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رويکردهای سهگانة روش شناختی در مطالعات
علوماجتماعی و مقايسة آن با نظرية ادراکات
اعتباری عالمهطباطبائی


علی اميدی
چکيده

بعضا برخي مضامين اندیشههای فلسفي جدید را ميتوان در آثار فالسفة بزرگ ایران
زمين جستجو کرد .در یک تقسيمبندی با مسامحه ،مهمترین تحول معرفتشناختي انسان
را ميتوان به اثباتگرا ،فرا اثباتگرا و تکوینگرا تقسيم کرد .فلسفة "عالمهطباطبائي"
هرچند با این سه رویکرد تفاوت اساسي دارد ،ولي واجد برخي از مضامين آنها ميباشد.
یکي از نوآوریهای فلسفة عالمه« ،نظریة اعتباریات» است که بهنظر ميرسد ،دارای
وجوه تشابه با رویکردهای فرا اثباتگرایي و تکوینگرایي باشد که این مقاله آن را
ميکاود .جمعبندی مقالة حاضر این است که هرچند عالمه برای برخي پدیدههای
اجتماعي شثن اعتباری قائل است ،ولي معرفت بر این پدیدهها را نسبي نميداند و امکان
شناخت بيطرفانه برای پدیدههای اجتماعي اعم از عيني و اعتباری قائل است؛ از
اینجهت اندیشة عالمه از اندیشههای پساتجددگرایي زاویه ميگيرد.
واژگانکليدی :نظریة اعتباریات عالمهطباطبائي ،اثباتگرایي ،فرااثباتگرایي ،تکوینگرایي.
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مقدمه
در محافل فلسفي ،هر از گاهي عنوان ميشود که فلسفة عالمهطباطبایي از چنـان جـامعيتي برخـوردار
است که ميتوان رگههای اندیشههای فرا نظری جدید مانند پسـا اثبـاتگرایـي ) (post-positivismو
تکــوینگرایــي ) (constructivismرا در آن جســتجو کــرد .همگــان اذعــان دارنــد کــه تکــاپوی
عالمهطباطبایي در نمودن ضعفهای معرفتشناسانه مارکسيسم یکي از تالشهای «مسثلهمحور» ایشان
بهشمار ميآید که در جهان مدرن و در عرصة معرفتپژوهي نمودار شده بود" .علي پایا" معتقد است کـه
بح پرمضمون مرحوم عالمه طباطبائي در کتاب اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم در بـاب «اعتباریـات»
حدود  86سال پيش از آن صورت گرفت که "دیوید لـویيس" ،فيلسـوف آمریکـایي در کتـاب اعتباریـات
) (Conventionsدر مغرب زمين آن را مطرح کرد .بهنظر وی ،مرحوم طباطبـائي همچنـين حـدود 86
سال پيش از آن که امثال "جان سرل" بح مربوط بـه برسـاختن اجتمـاعي واقعيـت و نسـبت معرفتـي
ما را با این برساخته ها مطرح کنند ،به این موضوع توجه و دربارة آن نکات درخوری را عنوان کرده اسـت
(پایا .)1301 ،برخي دیگـر نيـز معتقدنـد عالمـه طباطبـائي نظریـات اعتبـارات را در مواجهـه بـا جریـان
اثباتگرایي فلسفة غرب مطرح کرد.
با وجوداین ،معرفتشناسي و هستيشناسي یکي از مسائل مهم فرانظری ميباشـد کـه در هـر مکتـب
فلسفي مورد توجه است و فلسفة عالمه از آن مستثني نيست .در معرفـتشناسـي ،چگـونگي اکتسـاب و
امکان حصول آن و همچنين صحتوسقم معرفت ،مورد پرسش واقع ميشود .اگر هستيشناسي بهدنبـال
این است که چه چيزی وجود دارد و مظاهر آن چيست؛ معرفتشناسي از چگونگي معرفت به آن هسـتي
ميپرسد .بدینترتيب درحاليکه هستيشناسي راجع امر واقع ) (The factو ماهيت وجـودی پدیـدههـای
اجتماعي و فيزیکي است ،معرفتشناسي راجع به فاعل شناسا ) (subjectميباشد .معرفتشناسي علمـي
است که دربارة شناخت های انسان ،ارزشيابي انواع و تعيين مالک صحت و خطای آنهـا بحـ مـي کنـد
(مصباح یزدی ،1363 ،ص .)188از این رو ضرورت معرفتشناسي بـدین جهـت اسـت کـه دسـتيابي بـه
جهانبيني جامع و فراگير ،بلکه هر نوع نگرشي ،بر مباح زیربنایي و زیرساختاری معرفتي مبتني خواهـد
بود (مطهری ،1362 ،صص13ـ.)16
مهم ترین رهيافتهای مطرح در مقولة معرفتشناسـي و هسـتيشناسـي علـوماجتمـاعي را مـيتـوان
به سه دستة اثباتگرایي (پوزیتيویسم) ،فرااثباتگرایي (پساپوزیتيویسم یـا پسامدرنيسـم) و تکـوینگرایـي
(یا سازه انگاری) تقسيم کرد .در ميان محققان اختالف است که مکتب تکوینگرایي اساساً تحت رهيافت
مستقلي قابل تقسيمبندی است یا نه؛ ولي این مقاله آن را در دستة مستقلي قرار ميدهد .فرضية نگارنـده
این است که در دنيای اسالم ،عالمهطباطبائي با ارائة نظریه اعتبارات یک افق جدیدی در معرفتشناسي
و هستيشناسي علوم انساني باز کرده است که در مواردی با مباح فرااثباتگرا و تکوینگـرا همپوشـاني
دارد؛ نگارنده خصوصاً این همپوشاني را با مکتب تکوینگرایي قابل توجه ميداند ،ولي معتقد است فلسفة
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عالمه از جهت معرفتشناسي و هستيشناسي با هر سه رویکرد متفاوت است .در این مقاله ،دیدگاههـای
معرفت شناختي و هستي شناختي رویکردهای سه گانة مذکور بطور مختصر شرح داده مي شود و سـپس بـا
بيان دیدگاه عالمه در خصوص اعتباریات ،نقاط پيوند برقـرار شـده ميـان رویکردهـای مزبـور ،خصوصـاً
تکوینگرایي و نظریة عالمه در پایان مقاله نشان داده ميشود.
رهيافتهای عمد مطالعات علوماجتماعی :اثباتگرا ،فرا اثباتگرا و تکوينگرا
در یک تقسيمبندی تقليلگرا ،مهـم تـرین رویکردهـای معرفتـي انسـان را مـيتـوان بـه اثبـات گـرا،
فرااثبات گرا و تکوین گرا تقسيم کرد .معرفتشناسي اثباتگـرا ،قائـل بـه امکـان شـناخت ،وجـود قـوانين
عام تغيير ناپذیر ،عيني و قابل کشف ،نفي دانش پيشيني و کاربرد خرد و تجربه در شناخت است و امـا در
مقابل آن نيز معرفتشناسي فرا اثباتگرا و پست مدرن ،قائل به عـدم امکـان شـناخت بيطرفانـه و عـدم
وجود قوانين عام تغييرناپذیر و عيني است و واقعيت را امری نسبي مـيدانـد .بـا ایـن ادعـا هـر کـدام از
معرفتشناسي اثباتگرا و فرا اثباتگرا بهگونهای ميکوشند که بهترتيب یـا جهـان اجتمـاعي را بـه ابعـاد
مادی آن تقليل دهند و یا با تقليل کنش انساني به اموری مطلقاً گفتماني و معنایي و با تثکيـد بـر رابطـه
قدرت و گفتمان به نتایج دیگری ميرسند که براساس آن امکان نيل به شناخت فـي الواقـع اساسـاً نفـي
ميگردد.
اثبات گرایي بـر «هسـتيشناسـي بنيادگرایانـه» ) (Foundationalist ontologyاسـتوار اسـت .از
اینرو معتقد است جهان ،مستقل از شناخت ما از آن وجود دارد .بدینترتيب علوم طبيعي و علوماجتمـاعي
قابل قيـاس انـد .مـي تـوان بـا اسـتفاده از یـک نظریـه کـه فرضـيهای را فـراهم مـيکنـد ،یعنـي از راه
مشاهده مستقيم ،آزمونپذیر باشد ،روابط قاعده منـدی بـين پدیـده هـای اجتمـاعي برقـرار نمـود .از ایـن
دیدگاه ،ساختارهای ژرفي که مشاهده پذیر نباشند ،وجود ندارند .بهطـور معمـول ،اثبـاتگرایـي ادعـا دارد
کـه هـيچ دوگـانگي ) (Dichotomyبـين ظـاهر ) (Appearanceو واقـع ) (Realityو شناسـنده
و شناختشونده وجود ندارد؛ جهـان واقعيـت دارد و برسـاختهای اجتمـاعي نيسـت .از ایـنرو شـيوههـای
تجربي ميتواند بهعنوان آزموني مستقل برای بيان معتبربودن یک نظریـه در اختيـار باشـد (Furlong,
).and Marsh, 2002, p.22

در اثباتگرایي ،بهویژه طرفداران شـاخة «پوزیتيویسـم منطقـي» قائـل بـه اصـل «تحقيـق پـذیری»
ميباشند .بدین معني که تنها گزارههایي دارای معني ميباشند که برای آنها ما بهازای خـارجي بـهدسـت
آید (باربور ،1368 ،صص" .)860-862راسل" در اینباره ،پای انطباق گزارههای بسيط را با عـالم خـارج
پيش کشيده است که این نظریه به «اتميسم منطقي» معروف است (راسل ،1382 ،صص  .)61-68البته،
او این گزارههـا را سـنگ بنـای جمـالت مرکـب معنـيدار دانسـت و بـدینگونـه معنـيداری را برآینـد
تحقيقپذیری شمرد ،نه خود آن را .همزمان با راسل ،ميتوان از رسالة منطقي -فلسـفي "ویتگنشـتاین"
نام برد که سرمشق مهم دیگری به دست پوزیتيویسم منطقـي داد (ویتگنشـتاین ،1360 ،ص88؛ مگـي،
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 ،1366صص .)836-836عالوهبر این پوپر نيز در مقابل اصل تحقيقپذیری به اصل ابطالپـذیری قائـل
شد که بر اساس آن ،معنيداری وصف گزارههایي است که چه از راه حس و چه از راه منطق ،قابل نقض
و بهعبارت دیگر همچنان که محتمل صدق است ،محتمل کذب باشد و تنها در این صورت این گزارههـا
علمي خواهد بود (پوپر ،1363 ،صص.)66-66
طبق تعریف معرفتشناسان اثباتگرا ،معرفت عبارت است از« :بـاور صـادق موجـه» True Justified
 Beliefاز نظــر آنــان وقتــي مــي تــوان گفــت «آ» (فاعــل شناســا  )Subjectمــيدانــد کــه«ب»
(گزاره )Statementصادق است ،که سه شرط احراز شده باشد :اوالً «ب» صادق و مطابق با واقع باشـد؛
ثانياً «آ» باور داشته باشد که «ب» و بهعبارت دیگر «آ» به مطابقت «ب» با واقع یقين داشته باشد؛ ثالثاً
باورق «آ» به «ب» موجه باشد؛ یعني «آ» بتواند با سيری استداللي نشان دهد که از چه راهي به این بـاور
رسيده است ،به دیگر سخن باور او نتيجه استدالل بوده باشد (هاملين ،1368 ،ص.)136
برای اثبات گرایان ،هدف علوم اجتماعي ،صدور «احکام علّي» ) (Causal statementsاست؛ از ایـن
نظر برقرار کردن روابط علّي ميان پدیده های اجتماعي ،امکان پذیر است و باید در این راستا کوشش نمود.
همچنين استدالل ميکنند که پرسشهای تجربي را  -که دربارة چيستياند -مـيتـوان از پرسـشهـای
هنجاری -که به آنچه باید باشـد مربـوط انـد -جـدا کـرد .بنـابراین هـدف علـوم اجتمـاعي ،جسـتجوی
پرسشهای تجربي است؛ در حاليکه فلسفه ،متافيزیک یا مذهب بهدنبال پرسشهای هنجاریاند .از آنجـا
که مي توان پرسشهای تجربي را از هنجاری جدا ساخت ،برای علـوم اجتمـاعي ،امکـان عينـي بـودن و
رهایي از ارزشها وجود دارد).(Furlong, and Marsh, 2002, pp.22- 23
رهيافت اثباتگرایي با سه ویژگي اساسي شناخته مي شود:
 دانش ذاتا بيطرف است؛ تنها روش علمي ،روش علوم طبيعي است؛ روشهای دقيق علومطبيعي باید مورد استفادة دانشمندان علوم اجتماعي نيز قرار گيرد (ادیبي وانصاری ،1382 ،ص.)130
اثباتگرایي منکر وجود نيرو یا جوهرهای است که فراسـوی واقعيـت و قـوانين محقـق علـوم اسـت و
ميخواهد با تکيه بر علوم طبيعي ،سایر معارف بشری را زاید نشان بدهد .اثبـاتگرایـي وظيفـة فلسـفه را
صرفا یافتن اصول کلي مشترک بين تمام علوم ميداند .بنابراین دیدگاه ،کوششهـای مبتنـيبـر کشـف،
شهود و درونکاوی در راه شناخت مطرود ميباشند و مکتـبهـایي چـون پدیدارشناسـي ،تثویـلگرایـي،
تفهمي و بهطورکلي هر مکتب یا آیيني که بر ابعاد کيفي ،ذهنـي و ارزشـي پدیـدههـای اجتمـاعي تکيـه
مــيکنــد ،از دیــدگاه ایــن مکتــب بــياعتبــار اســت (ســاروخاني ،1321 ،ص .)31پــس ایـن رهيافــت ،از
معرفت شناسي فهم عيني حمایت مي کند .اثبات گرا ها معتقدند که مي تـوان جهـان را از طریـق تجربـه و
مشاهده درک نمود و حقيقت یا عدم حقيقت یک گزاره را از طریق مشاهدة تجربي مشخص کرد .آنها به
تدقيق و ارزیابي داده های موجود مي پردازند و مدعي توليد قضایای عام و پایدار هستند (مارش و استوکر،
 ،1362ص )30و (.)Terriff, 1999, p.100
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متثثر از همين اثباتگرایي بود که اندیشمندان حوزة علوم اجتماعي سعي داشتند با تکيه بر نظریـههـای
علوم طبيعـي ،نظـم اجتمـاعي را توضـيح دهنـد و بـه نظریـهپـردازان توصـيه مـيکردنـد کـه از لحـاظ
ارزشي بيطرفي را رعایت کنند .همين تجربهگرایي یا علمگرایـي بـود کـه در دهـههـای  1086و 1066
به نام «انقالب رفتاری» وارد علوم اجتماعي شد و از این پس روش های سـنتي کـه متکـي بـر تـاریخ و
فلسفه بود را غير علمي معرفي و طرد کرد (مشيرزاده ،1326 ،ص .)16مطالعة رفتاری بـر هسـتيشناسـي
بنيادگرایانه ،معرفت شناسي اثبات گرا و اغلب روششناسي کمي و آماری مبتني بود .عقيـده بـر ایـن بـود
که «علم» اجتماعي در صورتي امکانپذیر است که محقـق از روش علمـي پيـروی کنـد؛ فرضـيه هـا از
نظریه گرفته شود و سپس در کوششي برای ابطال آنها آزمایش شوند .بنابراین پژوهشگران به اندازهگيری
عيني پدیده های اجتمـاعي و متغيرهـای آن نيازمنـد بودنـد؛ بـدینترتيـب بایـد بـهجـای داده هـای نـرم
(مثالً مصاحبهها و مشاهده مشارکتکنندگان) ،بر دادههای سخت (مثالً آمـار و ارقـام دولـتهـا) تمرکـز
ميشد ).(Furlong, and Marsh, 2002, p.23
انتقاداتي که بر اثباتگرایي وارد مي شوند ،براساس دو رشته استدالل صورت ميگيرند:
گروه نخست؛ به شکل وسيع استدالل مي کند که اثباتگرایان (با پيروی از روش هـای علـوم طبيعـي)
این گزاره را که علوم در واقع چگونه تداوم ميیابند ،بد تفسير ميکنند .در اینباره دو موضع اهميت داشته
است :نخست؛ موضع عملگرایانه "ویـالرد کـواین") (Willard Van Orman Quineکـه دو انتقـاد
مهم دربارة اثباتگرایي را توسعه داده است :کواین استدالل مي کند که هرگونه شناختي که ما از حـواس
پنج گانه بهدست ميآوریم با ميانجيگری مفاهيمي که برای تحليل آنها بهکار ميبریم ،حاصل ميشـود .از
اینرو هيچ راهي برای ردهبندی و یا حتي توصيف تجربه بدون تفسير آن وجود ندارد .این بـه معنـای آن
است که نظریه و تجربه به آساني جداشدني نيستند ،بهجای این نظریه هم بـر واقعيـتهـایي کـه بـر آن
تمرکز مي کنيم و هم بر چگونگي تفسير ما از آنها تثثير مي گذارد .این ،بـه نوبـة خـود بـر نتـایجي تـثثير
مي گذارد که اگر واقعيات در جهت ابطال نظریه ظاهر شوند ،ترسـيم مـي کنـيم .بـه ایـنترتيـب اگـر مـا
واقعيت هایي مشاهده کنيم که با نظریه ناسازگارند ،ممکن است بهجای اشتباه بودن نظریه در مورد اشتباه
بودن واقعيات تصميم بگيریم .چنـين اسـتداللي ایـن برداشـت را کـه مشـاهده بـهتنهـایي مـيتوانـد در
خدمت ابطال نظریه باشد ،تضعيف ميکند .دوم؛ دیدگاه "توماس کوهن" ) (Thomas Kuhnاست کـه
علوم در هر زماني در چنبرة پارادایم ویژه ای قرار دارند که سـؤالناشـدني اسـت و بـر پرسـش هـایي کـه
دانشمندان ميپرسند و روش تفسير مشاهداتشان تثثير ميگـذارد (Hollis & Smith, 1990, pp.55-
) .61در نتيجه بررسي های علمي چندان که اثبـات گرایـي نشـان مـي دهـد «بـاز» نيسـت؛ بلکـه نتـایج
مشخصي ،اغلب اندیشهناپذیرند .تغيير پارادایم هنگامي روی مـي دهـد کـه مشـاهدات تجربـي فراوانـي،
برخي دانشمندان دلير را بر آن مي دارد که پارادایم مسلط را به سؤال کشند ،اما تا آن هنگام و برای بيشتر
بخشها ،دانشمندان مشاهداتي که متناسب نيست را بياعتبار ميدانند (این انتقاد بـه روشـني بـا دومـين
انتقادی که در باال از کواین نقل شد ،همسان است) و از نتایجي که پارادایم را تثبيت مينمایند ،اسـتقبال
ميکنند.
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دومين جریان اصلي نقادی اثباتگرایي به علوماجتماعي اختصاص بيشتری دارد .این جریـان اسـتدالل
ميکند که تفاوتهای روشني بين پدیدههـای اجتمـاعي و فيزیکـي یـا طبيعـي وجـود دارد کـه «علـم»
اجتماعي را امکانناپذیر ميسازد .فرا اثباتگرایي منکر امکان حصـول بـه معرفـت علمـي بـيطرفانـه و
غيرارزشي در علوم اجتماعي است و بر ساختهشـدن گفتمـاني واقعيـت تثکيـد دارد و ضـمن تقليـلدهـي
هستيشناسي به زبان و گفتمان معتقد به امر «ساختهشدن پدیدههای اجتماعي» ميباشند؛ برخالف روش
تبيينگرای اثباتگرایي ،روش تفسيرگرای فرا اثباتگرایي دوگانگيها را رد ميکند .از دیـد ایـن مکتـب،
عمده مشکل رویکرد معرفتشناسي اثباتگرا در بعد هسـتيشناسـي ،مـادهگرایـي افراطـي آن اسـت؛ در
حاليکه مکتب فراثباتگرا به معناگرایي اهميت ميدهد .فرا اثباتگرایي رویه بازاندیشانه را پيش ميکشـد
و معتقد است که «اثباتگرایي در خدمت سلطه و تثبيت وضع موجود در آمـده اسـت» (عليخـواه،1366 ،
ص .)88بهنظر فرا اثبات گرایي ،واقعيتي عيني اجتماعي وجود ندارد که بتوان آن را بهواسـطة عقالنيـت و
استدالل کشف کرد؛ بلکه واقعيت بيشتر ،حاصل تعامل سوژه و ابژه بوده و این دانش نيز بهطور اجتمـاعي
ساخته شده است .از دید فرا اثبات گرایان ،تئوری ها یک عنصر اصلي از ساختار اجتماعي واقعيت هستند و
بدین دليل نيز یک نقش اصلي در درک ما از جهان و شکل دادن به دانش و تعریف آن ایفاء مـي نمایـد.
این گروه معتقدند تثکيد اثبات گرایان بر واقعيت عيني باع مي شود که روابط قدرت و روابط اجتماعي که
«سـاختارهای طـرد و جـذب» ) (Structures of inclusion and exclusionرا شـکل مـيدهنـد،
پوشيده و مخفي بمانند .در حاليکه وظيفـة نظریـهپردازهـا آن اسـت کـه ایـن سـاختارها را آشـکار کننـد
).(Terriff, 1999, p.182

فرا اثباتگرایي مفروضات اثباتگرایي را به باد انتقاد ميگيرد و بيان ميکند که اثباتگرایـي ادعـا دارد
که متدولوژی آن روشي توصيفي-تبييني و نه تجویزی است؛ یعني بين نظریـه و جهـان خـارج تفکيـک
قائل شده و با فرف جهان خارج بهعنوان طبيعت ،صرفا به تقریر اوضاع و تحـوالت جهـان مـيپـردازد،
بدون اینکه بپذیرد مشاهدهگر ذهنيت و عالئق خود را در تقریر امور جهان دخالت ميدهد .فرا اثباتگرایي
معتقد است مگر ميتوان جهان را بهصورتي بيطرفانه مشاهده و گزارش کردط مگر اینگونه نيست که ما
نسبت به امری که گزارشاش ميکنيم ،بيطرف نميتوانيم بودط (چالمرز ،1326 ،ص .)18آیا شيوة تفکـر
ما ،امر مورد گزارش ما را تعریف نميکندط (زیباکالم ،1362 ،ص .)806فرا اثباتگرایان معتقدنـد واقعيـت
تنها یک ساختة اجتماعي است که در آن مردم آگاه ،معنایي ذهني به کنش های خود ميدهند و موقعيـت
خود و دیگران را تفسير ميکنند .مردم کارگزاراني غيرفعال نيستند؛ بلکه فعاالنـه در ارزیـابي کـنشهـای
خود و دیگران دخالت دارند .آنها دنيا را شکل مي دهند ،همانگونه که دنيا آنان را شکل مـي دهـد .دنيـای
معاني که دارای ساخت اجتماعي است ،سست و همواره در حال تغييـر اسـت (مـارش و اسـتوکر،1362 ،
ص .)836بنابراین از نظر هستي شناختي ،فراثباتگرایان یک موضعگيری بنيادستيزانه دارند .بدین معنـي
است که پدیده های اجتماعي مستقل از تفسير مـا از آنهـا ،هسـتي ندارنـد .بـهجـای ایـن ،تفسـير /فهـم
پدیده های اجتماعي است که بر پيامدها اثر مي گذارد .به اینترتيب ،تفاسير  /معاني پدیدههـای اجتمـاعي
اهميت دارند؛ تنها تفاسير /معاني اند که مي توانند در چارچوب یک گفتمان یـا سـنت ،دریافـت و فهميـده
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شوند .در نتيجه ما باید بر شناسایي گفتمان ها و سنتها تمرکز یابيم و تفاسـير و معـاني را کـه آنهـا بـه
پدیدههای اجتماعي ميدهند ،دریابيم و تئوریهای به اصطالح علمي را از طریق فرایند ساختارشکنانه ،به
نقد بکشيم .با وجود این ،ما باید بدانيم که تحليل «عيني» امکانناپـذیر اسـت« ،دانشـمندان» اجتمـاعي
ممتاز نيستند؛ بلکه ایشان هم در چارچوب گفتمان یا سنت خاصي عمل مي کنند .در نتيجـه ،شـناخت بـه
شکل نظری و یا گفتماني بـاور شـده اسـت .از ایـنرو فرااثبـات گرایـان موضـع هرمنوتيـک مضـاعف را
ميپذیرند). (Furlong, and Marsh, 2002, p.26
برای فرا اثباتگرایان تنها دانشي وجود دارد که بهطور اجتماعي ساخته شده اسـت و واقعيـتپنـداری
)(Perceived Factsو واقعيات حقيقي ) ،(Real Factsیکسـان هسـتند ،چراکـه مقـوالت اندیشـهای
(معنایي) بر مقوالت مـادی برتـری دارنـد .بنـابراین از آنجـا کـه واقعيـتهـا بـهطـور اجتمـاعي سـاخته
شده اند ،تئوری نيز بخشي بنيادی از آن است .درنتيجه نمي توان بين تئوری و عمـل تفکيـک قایـل شـد
چون هيچ جهان عيني شـناختهشـده وجـود نـدارد .گيـدنز مـيگویـد« :همـة اشـکال زنـدگي اجتمـاعي
تاحدی بهوسيلة دانش و شناخت بازیگران از خودشان ،ساخته شده است .اگر دانـش ،بخشـي از واقعيـت
است که به طور اجتماعي ساخته شده ،در نتيجه مي تـوان گفـت کـه حقيقـت عينـي وجـود نـدارد؛ بلکـه
حقایق بهطور اجتماعي تعریف شدهاند .بنـابراین تجربـه و تجربـهگرایـي در ایـن رونـد نقشـي نداشـته و
نمي توان تمایزی بين مشاهده کننده و مشاهدهشونده قائل شد همانگونه که تئـوری و عمـل از هـم جـدا
نيستند») .(Terriff, 1999, p. 101از جمله پيامدهای ایـن موضـع ایـن اسـت کـه حقيقـت اجتمـاعي
عيني وجود ندارد ،جهان برساخته ای اجتماعي و نقش دانشمندان اجتماعي ،مطالعة برساختهای اجتماعي
است .روشهای کمي ،ابزارهای کند و دستو پاگيری هستند و ممکـن اسـت دادههـای گمـراهکننـدهای
فراهم آورند .برعکس ،به روشهای کيفي (مصاحبههـا ،گـروههـای مباحثـه و یادداشـتهـا و ماننـد آن)
نياز داریم تا ما را یاری کنند که در یابيم مردم جهان ،خود را چگونه مي فهمنـد (برگـر و الکمـن،1323 ،
صص 16و .)888
انتقادات به سنت فرا اثباتگرایي نيـز عمـدتاً از سـوی اثبـاتگرایـان مطـرح شـدهانـد .از نظـر اثبـات
گرایان ،مواضع تفسيرگرای این سنت ،برداشتها یا داوریهـای ذهنـي دربـاره جهـان ارائـه مـيکنـد .از
اینرو هيچ مبنایي بـرای داوری و روایـي ادعاهـای معرفتـي ایشـان وجـود نـدارد .دیـدگاه هـر شـخص
درباره جهان و روابط بين پدیده های اجتمـاعي در آن ،بـهخـوبي دیـدگاه شـخص دیگـری اسـت .بـرای
بسياری از اثباتگرایان این به این معنای آن است کـه ایـنگونـه پـژوهش هـا ماننـد تـاریخ و یـا حتـي
داستان است؛ حال آنکه آنان سودای دانش اجتماعي را دارند .البته برای کسي که به سنت فرا اثباتگرایي
تعلــق دارد پاســخ بــه ایــن اتهــام بســي دشــوار اســت؛ زیــرا ایــن ایــراد بــر دیــدگاه هســتيشــناختي و
معرفت شناسي کامالً متفاوتي مبتني است و در نتيجه نگرشي متفاوت دربـارة موضـوع علـوماجتمـاعي را
بازتاب ميدهد.
انتقادات فوق باع شد که تفکر دیگری موسوم به تکوینگرایي سر بـرآورد کـه موضـع ميانـه روانـه
دارد .تمرکز اصلي تکوینگرایي بر «هوشياری» و «آگاهي انساني» و تثثير آن بـر پدیـدههـای اجتمـاعي
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است .تکوینگرایان همانند پسامدرنها اسـتدالل مـيکننـد کـه بسـياری از واقعيـات اجتمـاعي عينـي و
خارجي نيستند .آنها معتقدند که دنيای سياسي و اجتماعي همانند دنيـای فيزیکـي یـا مـادی نيسـت کـه
خارج از آگاهي انسان وجود داشته باشد .پدیده هـای اجتمـاعي هماننـد منظومـة شمسـي نيسـت کـه در
خــارج وجــود داشــته باشــد .دنيــای اجتمــاعي و سياســي قــائم بــه ذات نيســت؛ بلکــه فقــط بــهمثابــه
آگاهي بيناالذهاني بين مردم مع تقد به آن وجـود دارد .دنيـای سياسـي و اجتمـاعي یـک نـوع اختـراع و
اعتبار انساني است و جنس آن از نظر فکر و نظری است .دنيای اجتماعي ،مجموعه ای از ایدههـا ،افکـار
و هنجارهاست که توسط تعدادی از مردم در زمان و مکـان خاصـي ایجـاد شـده اسـت .اگـر اندیشـههـا
و ایدههای جدید برای تغيير مناسبات اجتماعي ایجاد شوند؛ آن وقت خـود اجتمـاع نيـز تغييـر مـي کنـد؛
زیــرا ماهيــت اجتمــاع در وهلــة اول حاصــل افکــار و ایــدههاســت و ماهيــت بــيناالذهــاني دارد
).(Jackson & Sorensen, 2003, pp.253-254

اندیشة تکویني گرایي یک دیدگاه جدیدی نيست و آثار آن به اندیشههای "ویکو" (ایتاليایي) ميگـردد.
طبق نظر ویکو ،جهان طبيعي توسط خدا و جهان تـاریخي را انسـان آفریـده اسـت .تـاریخ یـک پروسـة
تکاملي روبه جلو نيست که خارج از حيطة انساني باشد .تـاریخ را انسـان مـيسـازد .انسـانهـا همچنـين
دولت ها را که یک ماهيت (سازه) تاریخي است ،ساختهاند .روابط انساني اساساً متاثر از اندیشه ها و افکـار
است نه نيروهـای شـرایط مـادی ( .)Ibid, pp. 253-254طبـق فلسـفة تکـوینگرایـي ،جهـان مـادی
یک واقعيت مفروف نيست و مستقل از افکار و اندیشههـایي کـه انسـانهـا درگيـر آن هسـتند ،اسـت.
جهان اجتماعي یک واقعيت بيروني نيست که از طریق دیدههای اثباتگرایـان آن را کشـف کـرد یـا آن
را توضيح داد .جهان سياسي و اجتماعي بخشي از طبيعـت نيسـت .تـاریخ یـک فرآینـد تکـاملي بيـرون
از اندیشه و افکار انسانها نيست .جامعهشناسي ،اقتصاد ،علـوم سياسـي یـا تـاریخ نمـيتوانـد یـک علـم
عيني همانند علوم اثباتي باشد .هر چيزی در جهان اجتمـاعي توسـط انسـانهـا ،مـردان و زنـان سـاخته
ميشود .جهان اجتماعي جهان آگاهي انسانهاست؛ بهعبارتي مجموعهای از اندیشهها ،اعتقـادات ،افکـار،
تصورات ،عالیم و فهمهایي است که انسانها و بهخصوص گروهي از انسانها ماننـد دولـت  -ملـتهـا
بدان معتقدند (.)Ibid, pp.253-254
تکوین گرایان واقعيات فيزیکي جهان اجتماعي را رد نميکنند .از نظر آنها ،جهان اجتمـاعي تاحـدودی
از واقعيتهای فيزیکي ساخته ميشود .اما این ایـده هـا و عقایـد اسـت کـه بـه ایـن اشـياء مـادی بهـاء
و معنا ميدهند و آن را با اهميت ميکنند .مثالً امنيت یک کشور ،متشکل از سرزمين ،سالح و چيزهـای
فيزیکي است .اما این اندیشهها و فهمها است که این اشياء عيني و خارجي را قابـل درک و سـازماندهي
مي کند و آنها را در نيروهای مسلح قابل استفاده ميکند .بههرحال ،این عناصـر مـادی یـک امـر ثانویـه
است و این اذهان است که آنها را سازماندهي ميکند و آنها را به سمتوسـوی خـاص سـوق مـيدهـد.
اگر این افکار و اندیشهها نباشند ،این اشياء مادی هيچ مفهومي از خود ندارند .اما از جهت معرفتشناسي،
تکوینگرایان به دو دسته تقسيم ميشوند :دسـتهای بـا نفـي اسـتقالل امـر عينـي از ذهنيـت ،امکـان
شناخت بيطرفانه و رها از ارزش را در مورد پدیدههای اجتماعي رد مـيکننـد و در مقابـل معتقـد اسـت
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که جهان اجتماعي برساختة انسانهاست ،شناخت نيز نه فقط انفعال ذهـن؛ بلکـه در مشـارکت فعاالنـه
آن با دنيای اجتماعي بـهدسـت مـيآیـد .ایـن ذهـن نيـز ،بـه نوبـة خـود امـری تکـوین یافتـه اسـت
و در چهـارچوب جامعـه و تـاریخ و هویـت خـود ،جهـان را مـيسـازد و بـه شـناخت دسـت مـيیابـد
) .(Lesser, 2000, pp.24-48در ایـن چهـارچوب ،انسـان نيـز بـهعنـوان موجـودیتي زمينـه منـد
درک ميشود که گرچه جهان اجتماعي را ميسازد ،ولي ماهيت خـود نيـز در جامعـه شـکل مـيگيـرد.
بنابراین تکوینگرایي در نفي ذاتگرایي ) (Essentialismشکل ميگيرد؛ به عبارتدیگر ،سوژه امـری
ثابت نيست که قادر به کشف ذات جهان باشد .تکوینگرایي ،سوژه را امـری شـکل گرفتـه در تـاریخ و
زمينه ) (Contextميداند .این گروه از تکوینگرایان ،مادهگرایي را نيز بهمثابه دیدگاهي ذاتانگـار بـه
واقعيت اجتماعي نفي ميکنند و از اینجهت با اثبات گرایان درگير ميشـوند و تلقـي آن از واقعيـت را
بهعنوان امری مستقل از انسان ،کـه قواعـد آن توسـط سـوژه قابـل شـناخت اسـت ،نفـي مـيکننـد
).(Gergen, 2001, pp.7-8 & 93-98

اما گروهـي دیگـری از تکـوینگرایـان ،از جملـه "الکسـاندر ونـت" ،دیـدگاه حـد واسـط اثبـاتگرایي
و پسا اثباتگرایي را مطرح ميکند .از نظـر ونـت هـر چنـد تفـاوت هسـتيشـناختي ميـان انـواع طبيعـي
(آب ،چوب ،اتم و  )...و انواع اجتماعي (خانواده ،دولت و  )...وجود دارد ،اما از نظر او ایـن تفـاوت منتهـي
به معرفتشناسي متفاوتي نميشود؛ بلکه ميتواند مستلزم روشهای متفـاوتي باشـد .دانشـمندان در هـر
دو قلمرو مطالعات طبيعي و اجتماعي به تبيين این امـر مـيپردازنـد کـه چـرا چيـزی بـه چيـزی دیگـر
منتهي ميشود و به فهم این مسثله توجه دارند که چگونه چيزها با هم جمع ميشوند تا رابطـه عليـت را
بيان کنند ) .(Wendt, 1999, p.372از نظر ونت اینکه واقعيت مستقل از انسانها وجـود دارد تردیـدی
نيست ،ولـي ممکـن اسـت ایـن واقعيـت بـه صـورت غيرمـادی و نـاملموس باشـد .امـا ابعـاد فکـری و
معنوی واقعيت مانع از شناخت آن نيست (مشيرزاده ،پيشين ،ص .)336او معتقد است هر چنـد انسـان یـا
به یک دليل ) (for a reasonیا با یک دليل ) (with a reasonکـاری را انجـام مـيدهـد کـه دومـي
به معنای تکویني علل و دالیل افعال انسان هاست؛ ولي این امر مانع از این نيسـت کـه شـناخت علمـي
و بيطرفانه غيرممکن است .ونت معتقد است برای شـناخت پدیـدههـای اجتمـاعي از دو شـيوة «تفهـم»
و «تبيين» استفاده کرد .انگارهها ،فرهنگ و ارزشها مقولهای نيسـتند کـه صـرفا بتـوان بـه شـيوههـای
تبييني مورد مطالعه قرار داد .معنایي که مردم به رفتـار سياسـي مـيدهنـد ،مـي توانـد اطالعـات خـوبي
برای مشاهدة علمي در اختيار محقق قرار دهـد .از ایـن رو ،تبيـين علـي بـه بررسـي چراهـا و چگـونگي
حوادث است و تبيين تکویني (تفهمي) به شـرح خصوصـيات یـک چيـز و چگـونگي شـکلگيـری ایـن
خصوصيات ميپردازد .شـرط صـدق گـزاره هـا و نظریـات نيـز انطبـاق بـا واقعيـت ،انسـجام منطقـي و
ابطالپذیری است (همان ،ص  .)336او معتقد است آموزههای بيناالذهاني که در فرایند اجتماعي تکوین
ميیابند به نوبة خود محرک و مولد رفتارند و از این جهت ميتوان با متدولوژی علمي آن را مورد مطالعه
قرار داد (همان ،ص.)386
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معرفتشناسی و نظرية اعتباريات عالمهطباطبائی
مباح معرفتشناسي در فلسفة اسالمي بهطور اعم و در فلسفة عالمه بهطور اخـص جایگـاه ویـژهای
دارد .از نظر عالمه ،شناخت و معارف انساني دستهبنـدیهـای مختلفـي مـيیابنـد :فطـری و غيرفطـری
(طباطبائي ،الميزان ،ج ،8ص ،)318بدیهي و نظری (پيچيده) (طباطبائي ،الميزان ،ج ،8ص ،)863نظری و
عملي (طباطبائي ،تفسير الميزان ،ج ،8صص168ـ ،)163کلي و جزئي (طباطبائي ،الميـزان ،ج ،8ص،)311
وحياني و غيروحياني .ابزارهای شناخت ،در نظر عالمه ،عبارتاند از :حس ،عقل ،دل و وحي (طباطبـائي،
الميزان ،ج ،8صص868ـ ،863و تفسير الميزان ،ج ،16صص838ـ 833و الميزان ،ج ،86ص 806و تفسير
الميزان ،ج ،8ص .)880در نگاه عالمهطباطبائي ،همة معارف انساني با داشتن ویژگي «انطباق» بـا واقـع،
واجد «مالک صدق» ميشوند (طباطبائي ،الميزان ،ج ،10ص .)861مباني منطقي صدق و کذب شـناخت
انسان ،به «معرفت بدیهي» برمي گردد؛ اصول «امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين» ،معيـار صـدق قضـایای
نظری و دو اصل «حسن عدل» و «قبح ظلم» معيار صدق قضایای عملي است (طباطبائي ،الميزان ،ج،1
 80و نهایه الحکمه ،1368 ،صص883ـ .)888عالمه طباطبـائي(ره) معرفـتهـای بـدیهي را «خودمعيـار»
ميداند و معتقد است این دسته معارف ،تثیيد صدق و روایي خود را از «بـداهت عقـل» کسـب مـيکنـد
(اژدریزاده ،1328 ،صص.)111-13
عالمه در دنبالهروی از سنت فلسفة اسالمي ،عقل را دوگونـه مـيدانـد :عقـل نظـری و عقـل عملـي.
مقصود این است که قوه ادراکي انسان دو نوع محصول فکر و اندیشـه دارد کـه مبـادی آن بـا یکـدیگر
متفاوت است :افکار و اندیشههـای نظـری ،و افکـار و اندیشـههـای عملـي (سـجادی ،1326 ،ص.)823
عقل نظری همان است که مبنای علوم طبيعي و ریاضي و فلسفه است .این علـوم همـه در ایـن جهـت
شرکت دارند که کار عقل در آن علوم قضاوت دربارة واقعيـت هـا اسـت کـه فـالن شـيء اینطـور اسـت
و یا آنطورط فالن اثر و فالن خاصيت را دارد یا نداردط آیا فالن معنا حقيقت دارد یا نـداردط عالمـه معتقـد
است هر چند عقل در معرفت حصولي نقش مهمي ایفا ميکند ،ولي معرفت حقيقي از حقایق عالم هستي
از راه کشف و شهود ميسر است (طباطبائي ،الوالیه ،1366 ،ص .)60اما عقل عملي آن است کـه مبنـای
علوم زندگي و به قول قدما مبنای علم اخالق و تـدبير منـزل و سياسـت مـدن اسـت .عالمـه طباطبـائي
در الميزان یک تقسيمبندی دیگـر از عقـل نظـری و عملـي عنـوان نمـوده اسـت کـه طبـق آن هـر دو
عقل مدرک کليات هستند؛ بدین معنا که عقل نظری تنهـا در امـور جزئـي ادراک نـدارد ،زیـرا ایـن قـوه
مدرک کليات مربوط به حسنوقبحي اسـت کـه مربـوط بـه اختيـار انسـان نيسـت و ذاتـا آنهـا حسـن و
یا قبح دارند ،ولي عقل عملي مدرک کلياتي است که به افعال اختياری انسان مربـوط اسـت (طباطبـائي،
الميزان ،ج ،8صص.)182-880
ادراکات اعتباری یکي از نظریه های ابتکاری عالمهطباطبائي در فلسفه اسـالمي اسـت کـه در مقولـة
عقل عملي مي گنجد .این نظریه ،قابل کاربرد در حوزههای فلسفه اخالق و علوم اجتماعي است .علـوم و
ادراکات اعتباری ،گرچه از جهاتي با جهان واقع نسبت و ارتباط دارند؛ اما از خارج حکایت نمي کنند ،بلکه
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مقام آنها مقام جعل ،اعتبار ،قرارداد و فرف است و از این جهت ،بـا اسـتعاره مشـابهت دارنـد .از تحليـل
عالمه طباطبائي به دست مي آید که احکام و قوانين ناظر به فرد انسان و ارتباط او با جهـان مـادی خـارج
ثابت و احکام و قوانين ناظر به ارتباط انسان با جامعه و احکام و قوانين اجتماعي کـه در جامعـه متحقـق
مي گردند ،اعتباری ،متغير و پویا هستند (طباطبائي ،الميزان ،ج ،3صص121ـ128؛ اصـول فلسـفه و روش
رئاليسم ،ج .816 :8الميزان ،ج ،8ص 06؛ تفسير الميزان ،ج ،18ص88؛ ج ،10ص ،688ج ،0ص868ـ868
و ج ،16ص866ـ .861الميزان ،ج ،6ص26؛ ج ،13ص 106و ج ،11ص66؛ تفسير الميزان ،ج ،8ص166؛
ج ،13ص106؛ الميزان ،ج ،8ص182؛ ج ،13ص .)108بدین سان ،عالمه علم به وجـود آمـده از مـدرکات
عقل عملي را علوم اعتباری مينامد که رابطة ميان انسان و رفتارهـای عملـي او را در زنـدگي اجتمـاعي
تعيين مي کند .البته ،با این وصف که علوم اعتباری در تحليل نهایي بر یک حقيقـت اسـتوارند ،همـانطور
صنایع تشبيه و استعاره در ادبيات چنين هستند (شریعتي سبزواری ،ج ،1326 ،8ص .)101بنابراین ،از نظر
عالمه طباطبائي گزاره های مربوط به عقل عملي در مقولة اعتباریـات مـي گنجنـد و اعتباریـات سـاخته و
پرداخته و هم انساني است .عالمه در تعریف اعتبار مي گوید« :اعتبار عبارت است از دادن تعریف چيزی
یا حکم آن به چيزی دیگر که این تصرف با وهم انجام مي شود» (طباطبـائي ،رسـائل سـبعه و حکمـت،
 ،1363ص .)180عالمه در رساله االنسان في الدنيا ایـن مطلـب را چنـين تقریـر مـيکنـد« :معـاني یـا
صورتهای علوم ذهني دو قسماند :یکي معانيای که بر موجودات خارجي واقع ميشوند و با آنها مطـابق
هستند؛ چنانکه آن موجودات خارجي في نفسه چنان هستند که این معاني را «حقایق» ميناميم .دیگـری
معانيای که آنها را بر امور خارجي حمل ميکنيم؛ لکن طوری که با قطعنظر از تعقـل و تصـور در خـارج
تحقق ندارند و این معاني غير از حقایق هستند؛ زیرا در خارج حقيقت ندارند؛ بلکه حقيقـت آنهـا در ذهـن
است» (طباطبائي ،التوحيدیه 120 ،و .)106
عالمهطباطبائي در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئاليسم ویژگيهای در تفاوت ادراکات اعتبـاری و
ادراکات حقيقي این گونه بيان مي کند« :ادراکات اعتباری مقابل ادراکات حقيقي اسـت .ادراکـات حقيقـي
انکشافات و انعکاسات ذهني است؛ اما ادراکات اعتباری فرفهایي است که ذهن به منظور رفع احتياجات
حياتي ،آنها را ساخته و جنبه وضعي و قراردادی و فرضي و اعتباری دارد و با واقع و نفس االمر سـروکاری
ندارد .ادراکات حقيقي را مي توان در براهين فلسفي یا علمي ،طبيعي یا ریاضي جا داد و نتيجه علمـي یـا
فلسفي گرفت و همچنين مي توان از یک برهان فلسفي یا علمي ادراکات حقيقي تحصـيل کـرد ،ولـي در
مورد اعتبارات نميتوان چنين استفاده کرد و بهعبارت دیگر ،ادراکات حقيقي ارزش منطقي دارد و ادراکات
اعتباری ارزش منطقي ندارد .ادراکات حقيقي تابع احتياجـات حقيقـي موجـود زنـده و عوامـل مخصـوص
محيط زندگاني وی نيست .ادراکات حقيقي قابل تطور و نشو و ارتقا نيسـت ،امـا ادراکـات اعتبـاری یـک
سير تکاملي و نشو و ارتقا را طي مـي کننـد .بـه طـور مثـال «زمـين بـه دور خورشـيد مـيگـردد» و یـا
«اسيد سولفوریک آهن را حل مي کند» و نظایر آنها که تصدیقات حقيقي هستند مشمول نسبيت و تغييـر
و مطلوبيت یا عدم مطلوبيت قرار نمي گيرند و از جامعه ای به جامعه ای یا زمـاني بـه زمـاني دیگـر تغييـر
نميکنند .البته در اینجا منظور آن نيست که احکام علمي و حقيقي تغيير نميکنند؛ زیرا تغيير احکام علمي

993

علی اميدی
)(Ali Omidi

واقعيتي در تاریخ علم محسوب ميشود و این تغيير ناشي از کشف خطاست» (شریعتي سبزواری ،پيشين،
 ،1326ص .)101
بر طبق نظـر عالمـه ،اعتبـارسـازی مولـود نيازهـای زنـدگي اجتمـاعي و قـوای فعالـه انسـان اسـت.
این اعتبارات خود نيز دو دسته هستند :آنهایي که الزمة نوعيت نوع و انسانيت انسان هسـتند و مقتضـای
ساختمان طبيعي وجود آدمي اند .دستة دیگر معلول زنـدگي اجتمـاعي هسـتند و وجـود آنهـا وابسـته بـه
وجود انسانهای دیگر است .اعتبارات اولي «قبل االجتماع» و اعتبارات دومي «بعـداالجتماع» نـام دارنـد.
مهمترین اعتباریات قبلاالجتماع عبارتند از :اعتبار وجوب ،حسن و قبح ،انتخاب اخف و اسـهل ،اسـتخدام
و اجتماع و متابعت علم .مهم ترین اعتباریات بعد االجتماع -که قائم به نوع جامعه انـد ،نـه فـرد -عبارتنـد
از :اصل مالکيت ،سخن (کالم) ،ریاست و مرئوسـيت و لـوازم آنهـا و غيـره .عالمـه در اصـول فلسـفه و
روش رئاليسم مي نویسد« :انسان با هدایت طبيعت و تکوین ،پيوسـته از همـه سـود خـود را مـي خواهـد
(اعتبار استخدام) و برای سود خود سود همه را مي خواهد (اعتبار اجتماع) و برای سود همه عدل اجتماعي
را مي خواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم) و در نتيجه فطرت انساني حکمـي کـه بـا الهـام طبيعـت و
تکوین مي نماید ،قضاوت عمومي است و نه اینکه خاص باشـد» (طباطبـائي و مطهـری ،اصـول فلسـفه
و روش رئاليسم ،ج ،8ص .)868از نظر عالمه بسياری از پدیدههای اجتماعي مانند حکومت ،قانون ،آیـين
و رسوم و غيـره مقتضـای زنـدگي اجتمـاعي اسـت و توسـط انسـانهـا اعتبـار و وضـع مـي گـردد و و
وجود بالواسطه عيني ندارد .از نظر عالمه ،حتي احکـام اسـالمي نيـز بـه زبـان اعتبـار بيـان شـدهانـد،
ولي درنهایت مبتني بر حقایق دیگری است (طباطبائي ،الوالیـه ،1366 ،صـص )31-36از ایـنرو ،برخـي
پدیده های اجتماعي وجود عيني ثابت ندارند .بنابراین احکام و قوانين ناظر به فـرد انسـان و ارتبـاط او بـا
جهان خارج ثابت و احکام و قوانين ناظر به ارتباط انسان با جامعـه و احکـام و قـوانين اجتمـاعي کـه در
جامعه متحقق ميگردند ،متغير و پویا هستند .بنابراین از نظـر عالمـه ،بسـياری از پدیـدههـای اجتمـاعي
موجودیتي همانند اشياء عيني ندارند تا بتوان به شيوههای پوزیتيویستي مورد مطالعه قـرار داد .از فحـوای
استدالل عالمه چنين بر ميآید که پدیده های اجتماعي بسته به نوع اجتماع به شيوههای متفاوتي ممکن
است اعتبار و وضع گردد؛ از اینرو باید به شيوههای تفهمي به استنباط آن مبادرت نمـود .از ایـن جهـت
است که عده ای از نویسندگان معتقدند که عالمه اعتقاد به «رئاليسم تعـاملي» در پدیـدههـای اجتمـاعي
دارد .به این معنا که گفتگو و تعامالت اجتماعي در فرایند فهم و ادراک تاثير مـي گـذارد و ممکـن اسـت
تفکر انفرادی به آن فهم و ادراک بين االذهاني منجر نگـردد (یزدانـي ،1326 ،ص .)181از فحـوای آثـار
عالمه در خصوص نظریه اعتبارات چنين بر ميآید که او حتـي نهـاد رهبـری جامعـة اسـالمي را امـری
قراردادی و محصول اعتبار جامعه مسلمين ميداند که وظيفه هـدایت جامعـه اسـالمي بـهسـوی اهـداف
اسالمي را به دوش ميکشد (همان ،ص .)136او انواع نظامهای سياسي مانند دیکتاتوری و دمکراسـي را
محصول انواع فرایند اصل استخدام که یک امر اعتباری است ميداند که ممکن است بر جامعـة انسـاني
تحميل شود (همان ،ص .)138بنابراین رهبریهـای مـادامالعمـر و دمکراتيـک هـيچ قداسـت و حقيقـت
فيالنفسه ندارند (همان ،ص.)138
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با توجه به استداللهای فوق ،ممکن است این پرسش پدید آید که اعتباریات عالمـه ،نسـبيگرایـي را
دامن ميزند و حال آنکه در سنت فلسفة اسالمي ،آموزة یقين و برهان غالب است .بهرغم پذیرش مقولـه
اعتباریات دربارة پدیدههای اجتماعي ،عالمه طباطبایي «نسبيگرایـي» را در معرفـتهـای کلـي نظـری،
به طور کلي و در معرفتهای کلي عملي ،به طور محدود نفي ميکند و در بـاب ادراکـات حسـي ،بـهطـور
مطلق به «نسبيت» باور دارد (طباطبائي ،تفسير الميزان ،ج ،1ص 863و ج ،8ص 16و ج ،6ص886ـ886
و ج ،8ص110ـ .)186عالمه در تفسير الميزان صراحتا مي گوید« :نباید به سخن آن کسي گوش داد کـه
مي گوید :حسن و قبح کلي دائمي نيست و همواره در تغيير و دگرگوني است ،زیرا این گوینده مفهوم را با
مصداق خلط کرده است» (طباطبائي ،الميزان ،ج ،8ص )16از منظر عالمه ،نظریه اعتباریـات بـه نسـبيت
مطلق در شناخت نميانجامد ،زیرا اعتباریات عالمه از یکسو به قصد و نيت اعتبارکننده و از سویدیگر به
«واقع» ارجاع ميیابد .اما از این جهت که اعتبارات ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر فـرق نمایـد،
مي توان برچسب نسبيت را بر اعتبارات وارد نمود ،نه معرفت بر آن را .بنابراین باید آنرا در کنـار ادراکـات
واقعي یا ماهوی درک کرد ،زیرا ذهن هرگز نميتواند خالق صور مطلق (بـدون ارجـاع بـه جهـان خـارج)
باشد .آنچه محتوای ذهن را تشکيل مي دهد خود ،محصول عين است و در نهایت منشث انتزاع آن به عين
برمي گردد .همانطور که بيان شد ،از نظر عالمه هر یک از مفاهيم اعتباری که در نظر گرفته مي شود ،بر
روی حقيقتي استوار است؛ یعني مصداق واقعي و نفس االمری دارد و نسبت به آن مصداق حقيقت اسـت.
در حقيقت ،مفاهيم اعتباری از مفاهيم حقيقي حسي یا انتزاعي اقتباس شده است ،در نتيجـه اعتبـارگرایي
موضوعي و هستي شناسانه ممکن است درست باشد ،اما نسبيگرایي معرفتي در اینجا موضـوعيت نـدارد.
عالمه در مقدمة نهایهالحکمه بر بداهت وجود موجودات جهان تثکيد ميکند ودر بخش یازدهم این اثر به
رد چهار گروه از سوفسطائيان ميپردازد .او انسان را قادر بـه درک موجـودات اعـم از اعتبـاری و حقيقـي
ميداند و این دیدگاه سوفسطائيان یا ایدهآليستهای جدید (ذهنگرایان) یا پسامدرنها که انسـان محصـور
در زبان و فرهنگ است و درک بيطرفانة حقایق عالم اعم از اجتماعي و تجربـي امکـانپـذیر نيسـت رد
ميکنند (طباطبائي ،نهایهالحکمه ،صص 886و  )883و حساميفر ،1328 ،صص .)06-28البته باید خـاطر
نشان گردد که تحوالت مربوط به فلسفة زبان در دورة حيـات عالمـه چنـان نبـود کـه ایشـان بـا زبـان
فيلسوفان زبان به نفي نسبيتگرایي معرفت انساني مبادرت نمایند .بنـابراین تمـام کوشـش ایشـان نفـي
استداللي دیدگاههای سوفسطائيان و ایدهآليستها گردید .ایشان در مقالة اول و دوم کتاب اصول فلسـفه و
روش رئاليسم ،نسبيگرایان و ایدهآليستها را صرفا در زبان منکر واقعيت ميدانند و در زندگي عملي آنها
را رئاليست ميدانند (حساميفر ،1328 ،ص .)06با این وصف ،عالمه نقـش محـيط اجتمـاعي ،فرهنـگ،
هوش ،و سایر متغيرها را در معرفت با اهميت قلمداد ميکنند ،ولي آنها را مانع معرفـت حقيقـي یـا دليـل
انکار واقعيات نميدانند (یزداني ،1322 ،ص .)188عالمه علوم تجربي اعم از حوزههای طبيعي و انسـاني
را یقيني نميدانند؛ زیرا این علوم بيشتر بهخاطر نتایج عملي و قوای حسي برآمده است؛ نتایج عملي دليل
بر درست بودن و انطباق با واقع ندارد و مضافا اینکه قوای حسي نيز خطا ميکند (اميد ،1326 ،ص .)38
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جمعبندی و مقايسه
همانگونه که در متن مقاله استدالل شد در علوم اجتماعي سه رویکرد متفاوت روش شـناختي نسـبت
به پدیده های اجتماعي وجود دارد که درخصوص ماهيت جهان اجتماعي (هستيشناسي) و رابطه معرفـت
ما با این جهان (معرفت شناسي) اختالف نظر دارند .در فلسفة علم این نحلـههـای مختلـف بـا توجـه بـه
مالحظــات هســتيشــناختي و معرفــتشــناختي بــه عــينگرایــي ) (objectivismو ذهــنگرایــي
) (subjectivismنيز تقسيم ميکنند .عينگرایان که بسياری از اثباتگرایان را شامل ميگردد ،قائل بـه
تفاوت جهان اجتماعي (ابژه) و فاعل شناسا (سوژه) و امکان شناخت صادق از این جهان بيرونـي هسـتند.
اما ذهنگرایان ،جهان اجتماعي را مجموعهای از ایده ها ،مفاهيم و اعتبارات قلمداد ميکنند که گروهي از
انسانها برای سازماندهي زندگي اجتماعي خود بهوجود ميآورند .این بهوجود آمدن توسط زبان ،ایدهها و
مفاهيم صورت ميگيرد .پسا مدرنها یا پسااثباتگرایان در طيف دوم قرار ميگيرند .بنابراین یـک پيوسـتار
معرفتشناختي در علومانساني وجود دارد که در یک سر طيف آن کساني معتقدند کـه شـناخت بيطرفانـة
علمي از جهان خارج امکانپذیر نيست و بهجای تبيين ،باید متوسل به تفسـير جهـت ادراک پدیـدههـای
اجتماعي مبادرت کرد .در سر دیگر هم که پوزیتيویستها هستند کـه معتقدنـد پدیـدههـای اجتمـاعي را
مي توان همانند پدیده های فيزیکي مورد مطالعه بيطرفانه قرار داد .برخي دانشمندان امکان تلفيق ایـن دو
تفکر را به دليل مباني و مفروضات متفاوت غيرممکن ميدانند .اما در تاریخ علوم اجتماعي ،برخـي دیگـر
عمال به این کار مبادرت کردند کـه شـاخصتـرین آنهـا "مـاکس وبـر" اسـت .مـاکس وبـر در تعریـف
جامعهشناسي ميگوید« :عملي که سعي دارد از طریق فهم تفسيری پدیده های اجتماعي ،به تبيين علـي
آن پدیدهها ،روند و پيامدهای آن مبادرت نماید ».از نظر وبر ،فهم پدیدههای اجتمـاعي مقدمـة پـژوهش
علمي است .ولي اهميت فهم پدیدههای اجتماعي مانع از ایجاد فرضيه و نظریه در این خصـوص نيسـت.
بنــابراین ،محقــق اجتمــاعي مجبــور بــه انتخــاب دو گزینــة ذهــنگرایــي و عــينگرایــي یــا فهــم
) (understandingو تبيين ) (explanationنيست؛ بلکه ميتوان آنها را همزمان در مطالعات اجتماعي
بکار بست.
تکوینگرایان بهرغم اینکه بيشتر به متدولوژی پسامدرنها بر سر مهر هسـتند ،ولـي امکـان کاربسـت
متدولوژی علمي را برای شناخت پدیدههای اجتماعي امکانپذیر مي دانند .تفاوت آنها با ماکس وبر در آن
است که تکوینگرایان به ابعاد ذهني و غير مادی پدیدههای اجتماعي بيش از ماکس وبر اهميت ميدهند
و ماهيت پدیدههای اجتماعي را بيشتر به صورت «شدن»« ،وضع» ،و «ساخته شدن» ميبينند ،درحاليکه
ماکس وبر بين فهم و تبيين و ماده و معنویت شثن متعادلي قائل است.
نگاه عالمهطباطبایي نيز نگاه بينابيني است؛ ولي با یک تفاوت اساسي .عالمه بهرغم اینکه معتقد است
بسياری از پدیده های اجتماعي ماهيت وضـعي و اعتبـاری دارد و در اینجـا از جهـت هسـتيشناسـي بـه
تکوینگرایان نزدیک مي شود ،ولي معتقد است کـه ذهـن انسـان قـدرت درک بيطرفانـه ایـن اعتبـارات
اجتماعي را دارد .البته عالمه معتقد است که پدیدههای اجتمـاعي فقـط ماهيـت اعتبـاری ندارنـد؛ بلکـه
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بسياری از پدیده های اجتماعي ماهيت عيني دارند که از این جهت به هسـتيشناسـي و معرفـتشناسـي
اثباتگرایان نزدیک ميشود .ولي همانطور که در متن مقاله استدالل شد معرفتشناسي عالمـه بـا اثبـات
گرایان تفاوت اساسي داشته و طبـق سـنت فلسـفه اسـالمي راههـای مختلـف شـناخت وجـود دارد کـه
اثباتگرایان آنها را مردود مي شمارند .بنابراین نظریه عالمه در خصوص اعتباریات ،در بعد هستيشناسـي
به نظریة تکوینگرایي نزدیک ميشود و با آن بيشتر بر سر مهر است .ولي از جهت معرفتشناسـي ،بـين
نظریه عالمه و تکوینگرایان هرچند همپوشانيهایي مشاهده ميشود ،ولـي در اسـاس متفـاوت هسـتند.
عالمه اعتقاد ندارد که تفکيک سوژه از ابژه غيرممکن است و بدینترتيب امکان شناخت بيطرفانـه وجـود
ندارد .حداقل در آثار عالمه به چنين چيزی اشاره نشده است و از ایـن جهـت عالمـه نسـبيگرایـي را در
معرفت رد ميکند .در اینجا فلسفه عالمه از پساپوزیتيویستها و برخي از تکوینگرایان زاویـه مـيگيـرد.
به رغم اینکه ،عالمه از جهت هستي شناسـي برخـي از آرای تکـوینگرایـان را مـيپـذیرد ،امـا از جهـت
معرفتشناسي از تکوینگرایان زاویه ميگيرند.

همانطور که در شکل فوق مشاهده مي شود ،فلسفة عالمه واجد برخي عناصر هـر سـه رهيافـت مـورد
بح در این مقاله مي باشد .از این جهت که قائل به وجود جهان خارج از ذهن و امکان درک و تبيين آن
است به رهيافت اثباتگرا نزدیک مي شـود ،ولـي از ایـن جهـت کـه بـه جهـان فراتـر از مـاده و راههـای
غيرپوزیتيویستي شناخت معتقد است از اثباتگرایي فاصـله مـيگيـرد .امـا از ایـن جهـت کـه بسـياری از
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پدیدههای اجتماعي را وضع و اعتبار ميداند به پسااثباتگرایي و تکوینگرایي نزدیک ميشود؛ امـا از ایـن
جهت که اعتباریات را در نهایت به یک واقعيت بيروني ربط مـيدهـد از پسـااثباتگرایي و تکـوینگرایـي
فاصله ميگيرد .همچنين از این جهت که معتقد اسـت کـه ذهـن انسـان قـادر اسـت بـهطـور بيطرفانـه
جهان بيروني و اعتباری را درک کند از پسا اثباتگرایي فاصله مـيگيـرد .ولـي عالمـه معتقـد اسـت کـه
متون نياز به تفسير دارند تا بهتـر درک شـوند در اینجـا بـه پسـا اثبـاتگرایي نزدیـک مـيشـود و کتـاب
تفسير الميزان ،نمونة بارز این دیـدگاه اسـت .در ایـن ميـان ،فلسـفه عالمـه قرابـت زیـادی بـا رهيافـت
تکوین گرایي ،خصوصا قرائت الکساندر ونت دارد که به وجود ابعاد ذهني و عيني پدیـدههـای اجتمـاعي و
امکان درک بيطرفانه آن قائل است ،اما از این جهت که عالمه برای واقعيات بيروني بـيش از اعتباریـات
شثن وجودی قائل است از تکوینگرایي نوع ونتي آن فاصله ميگيرد .با این وصف ،عالمـه روششناسـي
ونت مبني بر رویکرد علمي به پدیدههای اجتماعي را حداقل در آثر خود مسکوت گذاشتند ،ولي نميتـوان
گفت که ضرورتا با آن مخالف باشند .بنـابراین ،عالمـه هرچنـد بـه وجـود اعتبـاری برخـي پدیـده هـای
اجتماعي صحه مي گذارد  ،ولي در نهایت معتقد است که معرفت بر این پدیدهها امکانپذیر بـوده و مـي
تواند بيطرفانه باشد .از فحوای آثار عالمه چنين بـر مـيآیـد کـه اگـر ایشـان در قيـد حيـات مـيبودنـد،
پسااثباتگرایي را در زمرة ایـدهآليسـتهـا و سوفسـطائيان قـرار مـيدادنـد و از جهـت هسـتيشـناختي و
معرفتشناختي از آنها زاویه ميگرفتند .ولي دیدگاه پسااثباتگرایي در نقش فرهنگ و متغيرهای اجتمـاعي
در معرفت بشری را رد نميکردند.
قدردانی :در تدوین مقاله حاضر از دستياری و کمکهای آقای "حسين دالونـد" دانشـجوی دکتـری
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فهرست منابع
ادیبي ،حسين و عبدالمعبود انصاری ( .)1382نظريههای جامعهشناسی،تهران :انتشارات جامعه.
اسميت ،استيو ،بيليس ،جان (« .)1323رویکردهای واکنشگرا و تئوری سازهانگاری در نظریة روابط
بينالملل» ،جهانیشدن سياست :روابط بينالملل در عصر نوين (موضاعات بينالمللی در
آينده) ،ترجمة ابوالقاسم راهچمني ،ج  ،1تهران  :انتشارات مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين
المللي ابرار معاصر.
باربور ،ایان ( .)1368علم و دين ،ترجمة بهاءالدین خرمشاهي ،تهران :مرکز نشر دانشگاهي.
بيرو ،آلن( .)1366فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمة باقر ساروخاني ،تهران :کيهان.
پوپر ،کارل ( .)1363حدسها و ابطالها ،ترجمة احمد آرام ،تهران :شرکت سهامي انتشار.
چالمرز ،الن.اف ( .)1326چيستی علم :درآمدی برمکاتب علمشناسی فلسفی ،ترجمة سعيد
زیباکالم ،تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.

رويکردهای سهگانة روششناختی در مطالعات علوماجتماعی و مقايسة آن با . . .

991

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

حقيقت ،سيدصادق ( .)1328روششناسی علوم سياسی ،قم :انتشارات دانشگاه مفيد.
راسل ،برتراند ( .)1382علم ما به عالم خارج ،ترجمة منوچهر بزرگمهر ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.
ریتزر ،جورج ( .)1328نظريههای جامع شناسی در دور معاصر ،ترجمة محسن ثالثي ،تهران:
انتشارات علمي.
ساروخاني ،باقر ( .)1321روشهای تحقيق در علوماجتماعی ،جلد  1و  ،8تهران :پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي.
سجادی ،جعفر ( .)1326فرهنگ علوم فلسفی و کالمی ،تهران :اميرکبير.
سيفزاده ،سيد حسين ( .)1328نظريهها و تئوریهای مختلف در روابط بينالملل فردی ـ

جهانیشده :مناسبت و کارآمدی ،تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
شریعتي سبزواری ( .)1326تحريری بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ،ج ،8قم :بوستان کتاب.
طباطبایي ،محمدحسين و مرتضي مطهری ( .)1368اصول فلسفه و روش رئاليسم ،تهران :صدرا.
طباطبایي ،محمدحسين ( .)1328الميزان ،قم :دارالکتب االسالميه.
 .)1368( .-------------تفسير الميزان ،ترجمـة محمـدباقر موسـوی همـداني ،قـم :جامعـهمدرسين ،دفتر انتشارات اسالمي.
 .)1366( .-------------الواليه ،ترجمة همایون همتي ،تهران ،اميرکبير. .)1368( .-------------الرسائل التوحيديه ،قم ،بنياد علمي  -فکری عالمهطباطبائي. ،)1363( .-------------رسايل سبعه ،قم :چاپ حکمت. .)1368( .-------------نهايه الحکمه ،قم :جماعه المدرسين بقم ،مؤسسه النشر االسالمي،دارالتبليغ االسالمي.
ليتل ،دانيل ( .)1363تبيين در علوماجتماعی (درآمدی به فلسفة علماالجتماع) ،ترجمة
عبدالکریم سروش ،تهران :مؤسسة فرهنگي صراط.
مارش ،دیوید و استوکر ،جری ( .)1362روش و نظريـه در علـوم اجتمـاعی ،ترجمـة اميرمحمـد
حاجيیوسفي ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مشيرزاده ،حميرا ( .)1326تحول در نظريههای روابط بينالملل ،تهران :انتشارات سمت.
مصباح یزدی ،محمدتقي ( .)1363آموزش فلسفه ،تهران :سازمان تبليغات اسالمي.
مطهری ،مرتضي ( .)1366مسأله شناخت ،تهران :انتشارات صدرا.
مگي ،برایان ( .)1366فالسفة بزرگ ،ترجمة عزتاهلل فوالدوند ،تهـران :شـرکت سـهامي انتشـارات
خوارزمي.

992

علی اميدی
)(Ali Omidi

نره ،ژاک ( .)1386بحران  ،9121ترجمة یوسف قریب ،تهران :انتشارات توکا.
هاملين ،دیوید ( .)1368تاريخ معرفتشناسی ،ترجمة شاپور اعتماد ،تهران :انتشارات پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
های ،کالين ( .)1328درآمدی انتقادی بر تحليل سياسی ،ترجمة احمد گلمحمدی ،تهـران :نشـر
ني.
ونت ،الکساندر ( .)1328نظرية اجتماعی سياست بينالملل ،ترجمة حميرا مشيرزاده ،تهران :دفتر
مطالعات سياسي و بينالمللي.
ویتگنشتاین ،لودویگ ( .)1360رسالة منطقی ـ فلسفی ،ترجمـة ميرشـمسالـدین ادیـبالسـلطاني،
تهران :مؤسسة انتشارات اميرکبير.
مجالت
اژدری زاده ،حسين (تابستان « .)1328تعين اجتماعي معرفت های وحياني در اندیشة عالمـه طباطبـائي،
حوزه و دانشگاه ،شمارة.38
اميد ،مسعود (« .)1326عالمهطباطبائي -کانت :نکاتي در معرفتشناسي مقایسهای» ،فلسفه و کالم،
دورة اول ،پایيز  ،شمارة .1
اندیشة عالمهطباطبائي» ،حوزه و دانشگاه ،شمارة .38
برگر ،پيتر و توماس الکمن (« .)1323ساختار اجتماعي واقعيت»  ،فصلنامة راهبرد ،شمارة .31

پایا ،علي (چهرم اردیبهشت « .)1308افول فيلسوفان مسلمان ،زمينه ساز رشد بنيـادگرایي» ،روزنامـه
بهار.
حساميفر ،عبدالرزاق (« .)1328فلسفة اسالمي و ایدهآليسم»،دانشکده ادبيات و علوم انسانی
تبريز ،بهار ،شمارة .108
زیباکالم ،سعيد (« .)1362آیا علوم اجتماعي باید از ارزشهای علوم طبيعي تبعيت کندط» ،مجله نقد و
نظر ،شمارة اول و دوم ،سال پنجم.

عليخواه ،فردین (« .)1366هابرماس و علوم اجتمـاعي :نظریـه شـناخت و روششناسـي» ،فصـلنامه
راهبرد ،شمارة .18
فالحي ،علي (« .)1326سازندهگرایي در سياست خارجي» ،فصلنامه راهبرد ،شمارة .81
مون ،ادگار (1360بهار)« .روش شناخت؛ مقدمة کلي» ،ترجمه علي اسدی ،مجله دانشـنامه ،شـمارة
.33
نصری ،قدیر (« .)1328فهم کنستراکتيویستي امور سياسي» ،فصلنامة مطالعات راهبردی ،شـمارة
.38

997

. . . رويکردهای سهگانة روششناختی در مطالعات علوماجتماعی و مقايسة آن با
(Trinal Methodological Approach toward Social Sciences and its . . .)

 سياسي- «حرکت جوهری و ادراکات اعتباری با نگاه به اندیشة فلسفي.)1326(  احمدرضا،یزدانيمقدم
.30  شمارة، دانشگاه اسالمی،»عالمهطباطبائي
،» «مردم سـاالری دینـي در پرتـو ادراکـات اعتبـاری عالمـهطباطبـائي.)1326( .------------. سال چهاردهم، شمارة اول،حکومت اسالمی
Burchill, Scott (2001) Theories of International Relations, London,
Palgrave.
Der Derian, James (1995) International Theory, Critical
Investigations, New York: Macmillan Company.
Furlong, Paul and Marsh, David (2002) “A Skin not a Sweater:
Ontology and Epistemology in Political Science”, in: Theory and
Methods in Political Science, Palgrave Macmillan.
George, Jim (1994) Discourses of Global Politics: A Critical
Reintroduction to International Relations, Boulder: Lyme Reiner.
Giddens, Anthony (1984) the Constitution of Society, Outline of
the Theory of Structuration, Cambridge: Polity publisher.
Gergen, Kenneth, j (2001) Social Construction in Context,
Swarthmore College: Sage Publication.
Griffiths, Martin (1992) Realism, Idealism, and International
Politics: a Reinterpretation, London: Routledge.
Hay, Colin (2003) Political Analysis: A Critical Introduction, New
York: Palgrave.
Hollis Martin, Smith Steve (1990) Explaining and Understanding
International Relations, London: Oxford University Press.
Jackson, Robert and Georg Soresen (2003) Introduction to
International Relations, Oxford University Press.
Lapid, Yosef (1996) Cultures Ship: Returns and Departures in
International Relations Theory, London and Boulder Press.
Lesser, Eric (2000) Knowledge and Communities, Boston:
Butterworth Press.
Onuf, Nicholas (1989) Worlds of Our Own Making: Rules and
Rule in Social Theory and International Relations, Colombia:
University of South Carolina Press.
Ruggie, John (1998) Constructing the World Polity: Essays on
International Institutionalization, London & New York: Rutledge.
Smith, Anthony (1995) Nations and Nationalism in a Global Era,
Cambridge: Polity Press.

علی اميدی
(Ali Omidi)

991

Smith, Stive (2001), Reflectivist and Constructivism Approach in
International Theory, Columbia: University of South Earolina Press.
Terriff, Terry (1999), Security Studies Today, USA: Blackwell,
Publisher: Polity Press.
Thomson, D (1996), “The Self Contradiction of Postmodernist
Feminism”, in Bell, D and Klein, R, Reality Speaking: Feminism
Reclaimed, London: Zed.
Wendt, Alexander (1999), Social Theory of International Politics,
Cambridge:

