)  « لمبعد غیرالز  ع»کنند؛ بنابراین، باید  می
واقعیتددی کدده علددم دربدداره آن اسدد،، مسددتقل از معرفدد، مددا وجددود دارد، و همددواره ژرفاهددا، )

م الطده »اگدر ایدن تفایدک انجدا  شدود، . را از یادیگر جددا کدرد( ا، برا، علم دارد نشده کاوش
شدود  توان فهمید، فروکاسته می چه درباره آن میدهد، یعنی آنچه وجود دارد، به آن ر  می«  معرفتی

هددا، علددو  اجتمداعی، در دا  بعددد غیددرالز  گرفتددار  رو پژوهش ؛ ازایددن(6326، 6332،  کریدگ)
هدا،  شدده و چندالیده وجدود دارد، پژوهش بند، عبارت دیگر، بدا ایناده واقعیتدی یبقه به. شود می

بعد، را مصداق کل واقعید، موجدود  اخ، تکپردازند و همان شن اجتماعی تنها به یک الیه آن می
.گیرند درنظر می

توجهی به دو بعد الز  و غیرالز ، دو پیامدد دربدر دارد؛ نخسد، ایناده  کولیر بر این نظر اس، که بی
ها، پوزیتیویستی و هرمنوتیای در هر دو سو، تفسدیر، پوزیتیویسدتی دربداره  بیشتر منازعات بین دیدگاه
ها انتظار دارندد کده علدو  اجتمداعی، پیونددها و  گیرند؛ بنابراین، پوزیتیویس، علم یبیعی را مفروض می

رواب  ثابتی در عالم انسانی بیابند، هرچند این پیوندها و رواب  در جهان یبیع، بده انددازه کدافی ندادر و 
ی در گیرند کده علدو  اجتمداع ها از فقدان چنین پیوندها و روابطی نتیجه می کمیاب هستند، و هرمنوتیک
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در میددان ایددن مجادلدده، تفسددیر رئالیسددم انتقدداد،، . اسدد،  شددباه، بدده علددو  یبیعددی اصددل و بنیدداد، بی
هدا، بسدته را حتدی  دو  ایناده نظا . کندد را در علو  انسانی ممان می  گرایی گرایی بدون کاهش یبیع،

این عرصده نامناسدع  توان در علو  اجتماعی ایجاد کرد؛ بنابراین، روش تجربی در ا، تصنعی نمی گونه به
مانند  کنندد ددد هدا، بداز را مطالعده می ها، اکتشافی دانشمندان علو  یبیعدی کده نظا  اس،، اما مهارت

 (.6238، 6332کریگ، )آید  کار می دد در این عرصه به  شناسان، مورخان یبیعی، و هواشناسان زمین
هدا در علدو  اجتمداعی  ی را برا، پژوهششده، دیدگاه رئالیسم انتقاد،، الزامات با توجه به ناات اشاره

هدا، انسدانی،  شمارد ازجمله ایناه با توجه به واقعی، چندالیه و مستقل از پژوهش، هد  پژوهش برمی
پی بردن به عمق و درون امور اس،؛ به این معنی که در بررسی یک مسدئله اجتمداعی، بده همده عوامدل 

سداز بدروز مسدائل  ها، پنهدانی کده زمینه شدف الیدهآشاار و پنهان توجه شود و درواقع، تدالش بدرا، ک
ها، مفهدومی  بر این، پژوهشگران علو  اجتماعی با واسدطه دسدتگاه عالوه. اجتماعی هستند، انجا  شود

ها، مفهومی، دارا، معنا، تلویحدًا فلسدفی هسدتند کده  شوند و این دستگاه رو می خاصی با جهان روبه
 .دارد شان وامی شناسی و چارچوب مفهومی روش  ربارهها را به تأمل د رئالیسم انتقاد، آن

 
 تلفیق در علوم اجتماعی بر مبنای رئالیسم انتقادی. 3

متفداوت در یدک الگدو، گسدترده اسد، کده واقعید،  ،هدافهدم نظدا »معنا،  پژوهی تلفیدق بده دانش
ا، کده  پیوسته هم ؛ جهان به(96، 8006جاکوبسن و جاکوبسن، )« دهد پیوسته جهان را بازتاب می هم به

شناسی عمیق، دنیدا را دارا، یدک نقشده  این هستی. یابد شناسی عمیق رئالیسم انتقاد، نمود می در هستی
بده بیدان . بافتگی، و تعدامالت پویدا اسد، ها، چندگانه، پیچیدگی، درهم داند که دارا، الیه مفهومی می

و تأثیرهدا، متقابدل سدازوکارها،  تنیددگی، ها، متعددد، درهم دیگر، ماهی، وجود، جهان براساس الیه
رو تعامدل میدان دو یدا چندد رشدته مختلدف  ؛ ازایدن(86، 8060اولسن، )شود  موجود در آن تعریف می

 (.1، 6936قاسمی و امامی، )ساز حل مشاالت پیچیده و چندوجهی باشد  تواند زمینه می
بده چندد مؤلفده ازجملده  توان با نظدر ها، تلفیقی علو  اجتماعی در رئالیسم انتقاد، را می هد 

هدا، تمدایز علدو  از یاددیگر،  درواقع یای از عل،. شناسی و سازوکار واقعی،، بررسی کرد شناخ،
هدا، گونداگون در شدناخ،  رئالیسم انتقاد، مدعی وجدود رهیاف،. بح  درباره نحوه شناخ، اس،

ات و یا فهم یک مسدئله منظور اثب کاسته شدن به یک حوزه خاص نیس،؛ بنابراین، به اس، که قابل فرو
ها، اصلی واقعی،، عمدق  به انواع گوناگونی از دالیل قیاسی، استقرایی، و استداللی نیاز اس، تا جنبه
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، 6939)در این راسدتا تواندا (. 2، 6336دانرمارک و همااران، )وقایع، و سازوکارها، آن تحلیل شود 
انتقاد، با رویاردهدایی مانندد هرمنوتیسدم و که مبنا، آن را مقایسه رئالیسم )با نظر به پژوهشی ( 86

آیدا اصدواًل »به ایدن پرسدش کده ( دهد ا، تشایل می رشته پوزیتیویسم برا، استفاده در مطالعات میان
و، بر این نظر اسد، . دهد ، پاسخ مثب، می«ا، تولید کند؟ رشته تواند دانش میان رئالیسم انتقاد، می

چندالیدده در رئالیسددم انتقدداد،، درنهایدد، بدده نددوعی  شددناختی شددناختی و معرف، کدده مبددانی هستی
 .ا، اس، رشته شود که سنگ بنا، دانش میان شناسی چندالیه ختم می روش

ها،  شناسدی ا،، تمرکدز بدر روش رشدته هدا، میان توان گف،، یای از اهدا  دانش بنابراین می
ه براسداس آن، هدا اسد،، کد گوناگون و پایبندد نبدودن بده روش صدرفًا کمدی یدا کیفدی در پژوهش

هدا، تلفیقدی را  رشد پژوهش( 693، 6923)حسنی . شود هایی از نوع تلفیقی پیشنهاد می پژوهش
گرا در   ا،، گریزناپذیر دانسته و بدر ایدن نظدر اسد، کده پژوهشدگران تلفیدق رشته در مطالعات میان

 .آورند دس، می ها، اجتماعی به تر، از پدیده ا،، فهم عمیق رشته مطالعات میان
هایی نیز خواهند داش،؛ به این معنا که تلفیدق  ا،، محدودی، رشته ها، میان حال پژوهش ااینب

شناختی رئالیسم انتقداد، دارا،  درواقع بعد هستی. پذیر نیس، قیدوشر  علو  با یادیگر اماان بی
ندد، م در این راستا باساار و کولیر براسداس الیه. برخی از الزامات تلویحی برا، علو  مجزا اس،

تقسدیم شدده ... شیمی، بیولوژ،، اقتصاد، و دانند؛ یعنی علو  به فیزیک، مند می  جهان، علم را الیه
حدال از نظدم  ا، متقابل، غیرقابل فروکاستن به یاددیگر هسدتند، امدا درعین گونه این علو  به. اس،

تر از بیولدوژ،  صلیتر از شیمی اس، و آن نیز ا این معنا فیزیک اصلی به. خاصی برخوردار هستند
 (.61، 6939اسدپور، )تر از علو  انسانی اس،  خود، اصلی بوده که

مانند تاریخ پیددایش علدو  و یدا سدازمان ( تصاد  تاریخی)باساار تفایک علو  را محصول 
تواندد براسداس چندین  مثابده نهداد، اجتمداعی می اگرچده علدم به. داند ها، دانشگاهی نمی بخش

بند، واقعی جهان  که بر الیها، وجود دارد  قسیم شده باشد، اما تقسیمات درونینیز ت  هایی تصاد 
چیز  کده همده یعندی درحالی. کندد، مبتندی اسد، هدا پدژوهش می و آن چیزهایی که علو  درباره آن

ا، توسد  شدیمی  مطالعده شدود و هدر ماهید، و جدوهر مداد، نوعی توسد  فیزیدک تواند بده می
قلمرو نبداتی و )شوند  برخی چیزها هستند که توس  بیولوژ، مطالعه مینها مطالعه اس،، اما ت  قابل

؛ (61، 6939اسدددپور، )هسددتند ... شناسددی و و تنهددا برخددی موجددودات، موضددوع روان( حیددوانی
مند و تعیین مدرز دقیدق میدان  هایی الیه توان گف،، درنظر گرفتن علو  همچون واقعی، بنابراین، می

رو تفایک علو  در دیدگاه باساار بر مبنا، موضوعات  ازهمین. ر، در عمل، ناممان اس،ها ام آن
محابا هر موضوعی را در داخل قلمدرو  توان بی شود و نمی بند، جهان انجا  می موردپژوهش و الیه
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هسته اس، کده  این دیدگاه یادآور بخشی از دیدگاه الکاتوش درباره سخ،. علمی دیگر بررسی کرد
هسدته سدخ، یدا . شدود ا، با هسته سدخ، آن مشدخ  می آن، هر برنامه پژوهش علمی براساس

بخش و اسداس  ا، کده قدوا  ها، نظر، بسیار کلی بند، یک برنامه عبارت اس، از فرضیه استخوان
بند، فیزیدک نیدوتنی  هسدته سدخ، یدا اسدتخوان»آیند؛ برا، نمونده،  شمار می یک نظریه علمی به

،  ورال و کدورا،)« گانه حرک، نیوتن به انضما  قدانون جاهبده گدرانش او عبارت اس، از قوانین سه
، با این تفاوت که در دیدگاه رئالیسم انتقاد،، علو  از یادیگر مستقل نیستند، بلاده (636، 6362

 .دارا، سطوحی هستند
مح  ایناده علدم،  رئالیسم انتقاد، بر این نظر اس، که واقعی،، دارا، سدطوحی اسد، و بده

نهندد کده موضدوع آن علدم  ا، از واقعید، را بنیدان می ارهایی را کشف کرد که سطح یا جنبهسازوک
ایدن . هدا هسدتند ساز ایجداد آن تر سبع هایی در سطو  پایین توان پرسید که چه سازوکار اس،، می

تر، در ساختار خرد جهان یبیعی پایان آشاار، ندارد؛ بنابراین، هریدک از  ژر  فرایند کاوش هرچه
با توجه (. 681، 8006بنتون و کرایع، )کنند  ها، علمی به سطح خاصی از واقعی، توجه می هرشت

 :بند، از علو  را ارائه داد توان این یبقه به آنچه مطر  شد می
 
 

 
 
 
 
 
  

  
 بندی علوم در رئالیسم انتقادی طبقه(. 6)شکل شماره 

 
یوه تفار درباره رابطه میان سطو  در رئالیسدم انتقداد، محدل بحد  بند، علو ، ش در مورد یبقه

گداه  پدردازد، آن ها، یک سطح به تبیدین سدطو  بداالتر می اس،؛ برا، مثال، اگر بدذیریم که سازوکار
ایدن مسدئله در . جایگزین علم سطح باالتر شود( پس از تثبی، خود)تر  ممان اس، علم سطح پایین
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انجامد که سرانجا  همه علدو  بده قدوانین اساسدی فیزیدک فروکاسدته  ه مییک برداش،، به این دیدگا
کندد؛ نخسد، ایناده  گرایانه، سه دلیل مطر  می رئالیسم انتقاد، برا، رد این تفسیر تحویل. شوند می

بدرا، نموندده، . دهدد ها را در سدطح بدداالتر توضدیح می تر فقدد  سرشد، سدازوکار علدم سدطح پدایین
دهد کده  دهد، ولی توضیح نمی ها را توضیح می مناسع تنها قوه تالم انسانکالبدشناسی و فیزیولوژ، 

ها، سدطح  گیر، سدازوکار مح  شدال دو  ایناده بده. گوید چه زمان و چگونه هر انسانی سخن می
تواند جریدانی  گذارد، یعنی علی، می تر تأثیر می ها، سطح پایین ها بر سازوکار ها، آن باالتر، فعالی،

نتیجه ایناه سازوکارها، هر سدطح، واقعید، . مراتع و نیز برعاس داشته باشد یین سلسلهاز باال به پا
سو  ایناه ارتبا  میان سطو  و علو  خاص تا حد، از رهگذر این شدیوه . مخصوص به خود را دارند

ها، سطو  باالتر، خواص و نیروهدایی دارندد کده پیشداپیش براسداس  شود که هستی توضیح داده می
(.686، 8006بنتون و کرایع، )بینی نیس،  پیش تر، قابل ها، سطح پایین خواص هستی

ها تداریخی،  بند، ترتیع علو ، ماهی، اساسی خود را در این دیدگاه، نه برمبندا، تقسدیم این به
ایدن مسدئله را رئالیسدم انتقداد، در قالدع . کنندد بلاه براساس ماهی، موضوعی خدود حفدظ می

صورت کده در رئالیسدم انتقداد،، فراواندی واقعدی سدازوکارها،  این به کند؛ سازوکارهایی تبیین می
. کنندد ا، برا، کثرت واقعِی علومی اس، که آن سدازوکارها را مطالعده و بررسدی می یبیعی، زمینه

برا، نمونه سازوکارها،  وسیله سازوکار دیگر، تبیین شود دد اگرچه ممان اس، یک نوع سازوکار به
دد اما ممان نیس، که این نوع سدازوکار بده  شوند رها، شیمیایی تبیین میشناختی با سازوکا زیس،

ها، دیگدر دارد و  هایی اس، که ریشه در الیه یبیع،، چندالیه و دارا، الیه. دیگر، فروکاسته شود
ها اس،؛ جریان بالفعل و کنونی حوادث، متفداوت از جریدانی  درحال ظهور و پیدایش از درون آن

یاف،؛ بنابراین، تالش برا، فروکاستن  تر وجود داشتند، تحقق می ها، مبنایی یهاس، که اگر فق  ال
شیمیایی بدا  د شدناختی بده علدو  فیزیای علو  اجتماعی به علو  یبیعی یا فروکاسدتن علدو  زیس،

 (.6236، 6332کریگ، )شود  ماهی، این موضوع کنار گذاشته می
کید دارد، اما تلفیق علو  با ایناه رئالیسم انتقاد، بر ناممان بودن فروک استن علو  به یادیگر تأ

توان گف،  پذیر اس،؛ بنابراین، می ها تا حد زیاد، در این دیدگاه اماان ها، اساسی آن با حفظ الیه
تر هسدتی اسد، و هدر  ها، عمیدق که هد  تلفیق برمبنا، دیدگاه رئالیسم انتقاد،، پی بردن به الیه

دهدد و بده همدین  اما تلفیق با حفظ شرایطی ر  می. مجاز اس، روشی که به این امر یار، رساند،
شناختی را تنهدا  ها، روان بر این نظر هستند که برخی سازوکار( 690، 8006)دلیل بنتون و کرایع 

.توان توضیح داد، یعنی فرایند از باال به پایین برحسع فرایندها، اجتماعی می
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 م انتقادیکاربرد در علوم اجتماعی برمبنای رئالیس. 4
ها  معنا، هماار، جامعه و متخصصان بدرا، بررسدی مشداالت و اسدتفاده از نظریده کاربرد در اینجا به

پژوهی کاربرد در رئالیسم انتقاد، بده دو  بر این اساس، دانش. منظور حل مشاالت دنیا، واقعی اس، به
گونداگون اجتمداعی، در یابد؛ صورت نخس، کاربرد نظریه رئالیسم انتقداد، در علدو   صورت نمود می

،  ها در علو  برجدا، گذاشدته اسد،؛ بدرا، مثدال، در اقتصداد السدون قالع تأثیر، اس، که بر پژوهش
، نظریده  شناسدی آرچدر ، جامعه ، ج رافیدا، انسدانی کاسدتر ، مسائل محیطی بنتدون نگار، پروتر قو 

 (.92، 6929ز خادمی، به نقل ا)نقش داشته اس، ... ، و ، نظریه سازمانی تسانگ یبقات جسوپ
صورت دیگر، استفاده از مفروضدات اساسدی ایدن دیددگاه بدرا، حدل مسدائل مربدو  بده علدو  

، رئالیسم انتقاد، را پاسخ نظر، جدید، « نظریه و روش»در ( 8003)  ِمل چرتون. اجتماعی اس،
نظدر  از . داندد می وتحلیل جامعه و مسدائل آن گرایی برا، تجزیه گرایی و ضداثبات به مباحثه بین اثبات

شناسدی علدم باشدد، اثرگدذار اسد، و  و،، رویارد رئالیستی بر این استدالل که آیا اماان دارد جامعه
. اندد هدا کرده گرایدان کمدک مفیدد، بده ایدن بح  کنند که واقع شناسان تصدیق می بسیار، از جامعه

هدا، نهفتده  شدف عل،گرایی، ک وتحلیل واقدع کندد کده مقصدود از تجزیده همچنین چرتون بیدان می
هایی مانندد جدر  و جناید، تأثیرگدذار  بر این اساس، این رویارد بر حوزه. ها، اجتماعی اس، پدیده

ها، ابتددایی در ایدن مدورد را  ها و فرضدیه اندد، اندیشده شناسدان تدالش کرده بوده و گروهی از جامعه
ایدن رویادرد جدیدد در پدی  .وتعدیل کنند و رویارد جدید، برا، مطالعه تبهاار، فراهم کنندد جر 

ها،  و نظریده( که بر ساختار اقتصاد، تمرکز دارد)ها، چپ تندرو درباره جنای،  ایجاد پلی بین نظریه
عنوان سدر بال، اکثری، جنایتادار جامعده قلمدداد  ترین اعضا، جامعه را به که ضعیف)راس، جدید 

ه رئالیسدم انتقداد،، موقعید، بر این نظر اسد، کد( 6، 8006)   و، همچنین شیپ. اس،( کنند می
ترتیع،  این بده. ها، آموزشی در عصر معاصدر دارد وتربی، و پژوهش خوبی برا، حل مشاالت تعلیم

ویژه در امور اجتماعی، باید گفد،  ها، مختلف، به با توجه به نقش کاربرد، رئالیسم انتقاد، در حوزه
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 
 

 
 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

20 
پژوهی در  اهداف دانش

 ...علوم اجتماعی 

تواند، بررسدی  ها، زیرین ساختارها می یهکه یای از اهدا  کاربرد، در این حوزه با توجه به کشف ال
و کشف عوامل پنهان و تأثیرگذار، باشد کده موقعید، علدو  اجتمداعی و اسدتفاده از آن بدرا، بهبدود 

ها، گونداگونی  ها، مختلف در علو  اجتماعی براساس مؤلفده رشته. جامعه را به حاشیه کشانده اس،
 .تحلیل ساختارها، پنهان آن بدردازدتواند به  اند که رئالیسم انتقاد، می شال گرفته

در بررسدی . کاربرد، بودن علو  اجتماعی پرسشی همواره بداز پدیش رو، متخصصدان اسد،
،  ساختاریافته»مثابه وجود،  توان گف،، رئالیسم انتقاد، جهان را به باره می رئالیسم انتقاد، در این

گرایی،  که بدا ایدن نظدر در برابدر تجربدهبیند،   می( 661، 6336باساار، )«  ت ییر متمایز، و درحال
بدر ایدن، رئالیسدم انتقداد،، واقعید، رخددادها و  عالوه. گیدرد آلیسدم قدرار می پراگماتیسم، و ایده

کیدد بدر آن ها را اناار نمی گفتمان هدا شدناخ، سداختارها، مولدد  کند، بلاده بدرعاس، ضدمن تأ
میدن و درنتیجده ت ییدر و اصدال  جهدان صورت، فه تنها در این. ستاید ها را می رخدادها و گفتمان

تواندد  ؛ درنتیجه هد  کاربرد، علو  اجتمداعی می(8، 6323باساار، )شود  اجتماعی ممان می
شدر  فهدم و . منظور اصدال  جامعده باشدد تالش برا، شناخ، و کشف ساختارها، اجتماعی به

سداختارهایی کده . اس،ها  ت ییر جهان اجتماعی ما، شناخ، ساختارها، مولد رخدادها و گفتمان
توانندد از یریدق کدار عملدی و  ها هستند، می فروکاستن به الگوهایی از رخدادها و گفتمان غیرقابل

لحاظ اهمی، در تبیین و تفسدیر  ساختارها به. نظر، دانشمندان علو  اجتماعی تشخی  داده شوند
 .شوند بند، می مراتبی یبقه صورت سلسله جهان اجتماعی به

 
 گیری هبحث و نتیج

ا، که علو  یبیعی و اجتماعی اماان بررسدی  گونه بر تبیین علم به ادعا، اساسی رئالیسم انتقاد، مبنی
گرایی و  شددناختی میددان اثبددات ، انتخدداب مسددیر، روش(6، 6332باسدداار، )علمددی داشددته باشددند 

هدایی را بدرا،  اماان ،...هرمنوتیک، ارائه تعریفی متفاوت از دانش با تأکید بر ابعاد الز  و غیدرالز ، و
در عرصه آموزشدی، رئالیسدم انتقداد، بدا تأکیدد بدر جهدان  .وجود آورد پژوهی در علو  اجتماعی به دانش

گرایدان جددا  ها و هرمنوتیک مستقل از ههن و وجود واقعی، چندالیده و پیچیدده، راه خدود را از پوزیتیویسد،
د زمینه رهاساز، و، را فراهم کندد؛ انسدانی مبتادر و کند و به وجود انسانی خالق باور دارد که آموزش بای می

اش  ساز، و آموزش و،، شر  الز  برا، رهایی  ها، اجتماعی که آگاه حال محصورشده در میان قدرت درعین
 .از عوامل محصورکننده اس،

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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گاهی فلسفی، اشاره کید بر فلسفه و خودآ هایی بدرا،  در عرصه پژوهشی، رئالیسم انتقاد، با تأ
گاهی فلسفی در عرصه پژوهشدی خدود در ابتددا،  ر علو  اجتماعی دارد مبنیپژوهشگ بر ایناه با آ

این پژوهش به چه منظور، آغاز خواهدد »پژوهش الز  اس، به چند ناته توجه کند ازجمله ایناه 
هدا،  فرض بر این، پژوهشگر باید درباره پیش عالوه« شد و قرار اس، چه تأثیر، بر جامعه بگذارد؟

هدا، خدود بدا  فرض ا، فراتدر بده قیداس پیش ناسانه خود بیشتر بیندیشد و حتی در مرحلدهش هستی
تدک  ترتیع، پژوهشگر در برابر پژوهش خدود و تک این به. ها، دیگر پژوهشگران بدردازد فرض پیش
 .برد، مسئولی، خواهد داش، کار می هایی که در آن به کلمه

در ارتبدا  بدا هدم و فهدم آن در یدک الگدو، دهی اجدزا، داندش  تلفیق با تالش برا، سازمان
ها، چندگانده،  پیوسدته رئالیسدم انتقداد، اسد، کده هسدتی را بدا الیده هم گسترده، یادآور جهان به

ها در عرصه علو  اجتماعی و حتی  رو دانش کشد؛ ازاین تصویر می بافتگی، و تعامالت پویا به درهم
ا از هم درنظر گرف،؛ بنابراین، رئالیسدم انتقداد، بدا ا، کاماًل مجز عنوان حوزه توان به یبیعی را نمی

رسدمی، شدناخته و از هدر  ا، را به رشته تأکید، که بر فهم واقعی، در ابعاد گسترده دارد، علو  میان
 .کند ها، پیچیده واقعی، باشد، استقبال می دانشی که قادر به تفسیر و تبیین بهتر الیه

ندوعی آمدوزش، پدژوهش، و تلفیدق را نیدز بده ههدن  سرانجا ، کداربرد در علدو  اجتمداعی بده
هدایی اسد،  خواند؛ به این معنی که هد  نهایی هرکدا  از این سه عرصه، دسترسی به دانش فرامی

رئالیسم انتقاد، بدا . شود ها می که درنهای، منجر به پیشگیر، و کشف مسائل، اصال ، و بهبود آن
ا، برا، کاربرد داندش در  ل منطبق با واقع، توان بالقوهحا نظر، و درعین پرداز، به دور از تنگ نظریه
 .کند تر می ها، اجتماعی دارد و با مؤلفه انتقاد، بودن، دانش را به عرصه عمل نزدیک عرصه
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