
 

  

 
 
 
 

 

 

 در مطالعات  شناختی روشگانة  رويکردهای سه

 ادراکات اجتماعی و مقايسة آن با نظرية علوم

 یئطباطبا عالمه اعتباری

 علی اميدی

 چکيدهچکيده
توان در آثار فالسفة بزرگ ایران  های فلسفي جدید را مي بعضا  برخي مضامين اندیشه

شناختي انسان  ترین تحول معرفت بندی با مسامحه، مهم در یک تقسيمزمين جستجو کرد. 
 "طباطبائي عالمه"گرا تقسيم کرد. فلسفة  تکوین و گرا فرا اثبات گرا، توان به اثبات را مي

باشد.  هرچند با این سه رویکرد تفاوت اساسي دارد، ولي واجد برخي از مضامين آنها مي
رسد، دارای  نظر مي است که به« نظریة اعتباریات»های فلسفة عالمه،  یکي از نوآوری

گرایي باشد که این مقاله آن را  گرایي و تکوین وجوه تشابه با رویکردهای فرا اثبات
های  بندی مقالة حاضر این است که هرچند عالمه برای برخي پدیده کاود. جمع مي

داند و امکان  سبي نميها را ن اجتماعي شثن اعتباری قائل است، ولي معرفت بر این پدیده
های اجتماعي اعم از عيني و اعتباری قائل است؛ از  طرفانه برای پدیده شناخت بي

 گيرد. های پساتجددگرایي زاویه مي جهت اندیشة عالمه از اندیشه این
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 مقدمه

طباطبایي از چنـان جـامعيتي برخـوردار    طباطبایي از چنـان جـامعيتي برخـوردار      شود که فلسفة عالمهشود که فلسفة عالمه  افل فلسفي، هر از گاهي عنوان ميافل فلسفي، هر از گاهي عنوان ميدر محدر مح
و و   (post-positivism)گرایـي  گرایـي    مانند پسـا اثبـات  مانند پسـا اثبـات    جدید های فرا نظریهای فرا نظری  های اندیشههای اندیشه  توان رگهتوان رگه  است که مياست که مي

ــوین ــوینتک ــي  تک ــيگرای ــاپوی      (constructivism) گرای ــه تک ــد ک ــان دارن ــان اذع ــرد. همگ ــتجو ک ــاپوی    را در آن جس ــه تک ــد ک ــان دارن ــان اذع ــرد. همگ ــتجو ک   را در آن جس
ایشان ایشان   ««محورمحور  مسثلهمسثله»»  هایهای یکي از تالشیکي از تالش  مارکسيسممارکسيسم  شناسانهشناسانه  معرفتمعرفت  هایهای  ضعفضعف  نمودننمودن  طباطبایي درطباطبایي در  عالمهعالمه

معتقد است کـه  معتقد است کـه    ""علي پایاعلي پایا"". . بودبود  شدهشده  نمودارنمودار  پژوهيپژوهي  معرفتمعرفت  عرصةعرصة  دردر  وو  مدرنمدرن  جهانجهان  آید که درآید که در  شمار ميشمار مي  بهبه
  ««اریـات اریـات اعتباعتب»»  بـاب بـاب   دردر  رئاليسـم رئاليسـم   روشروش  وو  فلسـفه فلسـفه   اصـول اصـول   کتابکتاب  ي دري درئئطباطباطباطبا  عالمهعالمه  مرحوممرحوم  پرمضمونپرمضمون  بح بح 
  اعتباریـات اعتباریـات   کتـاب کتـاب   دردر  آمریکـایي آمریکـایي   فيلسـوف فيلسـوف   ،،""لـویيس لـویيس   دیویددیوید""  آن صورت گرفت کهآن صورت گرفت که  ازاز  پيشپيش  سالسال  8686  حدودحدود

(Conventions)  8686  حـدود حـدود   همچنـين همچنـين   ييئئطباطبـا طباطبـا   نظر وی، مرحومنظر وی، مرحوم  آن را مطرح کرد. بهآن را مطرح کرد. به  زمينزمين  مغرب مغرب   دردر  
   فتـي فتـي معرمعر  نسـبت نسـبت   وو  واقعيـت واقعيـت   اجتمـاعي اجتمـاعي   برسـاختن برسـاختن   بـه بـه   مربوطمربوط  بح بح   ""سرلسرل  جانجان""  امثالامثال  کهکه  آنآن  ازاز  پيشپيش  سالسال
اسـت  اسـت    کردهکرده  عنوانعنوان  رارا  درخوریدرخوری  نکاتنکات  آنآن  دربارةدربارة  وو  توجهتوجه  موضوعموضوع  ایناین  بهبه  کنند،کنند،  مطرحمطرح  هاها  برساختهبرساخته  ایناین  بابا  رارا  ماما

جریـان  جریـان    بـا بـا   مواجهـه مواجهـه   دردر  رارا  اعتبـارات اعتبـارات   ي نظریـات ي نظریـات ئئطباطبـا طباطبـا   عالمـه عالمـه   برخي دیگـر نيـز معتقدنـد   برخي دیگـر نيـز معتقدنـد   . . ((13011301)پایا، )پایا، 
 . . کردکرد  مطرحمطرح  غربغرب  فلسفةفلسفة  گرایيگرایي  اثباتاثبات

باشـد کـه در هـر مکتـب     باشـد کـه در هـر مکتـب       ميمي  فرانظریفرانظری  مهممهم  مسائلمسائل  ازازیکي یکي   سيسيشناشنا  شناسي و هستيشناسي و هستي  با وجوداین، معرفتبا وجوداین، معرفت
  وو  اکتسـاب اکتسـاب   گيگيچگـون چگـون   شناسـي، شناسـي،   معرفـت معرفـت در در   فلسفي مورد توجه است و فلسفة عالمه از آن مستثني نيست.فلسفي مورد توجه است و فلسفة عالمه از آن مستثني نيست.

  دنبـال دنبـال   ههبب  شناسيشناسي  هستيهستي  اگراگر. . شودشود  ييمم  واقعواقع  پرسشپرسش  موردمورد  معرفت،معرفت،  سقمسقم  وو  صحتصحت  ننييهمچنهمچن  وو  آنآن  حصولحصول  امکانامکان
  هسـتي هسـتي   آنآن  بهبه  معرفتمعرفت  چگونگيچگونگي  ازاز  شناسيشناسي  معرفتمعرفت  ؛؛هر آن چيستهر آن چيستو مظاو مظا  دارددارد  وجودوجود  چيزیچيزی  چهچه  کهکه  استاست  ننییاا

هـای  هـای   و ماهيت وجـودی پدیـده  و ماهيت وجـودی پدیـده   (The fact) واقعواقع  امرامر  راجعراجع  شناسيشناسي  هستيهستي  کهکهيدرحالدرحال  ببييترتترت  ننییبدبد. . پرسدپرسد  ميمي
  علمـي علمـي   شناسيشناسي  معرفتمعرفت. . باشدباشد ميمي(subject)  شناساشناسا  فاعلفاعل  بهبه  راجعراجع  شناسيشناسي  معرفتمعرفت  است،است،اجتماعي و فيزیکي اجتماعي و فيزیکي 

  کنـد کنـد   مـي مـي   بحـ  بحـ    آنهـا آنهـا   ییخطاخطا  وو  صحتصحت  مالکمالک  ننييييتعتع  وو  انواعانواع  ييابابييارزشارزش  ان،ان،انسانس  ییهاها  شناختشناخت  ةةدرباردربار  کهکه  استاست
  بـه بـه   ييابابييدسـت دسـت   کـه کـه   اسـت اسـت   جهـت جهـت   ننبـدی بـدی   ييشناسشناس  معرفتمعرفت  ضرورتضرورت  رو از این (.(.188، ص1363، ، ییمصباح یزدمصباح یزد))

  خواهـد خواهـد   ييمبتنمبتن  ييمعرفتمعرفت  ییرساختاررساختارییزز  وو  یيیيربناربناییزز  مباح مباح   بربر  ،،يينگرشنگرش  نوعنوع  هرهر  بلکهبلکه  ر،ر،ييفراگفراگ  وو  جامعجامع  ييننييبب  جهانجهان
 (.(.1616ــ1313، صص، صص13621362  ،،ییمطهرمطهر))  بودبود

   تـوان تـوان   مـي مـي   رارا  اجتمـاعي اجتمـاعي   شناسـي علـوم  شناسـي علـوم    شناسـي و هسـتي  شناسـي و هسـتي    معرفتمعرفت  مقولةمقولة  دردر  مطرحمطرح  هایهای  ترین رهيافتترین رهيافت  مهممهم
 گرایـي  گرایـي    و تکـوین و تکـوین   ((یـا پسامدرنيسـم   پوزیتيویسمپوزیتيویسماپسپس))  گرایيگرایي  فرااثباتفرااثبات  ،،((پوزیتيویسمپوزیتيویسم))  گرایيگرایي  اثباتاثبات  دستةدستة  سهسه  بهبه

رایي اساساً تحت رهيافت رایي اساساً تحت رهيافت گگ  در ميان محققان اختالف است که مکتب تکویندر ميان محققان اختالف است که مکتب تکوین  ..کردکرد  تقسيمتقسيم  )یا سازه انگاری()یا سازه انگاری(
دهد. فرضية نگارنـده  دهد. فرضية نگارنـده    بندی است یا نه؛ ولي این مقاله آن را در دستة مستقلي قرار ميبندی است یا نه؛ ولي این مقاله آن را در دستة مستقلي قرار مي  مستقلي قابل تقسيممستقلي قابل تقسيم

شناسي شناسي   ي با ارائة نظریه اعتبارات یک افق جدیدی در معرفتي با ارائة نظریه اعتبارات یک افق جدیدی در معرفتئئطباطباطباطبا  این است که در دنيای اسالم، عالمهاین است که در دنيای اسالم، عالمه
گـرا همپوشـاني   گـرا همپوشـاني     گرا و تکوینگرا و تکوین  مواردی با مباح  فرااثباتمواردی با مباح  فرااثبات  انساني باز کرده است که درانساني باز کرده است که در  شناسي علومشناسي علوم  و هستيو هستي

داند، ولي معتقد است فلسفة داند، ولي معتقد است فلسفة   گرایي قابل توجه ميگرایي قابل توجه مي  دارد؛ نگارنده خصوصاً این همپوشاني را با مکتب تکویندارد؛ نگارنده خصوصاً این همپوشاني را با مکتب تکوین



 939 . . .مقايسة آن با   اجتماعی و در مطالعات علوم شناختیروشگانة  رويکردهای سه 

(Trinal Methodological Approach toward Social Sciences and its  . . .) 

 

  هـای هـای   دیدگاهدیدگاه  این مقاله،این مقاله،  شناسي با هر سه رویکرد متفاوت است. درشناسي با هر سه رویکرد متفاوت است. در  شناسي و هستيشناسي و هستي  عالمه از جهت معرفتعالمه از جهت معرفت
  بـا بـا   سـپس سـپس   وو  شودشود  ميمي  دادهداده  شرحشرح  مختصرمختصر  بطوربطور  گانة مذکورگانة مذکور  سهسه  شناختي رویکردهایشناختي رویکردهای  ييو هستو هست  شناختيشناختي  معرفتمعرفت
  رویکردهـای مزبـور، خصوصـاً   رویکردهـای مزبـور، خصوصـاً     ميـان ميـان   برقـرار شـده  برقـرار شـده    پيوندپيوند  نقاطنقاط  عالمه در خصوص اعتباریات،عالمه در خصوص اعتباریات،  دیدگاهدیدگاه  بيانبيان

 . . شودشود  ميمي  دادهداده  گرایي و نظریة عالمه در پایان مقاله نشانگرایي و نظریة عالمه در پایان مقاله نشان  تکوینتکوین

 گرا گرا و تکوين گرا، فرا اثبات ثباتاجتماعی: ا عمد  مطالعات علوم یها افتيره

   گـرا، گـرا،   تـوان بـه اثبـات   تـوان بـه اثبـات     تـرین رویکردهـای معرفتـي انسـان را مـي     تـرین رویکردهـای معرفتـي انسـان را مـي       گرا، مهـم گرا، مهـم   بندی تقليلبندی تقليل  در یک تقسيمدر یک تقسيم
   قـوانين قـوانين   وجـود وجـود   شـناخت، شـناخت،   امکـان امکـان   بـه بـه   قائـل قائـل   گـرا، گـرا،   اثباتاثبات  شناسيشناسي  معرفتمعرفت  گرا تقسيم کرد.گرا تقسيم کرد.  تکوینتکوین  وو  گراگرا  فرااثباتفرااثبات

  دردر  امـا امـا   وو  استاست  شناختشناخت  دردر  تجربهتجربه  وو  خردخرد  کاربردکاربرد  وو  پيشينيپيشيني  نشنشدادا  نفينفي  کشف،کشف،  قابلقابل  وو  عينيعيني  ناپذیر،ناپذیر،  تغييرتغيير  عامعام
  عـدم عـدم   وو  بيطرفانـه بيطرفانـه   شـناخت شـناخت   امکـان امکـان   عـدم عـدم   بهبه  قائلقائل  مدرن،مدرن،  پستپست  وو  گراگرا  اثباتاثبات  فرافرا  شناسيشناسي  معرفتمعرفت  ززيينن  آنآن  مقابلمقابل
ـ اا  بـا بـا . . دانـد دانـد   مـي مـي   نسبينسبي  امریامری  رارا  واقعيتواقعيت  وو  استاست  عينيعيني  وو  تغييرناپذیرتغييرناپذیر  عامعام  قوانينقوانين  وجودوجود ـ ی از از   کـدام کـدام   هـر هـر   ادعـا ادعـا   ننی

ـ   ترتيبترتيب  بهبه  کهکه  کوشندکوشند  ميمي  ییاا  گونهگونه  بهبهگرا گرا   ا و فرا اثباتا و فرا اثباتگرگر  شناسي اثباتشناسي اثبات  معرفتمعرفت ـ ی   ابعـاد ابعـاد   بـه بـه   رارا  اجتمـاعي اجتمـاعي   جهـان جهـان   اای
  رابطـه رابطـه   بـر بـر   تثکيـد تثکيـد   بابا  وو  معنایيمعنایي  وو  گفتمانيگفتماني  مطلقاًمطلقاً  اموریاموری  بهبه  انسانيانساني  کنشکنش  تقليلتقليل  بابا  اایی  وو  دهنددهند  تقليلتقليل  آنآن  مادیمادی
  نفـي نفـي   اسـاً اسـاً اساس  الواقـع الواقـع   فـي فـي   شناختشناخت  بهبه  نيلنيل  امکانامکان  آنآن  براساسبراساس  کهکه  رسندرسند  ميمي  دیگریدیگری  نتایجنتایج  بهبه  گفتمانگفتمان  وو  قدرتقدرت
 . . گرددگردد  ميمي

   ازاز. . اسـت اسـت   اسـتوار اسـتوار   (Foundationalist ontology)« « بنيادگرایانـه بنيادگرایانـه   شناسـي شناسـي   هسـتي هسـتي »»  بـر بـر   گرایيگرایي  اثباتاثبات
  اجتمـاعي اجتمـاعي   علومعلوم  وو  طبيعيطبيعي  علومعلوم  ترتيبترتيب  . بدین. بدیندارددارد  وجودوجود  آنآن  ازاز  ماما  شناختشناخت  ازاز  مستقلمستقل  جهان،جهان،  معتقد استمعتقد است  رورو ایناین
   راهراه  ازاز  ، یعنـي ، یعنـي کنـد کنـد   مـي مـي   فـراهم فـراهم را را   ایای  فرضـيه فرضـيه   کـه کـه     نظریـه نظریـه یـک  یـک    ازاز  اسـتفاده اسـتفاده   بـا بـا   تـوان تـوان   مـي مـي . . انـد انـد   قيـاس قيـاس   قابلقابل

   ایـن ایـن   ازاز. . نمـود نمـود   برقـرار برقـرار   اجتمـاعي اجتمـاعي   هـای هـای   پدیـده پدیـده   بـين بـين   منـدی منـدی   قاعدهقاعده  روابطروابط  باشد،باشد،  پذیرپذیر  آزمونآزمون  مستقيم،مستقيم،  مشاهدهمشاهده
   دارددارد  ادعـا ادعـا   گرایـي گرایـي   اثبـات اثبـات   ،،معمـول معمـول   طـور طـور   بهبه. . ندارندندارند  وجودوجود  ،،نباشندنباشند  پذیرپذیر  مشاهدهمشاهده  کهکه  ژرفيژرفي  ساختارهایساختارهای  دیدگاه،دیدگاه،

ـ (Dichotomy)   دوگـانگي دوگـانگي   هـيچ هـيچ   کـه کـه  ـ ب  و شناسـنده  و شناسـنده  (Reality)   واقـع واقـع   وو (Appearance) ظـاهر ظـاهر   ينينب
 هـای  هـای    شـيوه شـيوه   رورو  ایـن ایـن   ازاز. . نيسـت نيسـت   اجتمـاعي اجتمـاعي   ایای  برسـاخته برسـاخته   وو  دارددارد  واقعيـت واقعيـت   جهـان جهـان   ؛نداردندارد  وجودوجودشونده شونده   و شناختو شناخت
 ,Furlong)  در اختيـار باشـد  در اختيـار باشـد    نظریـه نظریـه   یکیک  بيان معتبربودنبيان معتبربودن  برایبرای  مستقلمستقل  آزمونيآزمونيعنوان عنوان   بهبه  تواندتواند  ميمي  تجربيتجربي

and Marsh, 2002, p.22). 

ـ يـ تحقتحق»»  اصـل اصـل   قائـل بـه  قائـل بـه    ««ييمنطقـ منطقـ   سـم سـم ییووييتتییپوزپوز»»  ةةشـاخ شـاخ   طرفدارانطرفداران  ژهژهییوو  ههبب  ،،یيیيااگرگر  اثباتاثبات  دردر   ««ییررییپـذ پـذ   ققي
  دسـت دسـت   بـه بـه   ييخـارج خـارج   ییازاازا  بهبه  ماما  آنهاآنها  ییبرابرا  کهکه  باشندباشند  ييمم  ييمعنمعن  ییدارادارا  یيیيهاها  گزارهگزاره  تنهاتنها  کهکه  ييمعنمعن  ننییبدبد. . باشندباشند  ييمم
  خـارج خـارج   عـالم عـالم   بابا  رارا  ططييبسبس  ییهاها  گزارهگزاره  انطباقانطباق  ییپاپا  ،،بارهباره    ننییاا  دردر  ""راسلراسل""(. (. 860860-862862صصصص  ،،13681368  باربور،باربور،))  ددییآآ
  ،،البتهالبته(. (. 6161-6868  ، صص، صص13821382  راسل،راسل،))  استاست  معروفمعروف  ««ييمنطقمنطق  سمسميياتماتم»»  بهبه  ههیینظرنظر  ننییاا  کهکهاست است   دهدهييکشکش  ششييپپ
ـ   مرکـب مرکـب   جمـالت جمـالت   ییبنـا بنـا   سـنگ سـنگ   رارا  هـا هـا   گزارهگزاره  ننییاا  اواو ـ معن ـ   گونـه گونـه   ننییبـد بـد   وو  دانسـت دانسـت   داردار  ييمعن ـ معن   نـد نـد ییبرآبرآ  رارا  ییداردار  ييمعن

  ""ننییتگنشـتا تگنشـتا ییوو""  ييفلسـف فلسـف   -ييمنطقمنطقة ة رسالرسال  ازاز  توانتوان  ييمم  راسل،راسل،  بابا  همزمانهمزمان. . رارا  آنآن  خودخود  نهنه  شمرد،شمرد،  ییررییپذپذ  ققييتحقتحق
  ،،ييمگـ مگـ   ؛؛8888، ص، ص13601360  ن،ن،ییتگنشـتا تگنشـتا ییوو))  دادداد  ييمنطقـ منطقـ   سمسمییووييتتییپوزپوز  دستدست  بهبه  ییگرگرییدد  مهممهم  سرمشقسرمشق  کهکه  بردبرد  نامنام
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(Ali Omidi) 

 

  قائـل قائـل   ییررییپـذ پـذ   ابطالابطال  اصلاصل  بهبه  ییررییپذپذ  ققييتحقتحق  اصلاصل  مقابلمقابل  دردر  ززيينن  پوپرپوپر  ننییاا  بربر  عالوهعالوه(. (. 836836-836836، صص، صص13661366
  نقضنقض  قابلقابل  منطق،منطق،  راهراه  ازاز  چهچه  وو  حسحس  راهراه  ازاز  چهچه  کهکه  استاست  یيیيهاها  گزارهگزاره  وصفوصف  ییداردار  ييمعنمعن  ،،آنآن  اساساساسکه بر که بر   شدشد
  هـا هـا   گزارهگزاره  ننییاا  صورتصورت  ننییاا  دردر  تنهاتنها  وو  باشدباشد  کذبکذب  محتملمحتمل  است،است،  صدقصدق  محتملمحتمل  کهکه  همچنانهمچنان  گرگرییدد  عبارتعبارت  بهبه  وو

 (. (. 6666-6666، صص، صص13631363  پوپر،پوپر،))  بودبود  خواهدخواهد  ييعلمعلم
 True Justified««موجـه موجـه   صـادق صـادق   بـاور بـاور »: : ازاز  استاست  عبارتعبارت  معرفتمعرفت  اثباتگرا،اثباتگرا،  شناسانشناسان  معرفتمعرفت  ففییتعرتعر  طبقطبق

Belief
ــر  ززاا   ــرنظ ــان  نظ ــانآن ــ  آن ــوقت ــ  ييوقت ــم ــوان  ييم ــوانت ــت  ت ــتگف ــا)  ««آآ»»  گف ــل شناس ــافاع ــل شناس ــ  (Subject فاع ــم ــد  ييم ــددان ــه  دان ــهک « « بب»»ک

  ؛؛باشـد باشـد   واقعواقع  بابا  مطابقمطابق  وو  صادقصادق ««بب»» اوالًاوالً: : باشدباشد  شدهشده  احرازاحراز  شرطشرط  سهسه  کهکه  ،،صادق استصادق است  (Statementگزارهگزاره))
  ثالثاًثالثاً؛ ؛ باشدباشد  داشتهداشته  ننييققیی  واقعواقع  بابا ««بب»» مطابقتمطابقت  بهبه ««آآ»» گرگرییدد  عبارتعبارت  ههبب  وو ««بب»» کهکه  باشدباشد  داشتهداشته  باورباور ««آآ»» اًاًييثانثان
  بـاور بـاور   ننییاا  بهبه  ييراهراه  چهچه  ازاز  کهکه  دهددهد  نشاننشان  يياستداللاستدالل  ییررييسس  بابا  بتواندبتواند« « آآ»» ييعنعنیی  ؛؛باشدباشد  موجهموجه ««بب»»  بهبه« « آآ»» باورقباورق
 (.(.136136، ص، ص13681368  ن،ن،ييهاملهامل))  باشدباشد  بودهبوده  استداللاستدالل  جهجهيينتنت  اواو  باورباور  سخنسخن  گرگرییدد  بهبه  است،است،  دهدهييرسرس

ایـن    ازاز  است؛است؛ (Causal statements)« « علّيعلّي  احکاماحکام»»  صدورصدور  اجتماعي،اجتماعي،  علومعلوم  هدفهدف  ،،گرایانگرایان  اثباتاثبات  برایبرای
. . نمودنمود  کوششکوشش  راستاراستا  ایناین  دردر  بایدباید  وو  استاست  پذیرپذیر  امکانامکان  اجتماعي،اجتماعي،  هایهای  پدیدهپدیده  ميانميان  علّيعلّي  روابطروابط  کردنکردن  برقراربرقرار  نظرنظر

  هـای هـای   پرسـش پرسـش   ازاز  تـوان تـوان   مـي مـي   -انداند  چيستيچيستي  ةةدرباردربارکه که   -  رارا  تجربيتجربي  هایهای  پرسشپرسش  کهکه  کنندکنند  ميمي  استداللاستدالل  همچنينهمچنين
  جویجویتتجسـ جسـ   اجتمـاعي، اجتمـاعي،   علـوم علـوم   هـدف هـدف بنـابراین  بنـابراین  . . کـرد کـرد   جـدا جـدا   -انـد انـد   مربـوط مربـوط   باشـد باشـد   بایدباید  آنچهآنچه  بهبه  کهکه-  هنجاریهنجاری
  آنجـا آنجـا   ازاز. . انداند  هنجاریهنجاری  هایهای  پرسشپرسش  دنبالدنبال  بهبه  مذهبمذهب  یایا  متافيزیکمتافيزیک  فلسفه،فلسفه،  حاليکهحاليکه  دردر  است؛است؛  تجربيتجربي  هایهای  پرسشپرسش

  وو  بـودن بـودن   عينـي عينـي   امکـان امکـان   اجتمـاعي، اجتمـاعي،   علـوم علـوم   برایبرای  ،،ختختساسا  جداجدا  هنجاریهنجاری  ازاز  رارا  تجربيتجربي  هایهای  پرسشپرسش  توانتوان  ميمي  کهکه
 .(Furlong, and Marsh, 2002, pp.22- 23)دارددارد  وجودوجود  هاها  ارزشارزش  ازاز  رهایيرهایي

 :شناخته مي شود اساسي ویژگيسه  با گرایي اثباترهيافت 

 ؛بيطرف است ا دانش ذات -

 ؛تنها روش علمي، روش علوم طبيعي است -

)ادیبي و  اجتماعي نيز قرار گيرد دانشمندان علوم  ةطبيعي باید مورد استفاد های دقيق علوم روش -
 (.130، ص1382انصاری، 

قـق علـوم اسـت و    وی واقعيـت و قـوانين مح   ای است که فراسـ  گرایي منکر وجود نيرو یا جوهره اثبات
 فلسـفه را  فـة وظيگرایـي   . اثبـات را زاید نشان بدهد سایر معارف بشریخواهد با تکيه بر علوم طبيعي،  مي

، بـر کشـف   مبتنـي  هـای  بنابراین دیدگاه، کوشش. داند صرفا  یافتن اصول کلي مشترک بين تمام علوم مي
گرایـي،   هـایي چـون پدیدارشناسـي، تثویـل     و مکتـب  باشند مي کاوی در راه شناخت مطرود شهود و درون
هـای اجتمـاعي تکيـه     ابعاد کيفي، ذهنـي و ارزشـي پدیـده    که بر طورکلي هر مکتب یا آیيني تفهمي و به

 از افــت،يره نیــا (. پــس31، ص1321)ســاروخاني،  اعتبــار اســت کنــد، از دیــدگاه ایــن مکتــب بــي مــي
 و تجربـه  قیـ طر از را جهـان  تـوان  يم که معتقدند ها گرا اثبات .کند يم تیحما ينيع فهم يشناس معرفت
 به آنها. کرد مشخص يتجرب ةمشاهد قیطر از را گزاره کی قتيحق عدم ای قتيحق و رک نمودد مشاهده

، مارش و استوکر) هستند داریپا و عام یایقضا ديتول يمدع و پردازند يم موجود یها داده يابیارز و قيتدق
 .(Terriff, 1999, p.100) ( و30، ص1362
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(Trinal Methodological Approach toward Social Sciences and its  . . .) 

 

  هـای هـای   نظریـه نظریـه   بربر  تکيهتکيه  بابا  داشتندداشتند  ييسعسع  اجتماعياجتماعي  علومعلوم  ةةحوزحوز  شمندانشمندانییانداند  کهکه  بودبود  گرایي اثبات  ننييهمهم  ازاز  متثثرمتثثر
   لحـاظ لحـاظ   ازاز  کـه کـه   کردنـد کردنـد   مـي مـي   توصـيه توصـيه   پـردازان پـردازان   نظریـه نظریـه   بـه بـه   وو  دهنـد دهنـد   توضـيح توضـيح   رارا  اجتمـاعي اجتمـاعي   نظـم نظـم   طبيعـي، طبيعـي،   علومعلوم

   10661066  وو  10861086  هـای هـای   دهـه دهـه   دردر  کـه کـه   بـود بـود   ایـي ایـي گرگر  علمعلم  یایا  گرایيگرایي  تجربهتجربه  همينهمين. . کنندکنند  رعایترعایت  رارا  طرفيطرفي  بيبي  ارزشيارزشي
  وو  تـاریخ تـاریخ   بـر بـر   متکـي متکـي   کـه کـه   سـنتي سـنتي   هایهای  روشروش  پسپس  ایناین  ازاز  وو  شدشد  علوم اجتماعيعلوم اجتماعي  واردوارد  ««رفتاریرفتاری  انقالبانقالب»»  نامنام  بهبه

  شناسـي شناسـي   هسـتي هسـتي   بـر بـر   رفتاریرفتاری  ةةمطالعمطالع(. (. 1616صص  ،،13261326  مشيرزاده،مشيرزاده،))  کردکرد  طردطرد  وو  معرفيمعرفي  علميعلمي  غيرغير  رارا  بودبود  فلسفهفلسفه
   بـود بـود   ایـن ایـن   بـر بـر   عقيـده عقيـده . . بودبود  مبتنيمبتني  آماریآماری  وو  کم يکم ي  شناسيشناسي  وشوشرر  اغلباغلب  ووگرا گرا   شناسي اثباتشناسي اثبات  ، معرفت، معرفتبنيادگرایانهبنيادگرایانه

ـ   پيـروی پيـروی   علمـي علمـي   روشروش  ازاز  حقـق حقـق مم  کهکه  استاست  پذیرپذیر  امکانامکان  صورتيصورتي  دردر  اجتماعياجتماعي  ««علمعلم»»  کهکه ـ کن    ازاز  هـا هـا   فرضـيه فرضـيه   ؛؛ددکن
  گيریگيری  اندازهاندازه  بهبه  بنابراین پژوهشگرانبنابراین پژوهشگران. . شوندشوند  آزمایشآزمایش  آنهاآنها  ابطالابطال  برایبرای  کوششيکوششي  دردر  سپسسپس  وو  شودشود  گرفتهگرفته  نظریهنظریه
   نـرم نـرم   هـای هـای   دادهداده  جـای جـای   بـه بـه   بایـد بایـد   ترتيـب ترتيـب   بـدین بـدین   ؛؛نـد نـد بودبود  نيازمنـد نيازمنـد   آنآن    تغيرهـای تغيرهـای مم  وو  اجتمـاعي اجتمـاعي   هایهای  پدیدهپدیده  عينيعيني
  تمرکـز تمرکـز هـا(  هـا(    دولـت دولـت و ارقـام  و ارقـام    آمـار آمـار )مثالً )مثالً   سختسخت  هایهای  دادهداده  بربر  ،،((کنندگانکنندگان  مشارکتمشارکت  مشاهدهمشاهده  وو  هاها  مصاحبهمصاحبه)مثالً )مثالً 
 .(Furlong, and Marsh, 2002, p.23)  شدشد  ميمي

 : : ددننگيرگير  ميمي  صورتصورت  ستداللستداللاا  رشتهرشته  دودو  براساسبراساس  ،،وارد مي شوندوارد مي شوند  گرایيگرایي  اثباتاثباتکه بر که بر   يياتاتقادقادتتننا
  ((طبيعـي طبيعـي   علـوم علـوم   هـای هـای   روشروش  ازاز  پيرویپيروی  بابا))  گرایانگرایان  اثباتاثبات  کهکه  کندکند  ميمي  استداللاستدالل  وسيعوسيع  شکلشکل  بهبه  ؛نخستنخست  گروهگروه

  داشتهداشته  اهميتاهميت  موضعموضع  دودو  بارهباره  ایناین  دردر  ..کنندکنند  ميمي  تفسيرتفسير  بدبد  ،،یابندیابند  ميمي  تداومتداوم  چگونهچگونه  واقعواقع  دردر  علومعلوم  کهکه  گزاره راگزاره را  ایناین
(Willard Van Orman Quine) ""کـواین کـواین ویـالرد  ویـالرد  ""  گرایانهگرایانه  عملعمل  موضعموضع  ؛؛نخستنخست: : استاست

  انتقـاد انتقـاد   دودو  کـه کـه   
  حـواس حـواس   ازاز  ماما  کهکه  شناختيشناختي  هرگونههرگونه  کهکه  کندکند  ميمي  استداللاستدالل  کواینکواین ::استاست  دادهداده  توسعهتوسعه  رارا  گرایيگرایي  اثباتاثبات  ةةدرباردربار  مهممهم
  ازاز. . شـود شـود   ميمي  حاصلحاصل  بریم،بریم،  ميمي  کارکار  بهبه  آنهاآنها  تحليلتحليل  برایبرای  کهکه  مفاهيميمفاهيمي  ميانجيگریميانجيگری  بابا  آوریمآوریم  ميمي  دستدست  بهبه  گانهگانه  پنجپنج
  آنآن  معنـای معنـای   بـه بـه   ایناین .نداردندارد  وجودوجود  آنآن  تفسيرتفسير  بدونبدون  تجربهتجربه  توصيفتوصيف  حتيحتي  یایا  وو  ییبندبند  ردهرده  برایبرای  راهيراهي  هيچهيچ  رورو  ایناین
  آنآن  بـر بـر   کـه کـه   هـایي هـایي   واقعيـت واقعيـت   بـر بـر   همهم  نظریهنظریه  ایناین  جایجای  بهبه  نيستند،نيستند،  جداشدنيجداشدني  آسانيآساني  بهبه  تجربهتجربه  وو  نظریهنظریه  کهکه  استاست
ـ   بـه بـه   این،این،. . گذاردگذارد  ميمي  تثثيرتثثير  آنهاآنها  ازاز  ماما  تفسيرتفسير  چگونگيچگونگي  بربر  همهم  وو  کنيمکنيم  ميمي  تمرکزتمرکز ـ نوب   تـثثير تـثثير   نتـایجي نتـایجي   بـر بـر   خـود خـود   ةةنوب
  مـا مـا   اگـر اگـر   ترتيـب ترتيـب   ایـن ایـن   بـه بـه . . کنـيم کنـيم   مـي مـي   ترسـيم ترسـيم   شوند،شوند،  ظاهرظاهر  نظریهنظریه  ابطالابطال  جهتجهت  دردر  واقعياتواقعيات  اگراگر  کهکه  ردردگذاگذا  ميمي

  اشتباهاشتباه  موردمورد  دردر  نظریهنظریه  بودنبودن  اشتباهاشتباه  جایجای  بهبه  استاست  ممکنممکن  ناسازگارند،ناسازگارند،  نظریهنظریه  بابا  کهکه  کنيمکنيم  مشاهدهمشاهده  هایيهایي  واقعيتواقعيت
   دردر  توانـد توانـد   ييمـ مـ   تنهـایي تنهـایي   بـه بـه   مشـاهده مشـاهده   کـه کـه را را   برداشـت برداشـت   ایـن ایـن   اسـتداللي اسـتداللي   چنـين چنـين . . بگيریمبگيریم  تصميمتصميم  واقعياتواقعيات  بودنبودن
(Thomas Kuhn)  ""ننهکوکوتوماس توماس ""  دیدگاهدیدگاه؛ ؛ دومدوم  .کندکند  ميمي  تضعيفتضعيف  ،،باشدباشد  نظریهنظریه  ابطالابطال  خدمتخدمت

  کـه کـه   استاست  
  کـه کـه   هـایي هـایي   پرسـش پرسـش   بـر بـر   وو  اسـت اسـت   ناشـدني ناشـدني   سـؤال سـؤال   کهکه  دارنددارند  قرارقرار  ایای  ویژهویژه  پارادایمپارادایم  ةةچنبرچنبر  دردر  زمانيزماني  هرهر  دردر  علومعلوم

-Hollis & Smith, 1990, pp.55) گـذارد گـذارد   ميمي  تثثيرتثثير  مشاهداتشانمشاهداتشان  تفسيرتفسير  روشروش  وو  پرسندپرسند  ميمي  دانشمنداندانشمندان

  نتـایج نتـایج   بلکـه بلکـه   ؛؛نيسـت نيسـت   ««بـاز بـاز »»  دهـد دهـد   مـي مـي   نشـان نشـان   گرایـي گرایـي   اثبـات اثبـات   کهکه  چندانچندان  علميعلمي  هایهای  بررسيبررسي  نتيجهنتيجه  دردر .(61
   فراوانـي، فراوانـي،   تجربـي تجربـي   مشـاهدات مشـاهدات   کـه کـه   دهـد دهـد   مـي مـي   رویروی  هنگاميهنگامي  پارادایمپارادایم  تغييرتغيير. . ناپذیرندناپذیرند  اندیشهاندیشه  اغلباغلب  ،،مشخصيمشخصي

  بيشتربيشتر  برایبرای  وو  هنگامهنگام  آنآن  تاتا  امااما  شند،شند،کک  سؤالسؤال  بهبه  رارا  مسلطمسلط  پارادایمپارادایم  کهکه  دارددارد  ميمي  آنآن  بربر  رارا  دليردلير  دانشمنداندانشمندان  برخيبرخي
  دومـين دومـين   بـا بـا   روشـني روشـني   بـه بـه   انتقادانتقاد  ایناین))  داننددانند  ميمي  اعتباراعتبار  بيبي  رارا  نيستنيست  متناسبمتناسب  کهکه  مشاهداتيمشاهداتي  دانشمنداندانشمندان  ها،ها،  بخشبخش
  اسـتقبال اسـتقبال   نمایند،نمایند،  ميمي  تثبيتتثبيت  رارا  پارادایمپارادایم  کهکه  نتایجينتایجي  ازاز  وو( ( استاست  همسانهمسان  شد،شد،  نقلنقل  کواینکواین  ازاز  باالباال  دردر  کهکه  انتقادیانتقادی

 ..کنندکنند  ميمي



 علی اميدی 934934

(Ali Omidi) 

 

  اسـتدالل اسـتدالل   جریـان جریـان   ایناین. . دارددارد  بيشتریبيشتری  اختصاصاختصاص  اجتماعياجتماعي  علومعلوم  بهبه  گرایيگرایي  اثباتاثبات  دیدینقانقا  اصلياصلي  جریانجریان  دوميندومين
  ««علـم علـم »»  کـه کـه   دارددارد  وجـود وجـود   طبيعـي طبيعـي   یـا یـا   فيزیکـي فيزیکـي   وو  اجتمـاعي اجتمـاعي   هـای هـای   پدیدهپدیده  بينبين  روشنيروشني  هایهای  تفاوتتفاوت  کهکه  کندکند  ميمي

طرفانـه و   گرایي منکر امکان حصـول بـه معرفـت علمـي بـي      فرا اثبات. . سازدسازد  ميمي  ناپذیرناپذیر  امکانامکان  رارا  اجتماعياجتماعي
دهـي   شـدن گفتمـاني واقعيـت تثکيـد دارد و ضـمن تقليـل       علوم اجتماعي است و بر ساخته غيرارزشي در

باشند؛ برخالف روش  مي« های اجتماعي شدن پدیده ساخته»شناسي به زبان و گفتمان معتقد به امر  هستي
ـ  دیـد  کند. از ها را رد مي گرایي دوگانگي گرای فرا اثبات گرایي، روش تفسير گرای اثبات تبيين  ن مکتـب، ای

گرایـي افراطـي آن اسـت؛ در     شناسـي، مـاده   گرا در بعد هسـتي  شناسي اثبات عمده مشکل رویکرد معرفت
کشـد   گرایي رویه بازاندیشانه را پيش مي دهد. فرا اثبات گرا به معناگرایي اهميت مي حاليکه مکتب فراثبات

، 1366)عليخـواه،  « مـده اسـت  گرایي در خدمت سلطه و تثبيت وضع موجود در آ اثبات»و معتقد است که 
ـ يـ عقالنعقالن  ةةواسـط واسـط   بهبه  رارا  آنآن  بتوانبتوان  کهکه  نداردندارد  وجودوجود  ي اجتماعيي اجتماعيننييعع  ييتتييواقعواقع  گرایي،گرایي،  فرا اثباتفرا اثبات  نظرنظر  بهبه(. 88ص   وو  تتي

  يياجتمـاع اجتمـاع   طورطور  بهبه  ززيينن  دانشدانش  ننییاا  وو  تعامل سوژه و ابژه بودهتعامل سوژه و ابژه بوده  حاصلحاصل  شتر،شتر،ييبب  تتييواقعواقع  بلکهبلکه  ؛؛کردکرد  کشفکشف  استداللاستدالل
  وو  هستندهستند  تتييواقعواقع  يياجتماعاجتماع  ساختارساختار  ازاز  يياصلاصل  عنصرعنصر  ککیی  هاها  ییئورئورتت  ان،ان،ییگراگرا  اثباتاثبات  فرافرا  ددییدد  ازاز. . استاست  شدهشده  ساختهساخته

ـ نمانما  ييمـ مـ   فاءفاءییاا  آنآن  ففییتعرتعر  وو  دانشدانش  بهبه  دادندادن  شکلشکل  وو  جهانجهان  ازاز  ماما  درکدرک  دردر  يياصلاصل  نقشنقش  ککیی  ززيينن  للييدلدل  ننییبدبد ـ ی . . ددی
  کهکه  يياجتماعاجتماع  روابطروابط  وو  قدرتقدرت  روابطروابط  کهکه  شودشود  ييمم  باع باع   ييننييعع  تتييواقعواقع  بربر  انانییگراگرا  اثباتاثبات  ددييتثکتثک  معتقدندمعتقدند  گروهگروه  ننییاا
  دهنـد، دهنـد،   ييمـ مـ   شـکل شـکل   رارا (Structures of inclusion and exclusion) « « جـذب جـذب   وو  طـرد طـرد   ییسـاختارها سـاختارها »»

ـ نظرنظر  ةةفـ فـ ييوظوظ  کهکهييحالحال  دردر. . بمانندبمانند  ييمخفمخف  وو  دهدهييپوشپوش ـ ی ـ اا  کـه کـه   اسـت اسـت   آنآن  پردازهـا پردازهـا   ههی ـ ی   کننـد کننـد   آشـکار آشـکار   رارا  سـاختارها سـاختارها   ننی
(Terriff, 1999, p.182). 

ادعـا دارد  گرایـي   باتاثکند که  گيرد و بيان مي را به باد انتقاد ميگرایي  اثباتات مفروضگرایي  فرا اثبات
یعني بين نظریـه و جهـان خـارج تفکيـک      ؛و نه تجویزی است تبييني-روشي توصيفيکه متدولوژی آن 

پـردازد،   تقریر اوضاع و تحـوالت جهـان مـي     عنوان طبيعت، صرفا  به قائل شده و با فرف جهان خارج به
گرایي  فرا اثبات دهد. مير جهان دخالت گر ذهنيت و عالئق خود را در تقریر امو مشاهده بپذیرد بدون اینکه
گونه نيست که ما  مگر این گزارش کردط وطرفانه مشاهده  صورتي بي توان جهان را به مگر مي معتقد است

تفکـر   ةآیا شيو(. 18، ص1326)چالمرز،  توانيم بودط طرف نمي کنيم، بي ش ميا گزارش نسبت به امری که
ـ واقعواقع  معتقدنـد معتقدنـد   انانییگراگرا  اثباتاثبات  فرافرا(. (. 806806، ص، ص13621362)زیباکالم، )زیباکالم،  کندط ما، امر مورد گزارش ما را تعریف نمي ـ ي   تتي

ـ يـ موقعموقع  وو  دهنددهند  ييمم  خودخود  ییهاها  کنشکنش  بهبه  ييذهنذهن  یيیيمعنامعنا  آگاه،آگاه،  مردممردم  آنآن  دردر  کهکه  استاست  يياجتماعاجتماع  ةةساختساخت  ککیی  تنهاتنها   تتي
ـ ارزارز  دردر  فعاالنـه فعاالنـه   بلکهبلکه  ؛؛ستندستنديينن  رفعالرفعالييغغ  ييکارگزارانکارگزاران  مردممردم. . کنندکنند  ييمم  ررييتفستفس  رارا  گرانگرانییدد  وو  خودخود ـ ی   ییهـا هـا   کـنش کـنش   ييابابی
ـ دندن. . دهـد دهـد   ييمـ مـ   شکلشکل  رارا  آنانآنان  ااييدندن  کهکه  همانگونههمانگونه  دهند،دهند،  ييمم  شکلشکل  رارا  ااييدندن  آنهاآنها. . دارنددارند  دخالتدخالت  رانرانگگییدد  وو  خودخود ـ ي   ییااي
ـ تغتغ  حالحال  دردر  هموارههمواره  وو  سستسست  است،است،  يياجتماعاجتماع  ساختساخت  ییدارادارا  کهکه  ييمعانمعان ـ يي ، ، 13621362، ، مـارش و اسـتوکر  مـارش و اسـتوکر  ))  اسـت اسـت   رريي
  معنـي معنـي   ینینبدبددارند. دارند.   بنيادستيزانهبنيادستيزانه  گيریگيری  موضعموضعیک یک   گرایان گرایان   فراثباتفراثبات  شناختي،شناختي،  هستيهستي  نظرنظر  ازاز  بنابراینبنابراین ..((836836صص
  فهـم فهـم / / تفسـير تفسـير   ایـن، ایـن،   جـای جـای   بـه بـه   هسـتي ندارنـد.  هسـتي ندارنـد.    ،،آنهـا آنهـا   ازاز  مـا مـا   تفسيرتفسير  ازاز  مستقلمستقل  اجتماعياجتماعي  هایهای  پدیدهپدیده  کهکه  استاست
  اجتمـاعي اجتمـاعي   هـای هـای   پدیدهپدیده  معانيمعاني/ /   تفاسيرتفاسير  ترتيب،ترتيب،  ایناین  بهبه. . گذاردگذارد  ميمي  اثراثر  مدهامدهاااپيپي  بربر  کهکه  استاست  اجتماعياجتماعي  هایهای  پدیدهپدیده
  فهميـده فهميـده   وو  دریافـت دریافـت   سـنت، سـنت،   یـا یـا   گفتمانگفتمان  یکیک  چارچوبچارچوب  دردر  توانندتوانند  ميمي  کهکه  انداند  معانيمعاني/ / تفاسيرتفاسير  تنهاتنها  دارند؛دارند؛  اهميتاهميت
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(Trinal Methodological Approach toward Social Sciences and its  . . .) 

 

  بـه بـه   آنهـا آنهـا   کـه کـه را را     معـاني معـاني   وو  تفاسـير تفاسـير   وو  یابيمیابيم  تمرکزتمرکز  هاها  سنتسنت  وو  هاها  گفتمانگفتمان  شناسایيشناسایي  بربر  بایدباید  ماما  نتيجهنتيجه  دردر. . شوندشوند
اصطالح علمي را از طریق فرایند ساختارشکنانه، به اصطالح علمي را از طریق فرایند ساختارشکنانه، به   های بههای به  و تئوریو تئوری  دریابيمدریابيم  ،،دهنددهند  ميمي  اجتماعياجتماعي  هایهای  پدیدهپدیده

  اجتمـاعي اجتمـاعي   ««دانشـمندان دانشـمندان »»  ،،اسـت اسـت   ناپـذیر ناپـذیر   امکانامکان  ««عينيعيني»»  تحليلتحليل  کهکه  بدانيمبدانيم  ددبایبای  ماما  این،این،  وجودوجود  بابانقد بکشيم. نقد بکشيم. 
  بـه بـه   شـناخت شـناخت   نتيجـه، نتيجـه،   دردر. . کنندکنند  ميمي  عملعمل  خاصيخاصي  سنتسنت  یایا  گفتمانگفتمان  چارچوبچارچوب  دردر  همهم  ایشانایشان  بلکهبلکه  ؛؛نيستندنيستند  ممتازممتاز
ـ گراگرا  رو فرااثبـات رو فرااثبـات   ایـن ایـن   ازاز. . اسـت اسـت   شـده شـده   بـاور بـاور   گفتمانيگفتماني  یایا  وو  نظرینظری  شکلشکل ـ ی   رارا  مضـاعف مضـاعف   هرمنوتيـک هرمنوتيـک   موضـع موضـع   انانی
 ..(Furlong, and Marsh, 2002, p.26) ددننپذیرپذیر  ميمي

ـ واقعواقع  وو  اسـت اسـت   شدهشده  ساختهساخته  يياجتماعاجتماع  طورطور  بهبه  کهکه  دارددارد  وجودوجود  ييدانشدانش  تنهاتنها  انانییگراگرا  اثباتاثبات  فرافرا  ییبرابرا ـ ي  ییپنـدار پنـدار  تتي

(Perceived Facts) ييققييحقحق  اتاتييواقعواقع  وو (Real Facts)،  ی ی اا  شـه شـه ییانداند  مقـوالت مقـوالت   چراکـه چراکـه   ،،هسـتند هسـتند   کسـان کسـان یی
ـ واقعواقع  کـه کـه   آنجـا آنجـا   ازاز  ننییبنـابرا بنـابرا . . دارنـد دارنـد   ییبرتـر برتـر  ییمـاد مـاد   مقوالتمقوالت  بربر )معنایي( ـ ي    سـاخته سـاخته   يياجتمـاع اجتمـاع   طـور طـور   بـه بـه   هـا هـا   تتي

ـ تفکتفک  عمـل عمـل   وو  ییتئورتئور  ننييبب  توانتوان  يينمنم  جهجهييدرنتدرنت. . استاست  آنآن  ازاز  ییادادييبنبن  ييبخشبخش  ززيينن  ییتئورتئور  اند،اند،  شدهشده ـ ي ـ قاقا  ککي ـ ی   شـد شـد   للی
ـ یـ گوگو  ييمـ مـ   گيـدنز گيـدنز . . نـدارد نـدارد   وجـود وجـود   شـده شـده   شـناخته شـناخته     ييننييعع  جهانجهان  چچييهه  چونچون    يياجتمـاع اجتمـاع   ييزنـدگ زنـدگ   اشـکال اشـکال   ةةهمـ همـ : »: »ددی
ـ واقعواقع  ازاز  ييبخشـ بخشـ   دانـش، دانـش،   اگراگر. . استاست  شدهشده  تهتهساخساخ  خودشان،خودشان،  ازاز  گرانگرانییبازباز  شناختشناخت  وو  دانشدانش  ةةللييوسوس  بهبه  ییتاحدتاحد ـ ي   تتي
ـ ييعع  قـت قـت ييحقحق  کـه کـه   گفـت گفـت   تـوان تـوان   ييمم  جهجهيينتنت  دردر  شده،شده،  ساختهساخته  يياجتماعاجتماع  طورطور  بهبه  کهکه  استاست ـ ن    بلکـه بلکـه   ؛؛نـدارد نـدارد   وجـود وجـود   يين
ـ اا  دردر  یـي یـي گراگرا  تجربـه تجربـه   وو  تجربـه تجربـه   ننییبنـابرا بنـابرا . . انداند  شدهشده  ففییتعرتعر  يياجتماعاجتماع  طورطور  بهبه  ققییحقاحقا ـ ی   وو  نداشـته نداشـته   يينقشـ نقشـ   رونـد رونـد   ننی
  جـدا جـدا   هـم هـم   ازاز  عمـل عمـل   وو  ییتئـور تئـور   کهکه  همانگونههمانگونه  شدشد  للئئقاقا  شوندهشونده  مشاهدهمشاهده  وو  کنندهکننده  مشاهدهمشاهده  ننييبب  ییززییتماتما  توانتوان  يينمنم
 اجتمـاعي  اجتمـاعي    حقيقـت حقيقـت   کـه کـه   ایـن اسـت  ایـن اسـت    موضـع موضـع از جمله پيامدهای ایـن  از جمله پيامدهای ایـن  . (Terriff, 1999, p. 101)««ستندستنديينن

  اجتماعياجتماعي  هایهای  برساختبرساخت  ةةمطالعمطالع  اجتماعي،اجتماعي،  دانشمنداندانشمندان  نقشنقش  وو  اجتماعياجتماعي  ایای  برساختهبرساخته  جهانجهان  ندارد،ندارد،  وجودوجود  عينيعيني
  ایای  کننـده کننـده   گمـراه گمـراه   هـای هـای   دادهداده  و پاگيری هستند و ممکـن اسـت  و پاگيری هستند و ممکـن اسـت    و دستو دست  کندکند  ابزارهایابزارهای  ي،ي،کم کم   هایهای  روشروش  ..استاست
 ( ( آنآن  ماننـد ماننـد   وو  هـا هـا   یادداشـت یادداشـت   وو  مباحثـه مباحثـه   هـای هـای   گـروه گـروه   هـا، هـا،   مصاحبهمصاحبه))  کيفيکيفي  هایهای  روشروش  ههبب  برعکس،برعکس،. . آورندآورند  فراهمفراهم
، ، 13231323  الکمـن، الکمـن،   وو  برگـر برگـر ))  فهمنـد فهمنـد   ميمي  چگونهچگونه  رارا  خودخود  جهان،جهان،  مردممردم  یابيمیابيم  دردر  کهکه  کنندکنند  یارییاری  رارا  ماما  تاتا  داریمداریم  نيازنياز

 (.(.888888  وو    1616صصصص

   اثبـات اثبـات   نظـر نظـر   ازازنـد.  نـد.  اا  شـده شـده   مطـرح مطـرح   گرایـان گرایـان   اثبـات اثبـات   سـوی سـوی   ازاز  عمـدتاً عمـدتاً   یي نيـز یي نيـز گراگرا  اثباتاثبات  فرافرا  سنتسنتبه به   انتقاداتانتقادات
   ازاز. . کنـد کنـد   مـي مـي   ارائـه ارائـه   جهـان جهـان   دربـاره دربـاره   ذهنـي ذهنـي   هـای هـای   داوریداوری  یایا  هاها  برداشتبرداشت  سنت،سنت،ی این ی این تفسيرگراتفسيرگرامواضع مواضع   گرایان،گرایان،

   شـخص شـخص   هـر هـر   اهاهدیـدگ دیـدگ . . نـدارد نـدارد   وجـود وجـود   ایشـان ایشـان   معرفتـي معرفتـي   ادعاهـای ادعاهـای   روایـي روایـي و و   داوریداوری  بـرای بـرای   مبنایيمبنایي  هيچهيچ  رورو  ایناین
   بـرای بـرای . . اسـت اسـت   دیگـری دیگـری شـخص  شـخص    دیـدگاه دیـدگاه   خـوبي خـوبي   بـه بـه   آن،آن،  دردر  اجتمـاعي اجتمـاعي   هایهای  پدیدهپدیده  بينبين  روابطروابط  وو  جهانجهان  دربارهدرباره

   حتـي حتـي   یـا یـا   وو  تـاریخ تـاریخ   ماننـد ماننـد   هـا هـا   پـژوهش پـژوهش   گونـه گونـه   ایـن ایـن   کـه کـه   استاست  آنآن  معنایمعنای  ایناین  بهبه  ایناین  گرایانگرایان  اثباتاثبات  ازاز  بسياریبسياری
  یيیيگراگرا  اثباتاثبات  فرافرا  سنتسنت  بهبه  کهکه  کسيکسي  برایبرایالبته البته . . دارنددارند  رارا  اجتماعياجتماعي  دانشدانش  سودایسودای  آنانآنان  آنکهآنکه  حالحال  است؛است؛  داستانداستان
   وو  شــناختيشــناختي  هســتيهســتي  دیــدگاهدیــدگاه  بــربــر  ایــرادایــراد  ایــنایــن  زیــرازیــرا  اســت؛اســت؛  دشــواردشــوار  بســيبســي  اتهــاماتهــام  ایــنایــن  بــهبــه  پاســخپاســخ  دارددارد  تعلــقتعلــق
  رارا  اجتمـاعي اجتمـاعي   علـوم علـوم   موضـوع موضـوع   ةةدربـار دربـار   متفاوتمتفاوت  نگرشينگرشي  نتيجهنتيجه  دردر  وو  استاست  مبتنيمبتني  متفاوتيمتفاوتي  کامالًکامالً  شناسيشناسي  معرفتمعرفت
 ..دهددهد  ميمي  بازتاببازتاب

 گرایي سر بـرآورد کـه موضـع ميانـه روانـه      گرایي سر بـرآورد کـه موضـع ميانـه روانـه        ه تکوینه تکوینانتقادات فوق باع  شد که تفکر دیگری موسوم بانتقادات فوق باع  شد که تفکر دیگری موسوم ب
هـای اجتمـاعي   هـای اجتمـاعي     آن بـر پدیـده  آن بـر پدیـده   و تثثيرو تثثير« « آگاهي انسانيآگاهي انساني»»و و « « هوشياریهوشياری»»گرایي بر گرایي بر   دارد. تمرکز اصلي تکویندارد. تمرکز اصلي تکوین



 علی اميدی 932932

(Ali Omidi) 

 

 کننـد کـه بسـياری از واقعيـات اجتمـاعي عينـي و       کننـد کـه بسـياری از واقعيـات اجتمـاعي عينـي و         ها اسـتدالل مـي  ها اسـتدالل مـي    گرایان همانند پسامدرنگرایان همانند پسامدرن  است. تکویناست. تکوین
 نيای سياسي و اجتماعي همانند دنيـای فيزیکـي یـا مـادی نيسـت کـه       نيای سياسي و اجتماعي همانند دنيـای فيزیکـي یـا مـادی نيسـت کـه       خارجي نيستند. آنها معتقدند که دخارجي نيستند. آنها معتقدند که د

 هـای اجتمـاعي هماننـد منظومـة شمسـي نيسـت کـه در        هـای اجتمـاعي هماننـد منظومـة شمسـي نيسـت کـه در          خارج از آگاهي انسان وجود داشته باشد. پدیدهخارج از آگاهي انسان وجود داشته باشد. پدیده
 مثابــه مثابــه   خــارج وجــود داشــته باشــد. دنيــای اجتمــاعي و سياســي قــائم بــه ذات نيســت؛ بلکــه  فقــط بــه خــارج وجــود داشــته باشــد. دنيــای اجتمــاعي و سياســي قــائم بــه ذات نيســت؛ بلکــه  فقــط بــه 

 تقد به آن وجـود دارد. دنيـای سياسـي و اجتمـاعي یـک نـوع اختـراع و        تقد به آن وجـود دارد. دنيـای سياسـي و اجتمـاعي یـک نـوع اختـراع و        االذهاني بين مردم معاالذهاني بين مردم مع  آگاهي بينآگاهي بين
 هـا، افکـار   هـا، افکـار     اعتبار انساني است و جنس آن از نظر فکر و نظری است. دنيای اجتماعي، مجموعه ای از ایدهاعتبار انساني است و جنس آن از نظر فکر و نظری است. دنيای اجتماعي، مجموعه ای از ایده

 هـا  هـا    و هنجارهاست که توسط تعدادی از مردم در زمان و مکـان خاصـي ایجـاد شـده اسـت. اگـر اندیشـه       و هنجارهاست که توسط تعدادی از مردم در زمان و مکـان خاصـي ایجـاد شـده اسـت. اگـر اندیشـه       
 رای تغيير مناسبات اجتماعي ایجاد شوند؛ آن وقت خـود اجتمـاع نيـز تغييـر مـي کنـد؛       رای تغيير مناسبات اجتماعي ایجاد شوند؛ آن وقت خـود اجتمـاع نيـز تغييـر مـي کنـد؛       های جدید بهای جدید ب  و ایدهو ایده

ــده     ــار و ای ــل افک ــة اول حاص ــاع در وهل ــت اجتم ــرا ماهي ــده    زی ــار و ای ــل افک ــة اول حاص ــاع در وهل ــت اجتم ــرا ماهي ــين    زی ــت ب ــت و ماهي ــين  هاس ــت ب ــت و ماهي ــاني دارد  هاس ــاني دارداالذه   االذه
(Jackson & Sorensen, 2003, pp.253-254) . 

. . گـردد گـردد   ميمي  ((ایتاليایيایتاليایي))  ""ویکوویکو""  هایهای  اندیشهاندیشه  بهبه  آنآن  آثارآثار  وو  نيستنيست  جدیدیجدیدی  گرایي یک دیدگاهگرایي یک دیدگاه  تکوینيتکویني  اندیشةاندیشة
   پروسـة پروسـة   یـک یـک   تـاریخ تـاریخ . . اسـت اسـت   آفریـده آفریـده   انسـان انسـان   رارا  تـاریخي تـاریخي   جهانجهان  وو  خداخدا  توسطتوسط  طبيعيطبيعي  جهانجهان  ویکو،ویکو،  نظرنظر  طبقطبق

  همچنـين همچنـين   هـا هـا   انسـان انسـان . . سـازد سـازد   مـي مـي   انسـان انسـان   رارا  تـاریخ تـاریخ . . باشدباشد  انسانيانساني  حيطةحيطة  ازاز  خارجخارج  کهکه  نيستنيست  جلوجلو  روبهروبه  تکامليتکاملي
  افکـار افکـار   وو  هاها  اندیشهاندیشه  ازاز  متاثرمتاثر  اساساًاساساً  انسانيانساني  روابطروابط. . انداند  است، ساختهاست، ساخته  تاریخيتاریخي( ( سازهسازه))  ماهيتماهيت  یکیک  کهکه  رارا  هاها  دولتدولت
 گرایـي، جهـان مـادی    گرایـي، جهـان مـادی      طبـق فلسـفة تکـوین   طبـق فلسـفة تکـوین     (.Ibid, pp. 253-254))  مـادی مـادی   شـرایط شـرایط   نيروهـای نيروهـای   نهنه  استاست

 هـا درگيـر آن هسـتند، اسـت.     هـا درگيـر آن هسـتند، اسـت.       هـایي کـه انسـان   هـایي کـه انسـان     یک واقعيت مفروف نيست و مستقل از افکار و اندیشهیک واقعيت مفروف نيست و مستقل از افکار و اندیشه
 گرایـان آن را کشـف کـرد یـا آن     گرایـان آن را کشـف کـرد یـا آن       های اثباتهای اثبات  از طریق دیدهاز طریق دیده  جهان اجتماعي یک واقعيت بيروني نيست کهجهان اجتماعي یک واقعيت بيروني نيست که

 را توضيح داد. جهان سياسي و اجتماعي بخشي از طبيعـت نيسـت. تـاریخ یـک فرآینـد تکـاملي بيـرون        را توضيح داد. جهان سياسي و اجتماعي بخشي از طبيعـت نيسـت. تـاریخ یـک فرآینـد تکـاملي بيـرون        
 توانـد یـک علـم    توانـد یـک علـم      شناسي، اقتصاد، علـوم سياسـي یـا تـاریخ نمـي     شناسي، اقتصاد، علـوم سياسـي یـا تـاریخ نمـي       ها نيست. جامعهها نيست. جامعه  از اندیشه و افکار انساناز اندیشه و افکار انسان

هـا، مـردان و زنـان سـاخته     هـا، مـردان و زنـان سـاخته       د. هر چيزی در جهان اجتمـاعي توسـط انسـان   د. هر چيزی در جهان اجتمـاعي توسـط انسـان   عيني همانند علوم اثباتي باشعيني همانند علوم اثباتي باش
ها، اعتقـادات، افکـار،   ها، اعتقـادات، افکـار،     ای از اندیشهای از اندیشه  عبارتي مجموعهعبارتي مجموعه  هاست؛ بههاست؛ به  شود. جهان اجتماعي جهان آگاهي انسانشود. جهان اجتماعي جهان آگاهي انسان  ميمي

هـا  هـا    ملـت ملـت   -ها ماننـد دولـت   ها ماننـد دولـت     خصوص گروهي از انسانخصوص گروهي از انسان  ها و بهها و به  هایي است که انسانهایي است که انسان  تصورات، عالیم و فهمتصورات، عالیم و فهم
 . . (Ibid, pp.253-254)د د بدان معتقدنبدان معتقدن

 کنند. از نظر آنها، جهان اجتمـاعي تاحـدودی   کنند. از نظر آنها، جهان اجتمـاعي تاحـدودی     تکوین گرایان واقعيات فيزیکي جهان اجتماعي را رد نميتکوین گرایان واقعيات فيزیکي جهان اجتماعي را رد نمي
 هـا و عقایـد اسـت کـه بـه ایـن اشـياء مـادی بهـاء          هـا و عقایـد اسـت کـه بـه ایـن اشـياء مـادی بهـاء            شود. اما این ایـده شود. اما این ایـده   های فيزیکي ساخته ميهای فيزیکي ساخته مي  از واقعيتاز واقعيت
ت یک کشور، متشکل از سرزمين، سالح و چيزهـای  ت یک کشور، متشکل از سرزمين، سالح و چيزهـای  کنند. مثالً امنيکنند. مثالً امني  دهند و آن را با اهميت ميدهند و آن را با اهميت مي  و معنا ميو معنا مي

ها است که این اشياء عيني و خارجي را قابـل درک و سـازماندهي   ها است که این اشياء عيني و خارجي را قابـل درک و سـازماندهي     ها و فهمها و فهم  فيزیکي است. اما این اندیشهفيزیکي است. اما این اندیشه
 هرحال، این عناصـر مـادی یـک امـر ثانویـه      هرحال، این عناصـر مـادی یـک امـر ثانویـه        کند. بهکند. به  کند و آنها را در نيروهای مسلح قابل استفاده ميکند و آنها را در نيروهای مسلح قابل استفاده مي  ميمي

 دهـد.  دهـد.    وسـوی خـاص سـوق مـي    وسـوی خـاص سـوق مـي      کند و آنها را به سمتکند و آنها را به سمت  را سازماندهي ميرا سازماندهي مي  است و این اذهان است که آنهااست و این اذهان است که آنها
شناسي، شناسي،   ها نباشند، این اشياء مادی هيچ مفهومي از خود ندارند. اما از جهت معرفتها نباشند، این اشياء مادی هيچ مفهومي از خود ندارند. اما از جهت معرفت  اگر این افکار و اندیشهاگر این افکار و اندیشه

  امکـان امکـان  ذهنيـت، ذهنيـت،  ازاز عينـي عينـي  امـر امـر  اسـتقالل اسـتقالل  نفـي نفـي  ای بـا ای بـا   شوند: دسـته شوند: دسـته   گرایان به دو دسته تقسيم ميگرایان به دو دسته تقسيم مي  تکوینتکوین
  اسـت اسـت  معتقـد معتقـد  مقابـل مقابـل  کننـد و در کننـد و در   مـي مـي  ردرد های اجتماعيهای اجتماعي  ارزش را در مورد پدیدهارزش را در مورد پدیده ازاز رهارها رفانه ورفانه وبيطبيط شناختشناخت



 937 . . .مقايسة آن با   اجتماعی و در مطالعات علوم شناختیروشگانة  رويکردهای سه 
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 فعاالنـه فعاالنـه  مشـارکت مشـارکت  دردر بلکـه بلکـه  ذهـن؛ ذهـن؛  فقط انفعالفقط انفعال نهنه نيزنيز هاست، شناختهاست، شناخت  اجتماعي برساختة انساناجتماعي برساختة انسان جهانجهان کهکه
 اسـت اسـت  یافتـه یافتـه  تکـوین تکـوین  امـری امـری  خـود خـود  نوبـة نوبـة  بـه بـه  ذهـن نيـز،  ذهـن نيـز،   آیـد. ایـن  آیـد. ایـن    مـي مـي  دسـت دسـت   بـه بـه  با دنيای اجتماعيبا دنيای اجتماعي آنآن 
 یابـد  یابـد    مـي مـي  دسـت دسـت  شـناخت شـناخت  بـه بـه  وو سـازد سـازد   مـي مـي  جهـان را جهـان را  خـود، خـود،  هویـت هویـت  وو تـاریخ تـاریخ  وو جامعـه جامعـه  چهـارچوب چهـارچوب  رردد وو 

(Lesser, 2000, pp.24-48). زمينـه منـد  زمينـه منـد   موجـودیتي موجـودیتي  عنـوان عنـوان  بـه بـه  نيـز نيـز  انسـان انسـان  ارچوب،ارچوب،هـ چچ ایـن ایـن  دردر  
. گيـرد گيـرد   مـي مـي  شـکل شـکل  جامعـه جامعـه  دردر نيـز نيـز  خـود خـود ماهيت  وليولي سازد،سازد،  جهان اجتماعي را ميجهان اجتماعي را مي  گرچهگرچه کهکه شودشود  ميمي درکدرک

 امـری امـری  سوژهسوژهدیگر،  ؛ به عبارتگيردگيرد ميمي شکلشکل (Essentialism)گرایي گرایي  ذاتذات نفينفي گرایي درگرایي در  بنابراین تکوینبنابراین تکوین

 وو تـاریخ تـاریخ  دردر گرفتـه گرفتـه  شـکل شـکل  امـری امـری  رارا سوژهسوژه گرایي،گرایي،  تکوینتکوین باشد.باشد. جهانجهان به کشف ذاتبه کشف ذات قادرقادر ثابت نيست کهثابت نيست که
 بـه بـه  گـار گـار انان ذاتذات دیدگاهيدیدگاهي مثابهمثابه بهبه نيزنيز رارا گرایي ماده گرایان،گرایان، تکوینتکویناین گروه از  .داندداند ميمي  (Context)زمينهزمينه

 رارا از واقعيـت از واقعيـت  آنآن تلقـي تلقـي  وو شـوند شـوند   ميمي   درگيردرگير اثبات گرایاناثبات گرایان بابا جهت و از این کنندکنند  ميمي نفينفياجتماعي  واقعيتواقعيت

 کننـد  کننـد    مـي مـي  اسـت، نفـي  اسـت، نفـي   شـناخت شـناخت  قابـل قابـل  سـوژه سـوژه  توسـط توسـط  آنآن قواعـد قواعـد  کـه کـه  انسان،انسان، ازاز مستقلمستقل امریامری عنوانعنوان  بهبه

.(Gergen, 2001, pp.7-8 & 93-98)  
 ، دیـدگاه حـد واسـط اثبـاتگرایي     "الکسـاندر ونـت  "گرایـان، از جملـه    اما گروهـي دیگـری از تکـوین   

ـ يـ مم  ييشـناخت شـناخت   ييهسـت هسـت   تفـاوت تفـاوت   هـر چنـد  هـر چنـد    ونـت ونـت کند. از نظـر   و پسا اثباتگرایي را مطرح مي  ي ي عـ عـ ييطبطب  انـواع انـواع   اناني
ـ اا  اواو  نظرنظر  ازاز  امااما  دارد،دارد،  وجودوجود  ي )خانواده، دولت و ...(ي )خانواده، دولت و ...(اجتماعاجتماع  انواعانواع  وو  )آب، چوب، اتم و ...( ـ ی    ييمنتهـ منتهـ   تفـاوت تفـاوت   ننی

   هـر هـر   دردر  دانشـمندان دانشـمندان   ..باشـد باشـد   ييمتفـاوت متفـاوت   ییهاها  روشروش  مستلزممستلزم  تواندتواند  ييمم  بلکهبلکه  ؛؛شودشود  يينمنم  ييمتفاوتمتفاوت  ييشناسشناس  معرفتمعرفت  بهبه
ـ يـ چچ  چـرا چـرا   کـه کـه   پردازنـد پردازنـد   ييمـ مـ   امـر امـر   ننییاا  ننييييتبتب  بهبه  يياجتماعاجتماع  وو  ييععييطبطب  مطالعاتمطالعات  قلمروقلمرو  دودو ـ يـ چچ  بـه بـه   ییززي    گـر گـر ییدد  ییززي

رابطـه عليـت را   رابطـه عليـت را     تاتا  شوندشوند  ييمم  جمعجمع  همهم  بابا  زهازهاييچچ  چگونهچگونه  کهکه  دارنددارند  توجهتوجه  لهلهثثمسمس  ننییاا  فهمفهم  بهبه  وو  شودشود  ييمم  ييمنتهمنته
ها وجـود دارد تردیـدی   ها وجـود دارد تردیـدی    از نظر ونت اینکه واقعيت مستقل از انساناز نظر ونت اینکه واقعيت مستقل از انسان. . (Wendt, 1999, p.372)  بيان کنندبيان کنند

 صـورت غيرمـادی و نـاملموس باشـد. امـا ابعـاد فکـری و        صـورت غيرمـادی و نـاملموس باشـد. امـا ابعـاد فکـری و          نيست، ولـي ممکـن اسـت ایـن واقعيـت بـه      نيست، ولـي ممکـن اسـت ایـن واقعيـت بـه      
 او معتقد است هر چنـد انسـان یـا    او معتقد است هر چنـد انسـان یـا      .((336336معنوی واقعيت مانع از شناخت آن نيست )مشيرزاده، پيشين، صمعنوی واقعيت مانع از شناخت آن نيست )مشيرزاده، پيشين، ص

 دهـد کـه دومـي    دهـد کـه دومـي     کـاری را انجـام مـي   کـاری را انجـام مـي    (with a reason) یا با یک دليلیا با یک دليل (for a reason)ک دليل ک دليل به یبه ی
 هاست؛ ولي این امر مانع از این نيسـت کـه شـناخت علمـي     هاست؛ ولي این امر مانع از این نيسـت کـه شـناخت علمـي       به معنای تکویني علل و دالیل افعال انسانبه معنای تکویني علل و دالیل افعال انسان

   ««تفهـم تفهـم »»هـای اجتمـاعي از دو شـيوة    هـای اجتمـاعي از دو شـيوة      و بيطرفانه غيرممکن است. ونت معتقد است برای شـناخت پدیـده  و بيطرفانه غيرممکن است. ونت معتقد است برای شـناخت پدیـده  
 هـای  هـای    ای نيسـتند کـه صـرفا بتـوان بـه شـيوه      ای نيسـتند کـه صـرفا بتـوان بـه شـيوه        ها مقولهها مقوله  ها، فرهنگ و ارزشها، فرهنگ و ارزش  استفاده کرد. انگارهاستفاده کرد. انگاره« « تبيينتبيين»»و و 

   خـوبي خـوبي   اطالعـات اطالعـات   توانـد توانـد   مـي مـي   دهنـد، دهنـد،   مـي مـي   سياسـي سياسـي   رفتـار رفتـار   بهبه  مردممردم  کهکه  تبييني مورد مطالعه قرار داد. معنایيتبييني مورد مطالعه قرار داد. معنایي
 ي چراهـا و چگـونگي   ي چراهـا و چگـونگي   رو، تبيـين علـي بـه بررسـ    رو، تبيـين علـي بـه بررسـ      از ایـن از ایـن   ..دهـد دهـد   قرارقرار  محققمحقق  اختياراختيار  دردر  علميعلمي  مشاهدةمشاهدة  برایبرای

گيـری ایـن   گيـری ایـن     حوادث است و تبيين تکویني )تفهمي( به شـرح خصوصـيات یـک چيـز و چگـونگي شـکل      حوادث است و تبيين تکویني )تفهمي( به شـرح خصوصـيات یـک چيـز و چگـونگي شـکل      
هـا و نظریـات نيـز  انطبـاق بـا واقعيـت، انسـجام منطقـي و         هـا و نظریـات نيـز  انطبـاق بـا واقعيـت، انسـجام منطقـي و           پردازد. شـرط صـدق گـزاره   پردازد. شـرط صـدق گـزاره     خصوصيات ميخصوصيات مي

د اجتماعي تکوین د اجتماعي تکوین االذهاني که در فرایناالذهاني که در فراین  های بينهای بين  او معتقد است آموزهاو معتقد است آموزه  (.(.336336همان، ص همان، ص ))پذیری است پذیری است   ابطالابطال
توان با متدولوژی علمي آن را مورد مطالعه توان با متدولوژی علمي آن را مورد مطالعه   یابند به نوبة خود محرک و مولد رفتارند و از این جهت ميیابند به نوبة خود محرک و مولد رفتارند و از این جهت مي  ميمي

 (.(.338686همان، صهمان، ص))قرار داد قرار داد 
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(Ali Omidi) 

 

 یئطباطبا شناسی و نظرية اعتباريات عالمه معرفت

ای  یگـاه ویـژه  طور اخـص جا  طور اعم و در فلسفة عالمه به شناسي در فلسفة اسالمي به مباح  معرفت
 غيرفطـری  و فطـری : یابنـد  مـي  مختلفـي  هـای  بنـدی  دسته عالمه، شناخت و معارف انساني نظر دارد. از

 و نظری ،(863، ص8ج ،الميزاني، ئطباطبا( )پيچيده) نظری و بدیهي ،(318، ص8ج ،الميزاني، ئطباطبا)
 ،(311، ص8ج ،الميـزان ي، ئطباطبا) جزئي و کلي ،(163ـ168، صص8ج ،تفسير الميزاني، ئطباطبا) عملي
ي، ئطباطبـا ) وحي و دل عقل، حس،: از اند عبارت عالم ه، نظر در شناخت، ابزارهای .غيروحياني و وحياني
 تفسير و 806، ص86ج ،الميزان و 833ـ838، صص16ج ،تفسير الميزان و ،863ـ868، صص8ج ،الميزان
 واقـع،  بـا  «انطباق» ویژگي داشتن با انساني معارف همة ي،ئطباطبا عالمه نگاه (. در880، ص8ج ،الميزان
شـناخت   کذب و صدق . مباني منطقي(861، ص10ج ،الميزان، يئطباطبا) شوند مي «صدق مالک» واجد

 قضـایای  صـدق   معيـار  ،«نقيضين ارتفاع و اجتماع امتناع» اصول گردد؛ برمي «بدیهي معرفت» انسان، به
 ،1ج ،الميزاني، ئطباطبا) است عملي قضایای صدق رمعيا «ظلم قبح» و «عدل حسن» اصل دو و نظری
 «خودمعيـار » را بـدیهي  هـای  معرفـت ( ره)يئطباطبـا  عالمه(. 888ـ883، صص1368، هالحکم هنهای و 80
کنـد   مـي  کسـب  «عقـل  بـداهت » از را خود روایي و صدق تثیيد معارف، دسته این است معتقد و داند مي

  .(111-13، صص1328زاده،  )اژدری
 . عملـي  عقـل  و نظـری  عقـل : دانـد  گونـه مـي   دو را عقل روی از سنت فلسفة اسالمي، در دنبالهعالمه 
مبـادی آن بـا یکـدیگر     کـه  دارد اندیشـه  و فکر محصول نوع دو انسان ادراکي قوه که این است مقصود

 . (823، ص1326سـجادی،  ) عملـي  هـای  اندیشـه  و افکـار  و نظـری،  هـای  اندیشه و افکار: متفاوت است
 جهـت  ایـن  در همـه  علـوم  این. است فلسفه و ریاضي و طبيعي علوم مبنای که است همان نظری عقل

  اسـت  اینطـور  شـيء  فـالن  کـه  اسـت  هـا  واقعيـت  دربارة قضاوت علوم آن در عقل کار که دارند شرکت
معتقـد   عالمـه  نـداردط  یا دارد حقيقت معنا فالن آیا نداردط یا دارد را خاصيت فالن و اثر فالن آنطورط یا و

کند، ولي معرفت حقيقي از حقایق عالم هستي  است هر چند عقل در معرفت حصولي نقش مهمي ایفا مي
 مبنـای  کـه  است آن  عملي عقل اما (.60، ص1366، الوالیه ي،ئاز راه کشف و شهود ميسر است )طباطبا

 ي ئطباطبـا  مـه اسـت. عال  مـدن  سياسـت  و منـزل  تـدبير  و اخالق علم مبنای قدما قول به و زندگي علوم
  دو طبـق آن هـر   کـه  اسـت  نمـوده  عنـوان  عملـي  و نظـری  عقـل  از دیگـر  بندی تقسيم یک الميزان در

  ایـن قـوه   زیـرا  نـدارد،  ادراک جزئـي  امـور  در تنهـا  نظری عقل که معنا بدین هستند؛ کليات مدرک عقل
ـ  و نيسـت  انسـان  اختيـار  بـه  مربـوط  کـه  اسـت  قبحي و حسن به مربوط کليات مدرک    و حسـن  آنهـا  اذات

ي، ئطباطبـا ) اسـت  مربـوط  انسان اختياری افعال به که است کلياتي مدرک عملي عقل ولي دارند، قبح یا
  .(182-880، صص8ج ،الميزان

مقولـة   در کـه  اسـت  ي در فلسفه اسـالمي ئطباطبا عالمه ابتکاری نظریه های اعتباری یکي از ادراکات
 و علـوم . است اجتماعي علوم فلسفه اخالق و های حوزه در ردقابل کارب نظریه، این .گنجد عقل عملي مي

 بلکه کنند، نمي حکایت خارج از اما دارند؛ ارتباط و نسبت واقع جهان با جهاتي از گرچه اعتباری، ادراکات
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 تحليـل  از  دارنـد.  مشـابهت  اسـتعاره  بـا  جهت، این از و است فرف و قرارداد اعتبار، جعل، مقام آنها مقام
 مـادی خـارج   جهـان  با او ارتباط و انسان فرد به ناظر قوانين و احکام که آید مي دست ي بهئباطباط عالمه
 متحقـق  جامعـه  در کـه  اجتماعي قوانين و احکام و جامعه با انسان ارتباط به ناظر قوانين و احکام و ثابت
 روش و فلسـفه  لاصـو  ؛128ـ121، صص3ج ،الميزان ي،ئطباطبا) هستند پویا و متغير اعتباری، گردند، مي

 868ـ868ص ،0ج ،688ص ،10ج ؛88ص ،18ج ،الميزان تفسير ؛06 ، ص8ج ،الميزان. 816 :8ج ،رئاليسم
 ؛166ص ،8ج ،الميزان تفسير ؛66ص ،11ج و 106ص ،13ج ؛26ص ،6ج ن،الميزا. 861ـ866ص ،16ج و
 مـدرکات  از آمـده  وجـود  به علم عالمه سان، بدین(. 108ص ،13ج ؛182ص ،8ج ،الميزان ؛106ص ،13ج

در زنـدگي اجتمـاعي    را او رفتارهـای عملـي   و انسان ميان رابطة که نامد مي اعتباری علوم را عملي عقل
اسـتوارند، همـانطور    حقيقـت  یک بر اعتباری در تحليل نهایي علوم که وصف این با البته،. کند مي تعيين

. بنابراین، از نظر (101، ص1326، 8ج سبزواری، شریعتي)صنایع تشبيه و استعاره در ادبيات چنين هستند 
 و سـاخته  اعتباریـات  و گنجنـد  مـي  اعتباریـات  در مقولة عملي عقل به مربوط های ي گزارهئطباطبا عالمه

 چيزی تعریف دادن از است عبارت اعتبار: »گوید مي اعتبار تعریف در عالمه. است انساني و هم پرداخته

، حکمـت  و سـبعه  رسـائل  ي،ئ)طباطبـا « شود مي انجام وهم با تصرف این که دیگر چيزی به آن حکم یا
معـاني یـا   »کنـد:   ایـن مطلـب را چنـين تقریـر مـي      رساله االنسان في الدنيادر  عالمه .(180، ص1363
شوند و با آنها مطـابق   ای که بر موجودات خارجي واقع مي اند: یکي معاني های علوم ذهني دو قسم صورت

ناميم. دیگـری   مي« حقایق»نفسه چنان هستند که این معاني را  جي فيهستند؛ چنانکه آن موجودات خار
نظر از تعقـل و تصـور در خـارج     کنيم؛ لکن طوری که با قطع ای که آنها را بر امور خارجي حمل مي معاني

آنهـا در ذهـن     تحقق ندارند و این معاني غير از حقایق هستند؛ زیرا در خارج حقيقت ندارند؛ بلکه حقيقـت 
 (.106و  120 ،التوحيدیه ي،ئطباطبا) «است

 و اعتبـاری  ادراکات در تفاوت های ویژگي رئاليسم روش و فلسفه اصول ششم مقاله ي درئطباطبا عالمه
 حقيقـي  ادراکـات . اسـت  حقيقي ادراکات مقابل  اعتباری ادراکات» :کند مي بيان گونه این حقيقي ادراکات

 احتياجات رفع منظور به ذهن که است هایي فرف اعتباری تادراکا اما است؛ ذهني انعکاسات و انکشافات
 سـروکاری  االمر نفس و واقع با و دارد اعتباری و فرضي و قراردادی و وضعي جنبه و ساخته را آنها حياتي،
 یـا  علمـي  نتيجه و داد جا ریاضي یا طبيعي علمي، یا فلسفي براهين در توان مي را حقيقي ادراکات .ندارد

 در ولـي  کـرد،  تحصـيل  حقيقي ادراکات علمي یا فلسفي برهان یک از توان مي همچنين و گرفت فلسفي
 ادراکات و دارد منطقي ارزش حقيقي ادراکات دیگر، عبارت به و کرد استفاده چنين توان نمي اعتبارات مورد

 مخصـوص  عوامـل  و زنـده  موجـود  حقيقـي  احتياجـات  تابع حقيقي ادراکات. ندارد منطقي ارزش اعتباری
  یـک  اعتبـاری  ادراکـات  امـا  نيسـت،  ارتقا و نشو و تطور قابل حقيقي ادراکات. نيست وی زندگاني حيطم

  یـا  و «گـردد  مـي  خورشـيد  دور بـه  زمـين » مثـال  طـور  بـه  .کننـد  مـي  طي را ارتقا و نشو و تکاملي سير
 تغييـر  و تنسبي مشمول هستند  حقيقي تصدیقات که آنها نظایر و «کند مي حل را آهن سولفوریک اسيد»
 تغييـر  دیگـر  زمـاني  بـه  زمـاني  یا ای جامعه به ای جامعه از و گيرند نمي قرار مطلوبيت عدم یا مطلوبيت و

 علمي احکام تغيير زیرا کنند؛ نمي تغيير حقيقي و علمي احکام که نيست آن منظور اینجا در البته. کنند نمي
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شریعتي سبزواری، پيشين، ) «خطاست کشف زا ناشي تغيير این و شود مي محسوب علم تاریخ در واقعيتي
 (.101، ص 1326

  اسـت.  نيازهـای زنـدگي اجتمـاعي و قـوای فعالـه انسـان       مولـود  سـازی  بر طبق نظـر عالمـه، اعتبـار   
 مقتضـای  و هسـتند   انسان انسانيت و نوع نوعيت الزمة که آنهایي: هستند دسته دو نيز این اعتبارات خود

  بـه  وابسـته  آنهـا  وجـود  و هسـتند  معلول زنـدگي اجتمـاعي   دیگر دستة .اند آدمي وجود طبيعي ساختمان
. دارنـد  نـام  «بعـداالجتماع » دومي اعتبارات و «االجتماع قبل» اولي اعتبارات. است دیگر های انسان وجود
  اسـتخدام  اسـهل،  و اخف انتخاب و قبح،  حسن وجوب، اعتبار: از عبارتند االجتماع قبل اعتباریات ترین مهم
 عبارتنـد   -فـرد  نـه  انـد،  جامعه نوع به قائم که-االجتماع  بعد ترین اعتباریات مهم علم. متابعت و تماعاج و
  و فلسـفه  اصـول  در عالمـه   و غيـره.  آنهـا  لـوازم  و مرئوسـيت  و ریاست ،(کالم) سخن مالکيت، اصل: از

 خواهـد  مـي  را دخـو  سـود  همـه  از پيوسـته  تکوین، و طبيعت هدایت با انسان»: نویسد مي رئاليسم روش
 اجتماعي عدل همه سود برای و( اجتماع اعتبار) خواهد مي را همه سود خود سود برای و( استخدام اعتبار)
 و طبيعـت  الهـام  بـا  کـه  حکمـي  انساني فطرت نتيجه در و( ظلم قبح و عدالت حسن اعتبار) خواهد مي را

  فلسـفه  اصـول و مطهـری،   بـائي طباط) «باشـد  خاص اینکه نه و است عمومي قضاوت نماید، مي تکوین
های اجتماعي مانند حکومت، قانون، آیـين   . از نظر عالمه بسياری از پدیده(868، ص8ج ،رئاليسم روش و

 هـا اعتبـار و وضـع مـي گـردد و و       و رسوم و غيـره مقتضـای زنـدگي اجتمـاعي اسـت و توسـط انسـان       
 انـد،   نيـز بـه زبـان اعتبـار بيـان شـده       از نظر عالمه، حتي احکـام اسـالمي    وجود بالواسطه عيني ندارد.

رو، برخـي   ( از ایـن 31-36، صـص 1366، الوالیـه ، طباطبائيبر حقایق دیگری است ) ولي درنهایت مبتني
 بـا  او ارتبـاط  و انسـان  فـرد  به ناظر قوانين و احکام بنابراین  های اجتماعي وجود عيني ثابت ندارند. پدیده
 در کـه  اجتمـاعي  قـوانين  و احکـام  و جامعـه  با انسان ارتباط به رناظ قوانين و احکام و ثابت خارج جهان
هـای اجتمـاعي    بنابراین از نظـر عالمـه، بسـياری از پدیـده     .هستند پویا و متغير گردند، مي متحقق جامعه

های پوزیتيویستي مورد مطالعه قـرار داد. از فحـوای    موجودیتي همانند اشياء عيني ندارند تا بتوان به شيوه
های متفاوتي ممکن  های اجتماعي بسته به نوع اجتماع به شيوه آید که پدیده عالمه چنين بر مي استدالل

های تفهمي به استنباط آن مبادرت نمـود. از ایـن جهـت     رو باید به شيوه است اعتبار و وضع گردد؛ از این
هـای اجتمـاعي    دیـده در پ« رئاليسم تعـاملي »ای از نویسندگان معتقدند که عالمه اعتقاد به  است که عده

دارد. به این معنا که گفتگو و تعامالت اجتماعي در فرایند فهم و ادراک تاثير مـي گـذارد و ممکـن اسـت     
(. از فحـوای آثـار   181، ص1326االذهاني منجر نگـردد )یزدانـي،    تفکر انفرادی به آن فهم و ادراک بين

هـاد رهبـری جامعـة اسـالمي را امـری      آید که او حتـي ن  عالمه در خصوص نظریه اعتبارات چنين بر مي
سـوی اهـداف    داند که وظيفه هـدایت جامعـه اسـالمي بـه     قراردادی و محصول اعتبار جامعه مسلمين مي

های سياسي مانند دیکتاتوری و دمکراسـي را   (. او انواع نظام136، صهمانکشد ) اسالمي را به دوش مي
داند که ممکن است بر جامعـة انسـاني    است مي محصول انواع فرایند اصل استخدام که یک امر اعتباری

العمـر و دمکراتيـک هـيچ قداسـت و حقيقـت       هـای مـادام   (. بنابراین رهبری138، صهمانتحميل شود )
 (.138، صهمانالنفسه ندارند ) في
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 را گرایـي  نسـبي  عالمـه،  اعتباریات که آید پدید پرسش این است ممکن های فوق، استدالل به توجه با
رغم پذیرش مقولـه   آموزة یقين و برهان غالب است. به فلسفة اسالمي، در سنت آنکه حال و زند مي دامن

 نظـری،  کلـي  هـای  معرفـت  در را «گرایـي  نسبي»طباطبایي  های اجتماعي، عالمه اعتباریات دربارة پدیده
 طـور  بـه  حسـي،  ادراکـات  بـاب  در و کند مي نفي محدود طور به عملي، کلي های معرفت در و کلي طور به

 886ـ886ص ،6ج و 16ص ،8ج و 863ص ،1ج ،الميزان تفسير، طباطبائي) دارد باور «نسبيت» به مطلق
 کـه  داد گوش کسي آن سخن به نباید»: گوید صراحتا مي الميزان تفسير در عالمه (.186ـ110ص ،8ج و

 با را مفهوم یندهگو این زیرا است، دگرگوني و تغيير در همواره و نيست دائمي کلي قبح و حسن: گوید مي
نسـبيت   بـه  اعتباریـات  نظریه عالمه، منظر ( از16ص ،8ج ،الميزان، طباطبائي) «است کرده خلط مصداق

 به دیگر سوی از و قصد و نيت اعتبارکننده به یکسو از عالمه اعتباریات زیرا انجامد، نمي مطلق در شناخت
ای به جامعه دیگر فـرق نمایـد،    است از جامعه اما از این جهت که اعتبارات ممکن .یابد مي ارجاع «واقع»

 ادراکـات  کنـار  در آنرا باید بنابراین توان برچسب نسبيت را بر اعتبارات وارد نمود، نه معرفت بر آن را. مي
 صور مطلق )بـدون ارجـاع بـه جهـان خـارج(      خالق تواند نمي هرگز ذهن زیرا کرد، درک ماهوی یا واقعي
 عين به آن انتزاع منشث نهایت در و است عين محصول خود، دهد مي شکيلت را ذهن محتوای آنچه. باشد
 بر شود، مي گرفته نظر در که اعتباری مفاهيم از یک از نظر عالمه هر گردد. همانطور که بيان شد، برمي
. اسـت  حقيقت مصداق آن به نسبت و دارد االمری نفس و واقعي مصداق یعني است؛ استوار حقيقتي روی
اعتبـارگرایي   نتيجـه  در است، شده اقتباس انتزاعي یا حسي حقيقي مفاهيم از اعتباری مفاهيم حقيقت، در

 گرایي معرفتي در اینجا موضـوعيت نـدارد.   شناسانه ممکن است درست باشد، اما نسبي موضوعي و هستي
ین اثر به کند ودر بخش یازدهم ا بر بداهت وجود موجودات جهان تثکيد مي الحکمه نهایهعالمه در مقدمة 

پردازد. او انسان را قادر بـه درک موجـودات اعـم از اعتبـاری و حقيقـي       رد چهار گروه از سوفسطائيان مي
ها که انسـان محصـور    گرایان( یا پسامدرن آليستهای جدید )ذهن داند و این دیدگاه سوفسطائيان یا ایده مي

پـذیر نيسـت رد    ماعي و تجربـي امکـان  طرفانة حقایق عالم اعم از اجت در زبان و فرهنگ است و درک بي
(. البته باید خـاطر  06-28، صص1328فر،  ( و حسامي883و  886، صصالحکمه نهایه، طباطبائي) کنند مي

نشان گردد که تحوالت مربوط به فلسفة زبان در دورة حيـات عالمـه چنـان نبـود کـه ایشـان بـا زبـان         
ادرت نمایند. بنـابراین تمـام کوشـش ایشـان نفـي      گرایي معرفت انساني مب فيلسوفان زبان به نفي نسبيت

اصول فلسـفه و  آليستها گردید. ایشان در مقالة اول و دوم کتاب  های سوفسطائيان و ایده استداللي دیدگاه
دانند و در زندگي عملي آنها  ها را صرفا  در زبان منکر واقعيت مي آليست گرایان و ایده ، نسبيروش رئاليسم
. با این وصف، عالمه نقـش محـيط اجتمـاعي، فرهنـگ،     (06، ص1328 فر، حسامي))  ددانن را رئاليست مي

کنند، ولي آنها را مانع معرفـت حقيقـي یـا دليـل      هوش، و سایر متغيرها را در معرفت با اهميت قلمداد مي
های طبيعي و انسـاني   (. عالمه علوم تجربي اعم از حوزه188، ص1322دانند )یزداني،  انکار واقعيات نمي

خاطر نتایج عملي و قوای حسي برآمده است؛ نتایج عملي دليل  دانند؛ زیرا این علوم بيشتر به را یقيني نمي
 (.38، ص 1326کند )اميد،  بر درست بودن و انطباق با واقع ندارد و مضافا  اینکه قوای حسي نيز خطا مي
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 بندی و مقايسه جمع

نسـبت   شـناختي  روشاجتماعي سه رویکرد متفاوت گونه که در متن مقاله استدالل شد در علوم  همان
شناسي( و رابطه معرفـت   های اجتماعي وجود دارد که درخصوص ماهيت جهان اجتماعي )هستي به پدیده

هـای مختلـف بـا توجـه بـه       شناسي( اختالف نظر دارند. در فلسفة علم این نحلـه  ما با این جهان )معرفت
ــتي  ــات هس ــت  مالحظ ــناختي و معرف ــه   ش ــناختي ب ــينش ــي  ع ــن (objectivism)گرای ــي  و ذه گرای

(subjectivism) گردد، قائل بـه   گرایان را شامل مي گرایان که بسياری از اثبات کنند. عين نيز تقسيم مي
تفاوت جهان اجتماعي )ابژه( و فاعل شناسا )سوژه( و امکان شناخت صادق از این جهان بيرونـي هسـتند.   

کنند که گروهي از  ای از ایده ها، مفاهيم و اعتبارات قلمداد مي جموعهگرایان، جهان اجتماعي را م اما ذهن
ها و  وجود آمدن توسط زبان، ایده آورند. این به وجود مي ها برای سازماندهي زندگي اجتماعي خود به انسان

سـتار  گيرند. بنابراین یـک پيو  ها یا پسااثباتگرایان در طيف دوم قرار مي گيرد. پسا مدرن مفاهيم صورت مي
انساني وجود دارد که در یک سر طيف آن کساني معتقدند کـه شـناخت بيطرفانـة     شناختي در علوم معرفت

هـای   جای تبيين، باید متوسل به تفسـير جهـت ادراک پدیـده    پذیر نيست و به علمي از جهان خارج امکان
هـای اجتمـاعي را    هها هستند کـه معتقدنـد پدیـد    اجتماعي مبادرت کرد. در سر دیگر هم که پوزیتيویست

های فيزیکي مورد مطالعه بيطرفانه قرار داد. برخي دانشمندان امکان تلفيق ایـن دو   توان همانند پدیده مي
دانند. اما در تاریخ علوم اجتماعي، برخـي دیگـر    تفکر را به دليل مباني و مفروضات متفاوت غيرممکن مي

اسـت. مـاکس وبـر در تعریـف      "مـاکس وبـر  "تـرین آنهـا    عمال  به این کار مبادرت کردند کـه شـاخص  
عملي که سعي دارد از طریق فهم تفسيری پدیده های اجتماعي، به تبيين علـي  »گوید:  شناسي مي جامعه

های اجتمـاعي مقدمـة پـژوهش     از نظر وبر، فهم پدیده« ها، روند و پيامدهای آن مبادرت نماید. آن پدیده
عي مانع از ایجاد فرضيه و نظریه در این خصـوص نيسـت.   های اجتما علمي است. ولي اهميت فهم پدیده

ــن     ــة ذه ــاب دو گزین ــه انتخ ــور ب ــاعي مجب ــق اجتم ــابراین، محق ــين  بن ــي و ع ــم   گرای ــا فه ــي ی گرای
(understanding)  و تبيين(explanation)

توان آنها را همزمان در مطالعات اجتماعي  نيست؛ بلکه مي 
 بکار بست.
ها بر سر مهر هسـتند، ولـي امکـان کاربسـت      تر به متدولوژی پسامدرنرغم اینکه بيش گرایان به تکوین

دانند. تفاوت آنها با ماکس وبر در آن  پذیر مي های اجتماعي امکان متدولوژی علمي را برای شناخت پدیده
دهند  های اجتماعي بيش از ماکس وبر اهميت مي گرایان به ابعاد ذهني و غير مادی پدیده است که تکوین

بينند، درحاليکه  مي« ساخته شدن»، و «وضع»، «شدن»های اجتماعي را بيشتر به صورت  پدیده و ماهيت
 ماکس وبر بين فهم و تبيين و ماده و معنویت شثن متعادلي قائل است.

رغم اینکه معتقد است  طباطبایي نيز نگاه بينابيني است؛ ولي با یک تفاوت اساسي. عالمه به نگاه عالمه
شناسـي بـه    های اجتماعي ماهيت وضـعي و اعتبـاری دارد و در اینجـا از جهـت هسـتي      بسياری از پدیده

شود، ولي معتقد است کـه ذهـن انسـان قـدرت درک بيطرفانـه ایـن اعتبـارات         گرایان نزدیک مي تکوین
های اجتمـاعي فقـط ماهيـت اعتبـاری ندارنـد؛ بلکـه        اجتماعي را دارد. البته عالمه معتقد  است که پدیده
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شناسـي   شناسـي و معرفـت   ز پدیده های اجتماعي ماهيت عيني دارند که از این جهت به هسـتي بسياری ا
شناسي عالمـه بـا اثبـات     شود. ولي همانطور که در متن مقاله استدالل شد معرفت اثباتگرایان نزدیک مي

هـای مختلـف شـناخت وجـود دارد کـه       گرایان تفاوت اساسي داشته و طبـق سـنت فلسـفه اسـالمي راه    
شناسـي   شمارند. بنابراین نظریه عالمه در خصوص اعتباریات، در بعد هستي گرایان آنها را مردود مي تاثبا

شناسـي، بـين    شود و با آن بيشتر بر سر مهر است. ولي از جهت معرفت گرایي نزدیک مي به نظریة تکوین
متفـاوت هسـتند.    شود، ولـي در اسـاس   هایي مشاهده مي گرایان هرچند همپوشاني نظریه عالمه و تکوین

ترتيب امکان شناخت بيطرفانـه وجـود    عالمه اعتقاد ندارد که تفکيک سوژه از ابژه غيرممکن است و بدین
گرایـي را در   ندارد. حداقل در آثار عالمه به چنين چيزی اشاره نشده است و از ایـن جهـت عالمـه نسـبي    

گيـرد.   گرایان زاویـه مـي   و برخي از تکوینها  کند. در اینجا فلسفه عالمه از پساپوزیتيویست معرفت رد مي
پـذیرد، امـا از جهـت     گرایـان را مـي   شناسـي برخـي از آرای تکـوین    رغم اینکه، عالمه از جهت هستي به

 گيرند. گرایان زاویه مي شناسي از تکوین معرفت

 

شود، فلسفة عالمه واجد برخي عناصر هـر سـه رهيافـت مـورد      همانطور که در شکل فوق مشاهده مي
باشد. از این جهت که قائل به وجود جهان خارج از ذهن و امکان درک و تبيين آن  ح  در این مقاله ميب

هـای   شـود، ولـي از ایـن جهـت کـه بـه جهـان فراتـر از مـاده و راه          است به رهيافت اثباتگرا نزدیک مي
بسـياری از   گيـرد. امـا از ایـن جهـت کـه      غيرپوزیتيویستي شناخت معتقد است از اثباتگرایي فاصـله مـي  
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شود؛ امـا از ایـن    گرایي نزدیک مي داند به پسااثباتگرایي و تکوین های اجتماعي را وضع و اعتبار مي پدیده
گرایـي   دهـد از پسـااثباتگرایي و تکـوین    جهت که اعتباریات را در نهایت به یک واقعيت بيروني ربط مـي 

 طـور بيطرفانـه    ان قـادر اسـت بـه   گيرد. همچنين از این جهت که معتقد اسـت کـه ذهـن انسـ     فاصله مي
 گيـرد. ولـي عالمـه معتقـد اسـت کـه        جهان بيروني و اعتباری را درک کند از پسا اثباتگرایي فاصله مـي 

 شـود و کتـاب    متون نياز به تفسير دارند تا بهتـر درک شـوند در اینجـا بـه پسـا اثبـاتگرایي نزدیـک مـي        
ـ   تفسير الميزان ن ميـان، فلسـفه عالمـه قرابـت زیـادی بـا رهيافـت        ، نمونة بارز این دیـدگاه اسـت. در ای

هـای اجتمـاعي و    گرایي، خصوصا قرائت الکساندر ونت دارد که به وجود ابعاد ذهني و عيني پدیـده  تکوین
امکان درک بيطرفانه آن قائل است، اما از این جهت که عالمه برای واقعيات بيروني بـيش از اعتباریـات   

شناسـي   گيرد. با این وصف، عالمـه روش  رایي نوع ونتي آن فاصله ميگ شثن وجودی قائل است از تکوین
تـوان   های اجتماعي را حداقل در آثر خود مسکوت گذاشتند، ولي نمي بر رویکرد علمي به پدیده ونت مبني

 گفت که ضرورتا با آن مخالف باشند. بنـابراین، عالمـه هرچنـد بـه وجـود اعتبـاری برخـي پدیـده هـای          
پذیر بـوده و مـي    ها امکان ذارد ، ولي در نهایت معتقد است که معرفت بر این پدیدهاجتماعي صحه مي گ

بودنـد،   آیـد کـه اگـر ایشـان در قيـد حيـات مـي        تواند بيطرفانه باشد. از فحوای آثار عالمه چنين بـر مـي  
شـناختي و   دادنـد و از جهـت هسـتي    هـا و سوفسـطائيان قـرار مـي     آليسـت  پسااثباتگرایي را در زمرة ایـده 

گرفتند. ولي دیدگاه پسااثباتگرایي در نقش فرهنگ و متغيرهای اجتمـاعي   شناختي از آنها زاویه مي معرفت
 کردند. در معرفت بشری را رد نمي

دانشـجوی دکتـری    "حسين دالونـد "های آقای  : در تدوین مقاله حاضر از دستياری و کمکقدردانی

 گردد. رداني ميوسيله از ایشان قد علوم سياسي بهره گرفتم که بدین

 منابع فهرست 

 ..انتشارات جامعهانتشارات جامعه: : تهرانتهران،،شناسیشناسی  های جامعههای جامعه  نظريهنظريه    ..((13821382))  ادیبي، حسين و عبدالمعبود انصاریادیبي، حسين و عبدالمعبود انصاری

  انگاری در نظریة روابط سازه گرا و تئوری  رویکردهای واکنش»(. 1323اسميت، استيو، بيليس، جان )

المللی در  نوين )موضاعات بين الملل در عصر شدن سياست: روابط بين جهانی، «الملل بين
، تهران : انتشارات مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين 1چمني، ج  ترجمة ابوالقاسم راه، آينده(

 المللي ابرار معاصر.

 .يدانشگاه نشر مرکز :تهران ،يخرمشاه نیالدءبها ةترجم ،نيد و علم .(1368) انیا باربور،

 ، ترجمة باقر ساروخاني، تهران: کيهان.اعیاجتم فرهنگ علوم (. 1366بيرو، آلن)

 .انتشار يسهام شرکت :تهران آرام، دماح ةترجم ،ها ابطال و ها حدس .(1363) کارل پوپر،

سعيد  ةترجم ،شناسی فلسفی چيستی علم: درآمدی برمکاتب علم (.1326) اف.لن، اچالمرز
 .فرهنگي و  انتشارات علمي: تهران، زیباکالم
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 ، قم: انتشارات دانشگاه مفيد.شناسی علوم سياسی روش(. 1328حقيقت، سيدصادق )

 نشر و ترجمه بنگاه :تهران بزرگمهر، منوچهر ةترجم ،خارج عالم به ما علم .(1382) برتراند راسل،
 .کتاب

تهران: تهران:  ثالثي،ثالثي، محسنمحسن ، ترجمة، ترجمةمعاصرمعاصر دور دور  دردر شناسیشناسی   جامعجامع هایهای  نظريهنظريه (.(.13281328جورج )جورج ) ریتزر،ریتزر،

  علمي.علمي. انتشاراتانتشارات

 علوم پژوهشگاه: ، تهران8و  1 ، جلداجتماعی علوم در تحقيق های روش (.1321ني، باقر )ساروخا
 فرهنگي. مطالعات و انساني

 ، تهران: اميرکبير.کالمی و فلسفی علوم فرهنگ (.1326جعفر ) سجادی،
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 ، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.ه: مناسبت و کارآمدیشد جهانی

 ، قم: بوستان کتاب.8ج ،رئاليسم روش و فلسفه اصول بر تحريری (.1326سبزواری ) شریعتي
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 النشر االسالمي، همؤسس بقم، المدرسين هجماع: قم ،هالحکم هنهاي (. 1368. )--------------
 االسالمي. دارالتبليغ

 ةترجم ،(ماعاالجت علم ةاجتماعی )درآمدی به فلسف تبيين در علوم .(1363) ليتل، دانيل

 .فرهنگي صراطة مؤسستهران: عبدالکریم سروش، 

، ترجمـة اميرمحمـد   اجتمـاعی  روش و نظريـه در علـوم    (.1362مارش، دیوید و استوکر، جری )

 یوسفي، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. حاجي

 مت.تهران: انتشارات س ، الملل بين  های روابط تحول در نظريه(. 1326مشيرزاده، حميرا )

   ي.ي.سازمان تبليغات اسالمسازمان تبليغات اسالم  ::تهرانتهران  ،،آموزش فلسفهآموزش فلسفه  (.(.13631363ي )ي )، محمدتق، محمدتقیمصباح یزدمصباح یزد

 ..انتشارات صدراانتشارات صدراتهران: تهران: ، ، مسأله شناختمسأله شناخت(. (. 13661366ي )ي )مرتضمرتض  ی،ی،مطهرمطهر
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