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 چكيده

شناسي علوم اجتماعي يگانگي يـا دوگـانگي روش ايـن       ترين پرسش در زمينه روش      مهم

انگي هـاي متمايـل بـه دوگـ         يكـي از روايـت    . علوم با روش علوم فيزيكـي بـوده اسـت         

برهـان  . شـمارد   شناختي، روش استدالل در علوم اجتمـاعي را برهـان طبيعـي مـي               روش

وار دارد و بـيش از        طبيعي جايگـاهي ميـان روش اقنـاع عرفـي و و روش اثبـات قـانون                

شود كـه علـوم اجتمـاعي     گفته مي. فرماليسم و زبان مصنوعي به زبان طبيعي متكي است    

اين مدعا، احتمـاالً، در علـم   .  را ندارد يوارگ قانوني و   يگرا  ي تحمل ابطال  يدر چنين فضا  

برانگيز است، اما در هـر       شناسي، و اقتصاد مناقشه     شناسي كمتر از جامعه     سياست، و مردم  

 .پوشـد   مـي  حال، هسته سخت مدعاي مورد نظر، عموم علوم انساني و اجتماعي را فـرو             

 يعلوم انسان  ري و غ  ينسانن روش علوم ا   يادي بن يدة دوگانگ ي بر ا  ية مورد بحث متک   ينظر

ج آن و   ي مـدلوالت و نتـا     ،ي، مبـان   ايـن ايـده    ري تفـس  مقاله حاضر در مقام شـرح و       .است

ن ي، از ا  يا  سهيک روش مقا  ي و   يل فلسف يک تحل ي در قالب    . است  به آن  ي انتقاد يا  اشاره

 کـه منکـر     ي روشـ  ييگرا  ش، در برابر کثرت   يک   سخت يده دفاع خواهم کرد که دوانگار     يا
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  مقدمه
 ، بتدريج از اهميت و استقالل قابـل       »شناخت انسان در ساحت اجتماع    «در نيمه دوم قرن نوزدهم      

شد، فاصله گرفته بود؛ اما اين         برخوردار شده بود، و از خرد كلي كه فلسفه خوانده مي           اي  مالحظه

ادعا باشد و شناخت انسان و اجتماع، به نوعي تأمل           فاصله در حدي نبود كه تولد روشي نو قابل        

 و  »شناسـي   جامعـه «اگوست كنت بـا طـرح اصـطالح         . پردازي آزاد بيشتر شبيه بود      عقلي و نظريه  

 فلسفه و علم، و توصيف مورد سوم به علـم پوزيتيـو،   ،گانه دين  يخ معرفت به ادوار سه    تقسيم تار 

هاي تجربي، گام بلنـدي در تعيـين جايگـاه            داوري و متكي به داده     به معناي علم بريده از ارزش     

اما بحث روش در اين حوزه معرفتي، بـا اميـل دوركـيم و كتـاب                . روشي دانش اجتماع برداشت   

 يعضز هم ب  وكه هن  تري يافت، چنان    صورت جدي شناختي    قواعد روش جامعه   معروف او در باب   

 در اين كتاب،    .)١٤: ١٩٩٥برتلو،  (دانند    ي علمي مي  شناس   آن را طلوعي براي جامعه     نظران صاحب

اي دانسته شـده اسـت كـه، بـه           و يا روش مقايسه    ١ تجربي غيرمستقيم   شناسي آزمون   روش جامعه 

كننـدگي    اي مشكالت نهايتاً همان قطعيت و قدرت اثبات         اشتن پاره رغم د  علي«ادعاي مصنف آن،    

سـت،   ادر تحليل تغييرات را هنگامي كه ايجاد و تغيير مصنوعي امور در آزمايشگاه به دسـت مـا         

توانــد نــوعي مواجهــه   بــر ايــن مبنــا، علــم اجتمــاع گرچــه نمــي.)١٢٤ :١٩٩٠دورکــيم، (» دارد

، »اي  مـشاهده مقايـسه   «تواند با     تجربي اعمال كند، اما مي     متغيرهاي يك آزمون     برآزمايشگاهي را   

شناختي ايـن نـوع آزمـون را حفـظ كنـد، و بـه همـين دليـل هـم، بـه يـك حـوزة                             شكل روش 

 يدر استدالل تجرب  .  و علوم دقيقه متعلق نيست     يشناختي مستقل و متفاوت با علوم تجرب        معرفت

شود، اما منطق    ي علوم دقيقه کنار نهاده م     ين تجربه آزمو  ي فنون و فرآيندها   ،٢ غيرمستقيم يآزمونـ  

 تجربـه  »يهـا  تکنيـک «کار گرفتن  زيرا، به اعتقاد دورکيم، به همان اندازه که به      . شود يآن حفظ م  

در غير اين صورت، .  آن ناگزير است»منطق« دشوار است، بکار گرفتن ي در علوم اجتماع يآزمون

 .)۱۲۶: همـان (گيرد   تحقق علم، مورد ترديد قرار مي     به اعتقاد او، اصل عليت و، در نتيجه، امکان          

ـ ياستدالل تجرب  مـورد مطالعـه   ي متغيرهـا ي، مقايسه تغييـرات مـواز  ي در علوم اجتماعي آزمون 

در :  خواندي تغييرات موازي، جستجو منطق که استيوارت ميل آن را در کتاب         ياست؛ همان روش  

 قابل  ي برحسب ديگر  ي که يک  يا ، به گونه  وجود دارد  yيک تغيير خاص     x برابر هر تغيير خاص   

                                                            
1. expérimentation indirecte 
2. raison expérimental indirecte 
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 صورت عام قوانيني است که در علوم        ييعن fx= (y( اين رابطه همان     يصورت منطق . تبيين است 

 ياَشکال پيچيده اين فرمول، که به تبع ورود عنـصر زمـان، ورود متغيرهـا              . شود ي يافت م  يطبيع

 ي، دچـار عمـوض بيـشتر      يورد بررسـ  در فرآينـد مـ    ... متعدد، ترکيب و تأثيرات متقابل متغيرها       

و  ي امـور اجتمـاع  يتحليل رياضـ شوند، در منابع مربوط، از جمله کتاب مشهور ريمون بودن،    يم

 ـ ي مختلِف استدالل تجرب   يدر بيشتر الگوها  . کتب متأخر از آن توضيح و تفصيل داده شده است         

اسيون، اين امکان را فراهم      و فرماليز  يپذير  و آزمون  يپذير ، فرض بر اين است که کميت      يآزمون

 علم، و نه علـوم، را تـضمين         يشناخت  هويت واحد معرفت   ١بخش  آزمون فيصله  يآورد که نوع    يم

  .کند

شناختي ميان علوم اجتماعي و علوم تجربـي          انگاري روش    اين يگانه  که مشهور است،   چنان

 موضـوعات  اريخيِتهاي معناداري و ت گيري، دقت، تكرارپذيري و به خصيصه    به مشكالت اندازه  

 قرار گرفـت و از جهـات        ي در مقابل پوزيتيويسم دورکيم    ي مختلف يها ديدگاه. خورد  اجتماعي بر 

. پـردازيم  ي يک مورد م   ياز آن ميان، در مقاله حاضر، تنها به بررس        .  آن را به چالش طلبيد     يمختلف

 ي در مقابل اقتضا   يالنق، يا انتخاب ع   ي در مقابل علّ   ي، تفهم ي در مقابل کيف   يجا بحث کم   در اين 

  ژان،شناس معاصر فرانسوي جامعه هستيم که ي ايضاح و انتقاد چيزي نيست، بلکه در پيساختار

  . خواند  مي٣يعيا استدالل طبي  برهانرا آن ٢رونِسلود پک

 
  طبيعي استدالل 

 شـود، الزمـه    ي شده است که، بر خالف آنچه غالباً پنداشـته مـ           ي خود بررس  ياين موضوع در جا   

 يشناسـ  ش در رو  ي، قول بـه دوانگـار     ي در مورد علوم اجتماع    يِاعراض از پوريتيويسِم حلقه وين    

ل وحـدت روش  آديـ کـال، و ا ي رادييـ راگ  عبور از تجربه يبرا. )۱۷۳ :۱۳۸۲مرديها،  (علم نيست   

 .افـت يده يـ  عقيعي و علم طبيان علم انسانيست به انفکاک و انشقاق کامل مي علوم، الزم ن   يتمام

فاصله گرفت،  ) ۷۳ :۱۸۳۶ِکتلت،   (ي فيزيک اجتماع  ي بر داشتن نوع   يان از آرمان ِکتِلت مبن    تو يم

خوانـد    ي اعـداد مـ     با ي که سوروکين آن را باز     ،٤يساز ي بيش از اندازه به کم     يو از انتساب اهميت   

                                                            
1. Crucial experiment 
2. J.C. Passeron 
3. Reasonnement naturel 
4. Quantification  
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 عدول کرد، و در عـين       »پيمايش« در   »پژوهش« و يا از مونوپوليزه كردن       ،)۳۲ :۱۹۷۰سوروکين،  (

 ،داشــت کــه در آن فيزيــک) وحــدت در کثــرت (ي طيفــيل، در مــورد کــل علــم، نگرشــحــا

 اشـغال   ي متفـاوت  يهـا  ، مکـان  ... تـاريخ و      و يشناس  جامعه ،اقتصاد ،يشناس  باستان ،يشناس زيست

را در اسـاِس    هـا     آن گيرند، بدون اين که بتـوان      ي بهره م  ي متفاوت ي روش يها کنند، و از تکنيک    يم

 علـوم /ي بودن راجع است، بـه دوگانـه قطعـِي علـوم فيزيکـ         يو هويت علم  آنچه به تعريف علم     

در چـارچوب يـك نگـرش       اگـر     بـا وجـود ايـن تفاصـيل،        .)۱۹۹۲گردين،  ( تقسيم کرد    ينسانا

 يبسيار دشوار يا حت    امكان آزمون تجربي غيرمستقيم در علوم اجتماعي         ،١انگارشناختي دو   معرفت

نگاري و    شناسي از مردم     و مردم  ينگار  از جامعه  يشناس ه، جامع  در عين حال   ، و  دانسته شود  منتفي

 در علـوم    »اسـتدالل و احتجـاح    « ييعنـ  جدا انگاشـته شـود،    ،  ... و   ييتاريخ تحليلي از تاريخ روا    

 »تعمـيم نـسبي   « كه از بررسي موارد خاص عبور كند و به           داشته باشد اجتماعي و انساني، هويتي     

ـ ص تاريخي، در وراء زمينة خاخودنتايج جستارهاي   در اين صورت چه  جغرافيايي، دست برد، 

   خواهد بود؟ ي فعاليت علمي راهنماييالگو

مستقيم قابل وام گرفته شدن و تقليد از           غير ي آزمون ـ يرسد كه اگر استدالل تجرب      نظر مي  به

 و تفـسيري هـم چنـدان کارسـاز          ي موسوم به تفهمـ    يها  نيست، باري روش   ي علوم فيزيک  ةحوز

 کـه غالبـاً وصـف       ٢ اخير، با فاصله گرفتن از هر نوع گستره و تعمـيم            د، زيرا در روش   نخواهد بو 

 .)۱۲ :۱۹۶۷بـودن،   (افتـيم      علـم دور مـي     شـود، از مفهـوم مـسلط        ضروري علمي بودن تلقي مي    

تعميم نباشند، دست کـم بايـد بتواننـد، بـا            وار قابل   اگر به صورت قانون    ي علوم اجتماع  يها يافته

 ــ  ي، يـا زمـان  ييجغرافيـا  ـ ي زمينه خاص تاريخي يعن،٣گاهـ  ، از مرز جاي  يدوداحتياط و تا ح   

اين کار با معادل دانستِن کم و بيِش ظرِف وقوع مصاديق يـک پديـده               .  حوادث عبور کنند   يمکان

 خواهـد   » طبيعـي  برهان«آوري در قالب      انگيزي و حجت     چنين دليل  گيرد، و  ي صورت م  ياجتماع

 )يـک ( مصاديق   كه در آن    زمينه چندارزي    كه براي توجيه هم    شود  نده مي برهاني طبيعي خوا  . بود

                                                            
1. dualist 
2. generalization 
3. contexte 
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  و استنباط از روي قرائن١زني سازي در چارچوب روش گمانه  يابد، از تيپ    مي امر اجتماعي وقوع  

  .)٣٦٩: ١٩٩١پسِِرون، (كند  استفاده مي

  مثـل  ي اجتمـاع  يا   پديده يبه عنوان نمونه، در بررس     در علم اجتماع،     ،توضيح بيشتر اين كه   

اسـتفاده از فرمـول     نـد، و    ي زمـان و مکـان وقـوع فرآ         مطلق  کردن ياثر تلق   يطرف و ب   يبانقالب،  

)x(y=f      در اصـل و     ن خـاص،  ي در هـر زمـان و زمـ        ،ي و فکر  يدشوار است، چرا که شرايط ماد 

مجموعـه شـرايط    . باشدمتفاوت  ار  يممکن است بس  کيفيت وقوع آنچه انقالب ناميده شده است،        

ر ينـد تـأث  يمکـان در فرآ  ـ  ر عنصر زمانيي، چرا که تغکند ي به انقالب ديگر فرق مي از انقالبيکاف

م ي مثل سد  ي ماد يا  دهيمثل انقالب همچون پد    ي اجتماع يا  ه  ديتوان با پد    ين اساس نم  يبر ا . دارد

 م چنان است که اگـر ي هر سديشه و همه جا، به ازا     يتوان گفت هم   يم م يدر مورد سد  . رفتار کرد 

؛ اما  ... و   يدست چه کس    و به  يست کجا و ک   ي مهم ن  يعني. ندک  يد م يب شود نمک تول   يبا کلر ترک  

، ي اجتمـاع ـ يدة انسانيا پديند ي هر فرآير و درک معنا  يم به تفس  ين مشکل، اگر بخواه   يدر برابر ا  

 م، علـم دچـار  يـ  خـود اسـت، رو آور    يخيط خاص تـار   يبند شرا   گانه که تخته  يک امر   يبه عنوان   

 اگـر هـر     مـثالً .  جامعة دانشمندان از آن متفاوت اسـت       يشود که با برداشت عموم      ي م يتيدودمح

 علل خاص آن مستقل از هـر        يو به بررس   مفرد و منحصر بفرد محسوب کنيم،        يانقالب را مورد  

بر اسـاس  . رديقرار گمورد ترديد ممکن است تبيين آن  بودن يم، علميدة مشابه با آن اقدام کن    يپد

ـ يماند اين است که شرايط زمـان  ي مي که باقي تنها راهجا، نيرد بحث ما در اة موينظر  ي مکـان  

.  تيپيک، يعني الگووار، مشابه بـدانيم يا وقوع اين پديده را مثالً در فرانسه و چين و ايران به گونه          

، ي، تـا حـدود زيـاد    متعـدد  کنـيم کـه مـوارد        ي را طراحـ   يبه عبارت ديگر، بايد مجموعه شرايط     

شه و همه جا به ازاء هر       يهم«ل شدن به فرمول     ية تبد ين که داع  ي؛ بدون ا  ق آن دانسته شوند   مصادي

X ،Y  را داشته باشد»...وجود دارد که .  

تعميم يـك قـضيه، كـه محـصول يـك سلـسله             ن است که    ي ا يعية استدالل طب  ي نظر يمدعا

ــن تــ     ــه اي ــت، ب ــاعي اس ــشاهدات اجتم ــاوت     صم ــه متف ــد زمين ــه چن ــت ك ــي اس ميم متك

)E1T1,E2T2,…,EnTn(،  يـك امـر    ق  يمـصاد هـاي مختلـف وقـوع         گـاه ـ   ها يا جاي     يعني زمينه

 که  يدر موارد آيد     از قبيل آنچه ذيالً مي     ياوصاف مثالً فرض کنيم     .ارز انگاشته شوند     هم ،اجتماعي

                                                            
1. présomption 
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ي، اصالت  يگرا  احساس :وجود داشته است   »شيطور کم و ب   ه  ب« رود،  ياز انقالب سخن م   ها    آن در

هـا، اعتقـاد بـه گناهكـاري         ، اعتماد بـه بيگنـاهي تـوده       ي عقل يها يپرداز هيز از ظرافت  عمل و پر  

 چـون   يهـاي  ي از آرمـان   يانـداز دلربـا    وضع موجود، ترسيم چشم   ک  يرمانت يشناس حاكمان، آسيب 

ها در مشكالت توزيع و نـه توليـد، وصـل             و رفاه، سراغ كردن ريشة عمدة ناكامي       يعدالت، آزاد 

 غالب مشكالت به سلطة طبقة حاكم، ايمان به امكـان و ضـرورت تغييـرات                كردن سرنخ تمام يا   

ناپذيري حكومت، اعتقاد به خشونت به عنـوان نخـستين يـا تنهـا ابـزار                 بنيادي، اعتقاد به اصالح   

 يهـا   توده يهاي نافرماني، غلبة هيجان و خشم، تخريب نظم مستقر از سو           تحول، وجود پتانسيل  

ئولـوژي، رهبـري و حـزب         حركت از سوي روشنفكران، ايـد      خشن، حمايت جدي و جامع اين     

اما نکته مهـم     ؛ ...انقالبي، نتوانستن يا نخواستن استفادة كارآمد از نيروي سركوب از سوي دولت           

د کدام  ي بگو د و کن يبند  دسته  فوق را   مجموعه اوصاف  كه چون پارادايم مسلطي كه    جا است    اين

 است و تحول    »يشرط کاف « کدام   رد و يگ  ي صورت نم   است و انقالب بدون آن قطعاً      »شرط الزم «

 در علـوم    ،سو و هماهنـگ كنـد       را هم  ها  گونه تعميم    اين ، و شود  ي در کنار آن حتماً واقع م      يانقالب

كـم تـاكنون وجـود        و يا دست   .)٣٦٩ :١٩٩١رون،  پسِِ(تواند به وجود آيد        اساساً نمي   يا اجتماعي

 »انقـالب «کمترين دليل آن اين که در .  استيوار ناشدن   نونوة قا ين انقالب با ش   يي تب نداشته است، 

انقـالب   ي اتفاق افتاد، و نيز در علل الزم و کاف    ۱۷۷۶ ي يا امريکا  ۱۶۴۲ناميدن آنچه در انگلستان     

كـه    همچنان .)۴۷ :۱۹۸۰هيل،   (، اختالف نظر هست   هي در روس  ۱۹۱۷ در فرانسه و انقالب      ۱۹۸۹

 ستروس، كويزنيه و    ـ شود ميان لوي     دانسته مي  »خويشاونديساختار  «در مورد مصاديق آنچه كه      

  .)٥٢: ١٩٦٢کويزنيه،  (بورديو اختالف نظر هست

کـسو، و  ي کـل علـم، از    ي انگاشتن روش  يکيان  يم( راه سوم    رسد يدر اين صورت به نظر م     

از  است که    يروش )گري د ي، از سو  يميتعمـ   ي از بدنة علم تجرب    يجدا کردن کامل علوم اجتماع    

ب راه خـود    ين ترت ي است و به ا    ين روش استدالل  ياوالً ا  . تعبير شده است   » طبيعي استدالل«ن به   آ

رها اسـت و    يان متغ يافتن روابط م  ي ي در پ  يعني. کند ي معناکاو و مفردکاو جدا م     يرا از علوم انسان   

 را ذيل    مصاديق کوشد يم. رفته است يار مهم علم بودن پذ    يزان و مع  ي را به عنوان م    »يم تجرب يتعم«

ن معنا ي است به ايعياً طبيثان. دن محتاطانه دست ز، هرچند، و به نوعي تعميمهديك مفهوم قرار د

 ي فرمول يعني. ستيم معتقد ن  ين تعم ي ا ي برا يجاد فرمول مشخص و قاطع    يا امکان ا  يکه به وجود    
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 ي و نماد  ين صور آمدن به قالب زبا    ر و قابل در   يذپ  دقت ابطال ه  ار و ب  و  م قانون ياز تعم س  نهيکه زم 

شـناس،    كـه جامعـه   اسـت  بـه ايـن معنـا   »طبيعي« .باشد) ,B→ A→a1b1, a2b2, anbn مثالً(

، ناگزير است، تا حدودي با اتكـا بـه درك و سـليقه و اسـتعداد و                  ...شناس    شناس، سياست   مردم

ا  مختلفـي ر    و ارجاعات و مستندات متنوع و      دور از يك فرمول عام، توصيفات      ابتكار فردي و به   

 کـه بـا اسـتفاده از عوامـل          ي چنـد وجهـ    ياستدالل. گردآوري و در بوتة استدالل خود ذوب كند       

ـ  يهـا   افتـه ي تـا    يتجربک  يکالسشدة   يبند   طبقه يها  ، از اتکا به داده    يمتنوع د، و از   يـ  جد ي تجرب

م، از  ين تجارب به کمک عقل سـل      ير ا ي تا تفس  خود محقق ر پراکندة   ي و ناگز  ي عرف ،يعمر تجارب

مـدعا را    ...  اهـل فـن در بـارة موضـوع بحـث            موافـق  يهـا   قول  تا نقل  يخيتارد  يمؤ ياه  نمونه

ـ    ذهنـي    يها در چارچوب ابتکار تا حد      نيو همة ا   ؛دينما  ي م يرفتنيپذ ه  کـ  يا  گونـه ه  محقـق، و ب

  .در متقاعد کردن مخاطب مفيد باشدها   آنبرد که مجموعه يانتظار م

 ، مـارکس و وبـر تـا فريـزر       ، کنت ، توكويل ،يت علوم اجتماعي، از اسم    يها مطالعه کالسيک 

 ، بورديـو ، گوفمن،گيرتز و نيز تا گارفينكل ، آرون، ستروس ـ  لوي، مرتون، پارسونز، ليپست،دال

 آنان در   يها  وة استدالل ي ش کند، که  ي، اين مدعا را تقويت م     ... فوكوياما و هانتيگتون     ، تورن ،گيدنز

ن يـ گـران، بـه ا  ي دي متقاعـد کـردن علمـ   يبراها   آنشگر تال يا به عبارت د   ي،  شانيها باتطول ک 

 و ي فرهنگـ ي تـا باورهـا    ي و غيرشخـص   ي مصالح مختلـف از تجربيـات شخـص        ب است که  يترت

ـ   ي از مطالعات سـامان       و ي تا روايات تاريخ   يشناخت  روان يها ، از استدالل  يفلسف  تـا   يافتـة تجرب

 علم است،   ياي دن يها   هتي اتور يت بعض  موافق شتر نشان دهندة  ي که ب  ييها قول موارد استثنا، از نقل   

 رقـرا  ي در نسيج واحـد    آورند و   ي را گرد م   همه ... ي و دولت  يتا استناد به اطالعات و اسناد رسم      

سـان، مقايـسه مـوارد و          بـه ايـن    .نـد نبرداشت مؤلف متمايـل ک     ، تا مخاطب را نسبت به     دهند يم

رسد كه     مي يجي آن به نتا   يگاهـ   يجامصاديق يك مفهوم در علوم اجتماعي، با توجه به ماهيت           

ضـرورتي كـه    . »احتمـال صـدق   « است، يعني نظري است مبتنـي بـر          »گمان«ها    آن ارزش منطقي 

ثبـات و خنثـي بـودن تمـامي     «دارند به قرارداد الزم  = fx (y( از نوع پذير تجربي قضاياي آزمون

جتماعي با آن حد از دقت   متكي است كه، الاقل، در مشاهدات ا      » عوامل غير از متغير مورد آزمون     

 ـ  ي جايارز هم« آن، تقويت فرض ياما به جا. كه الزمه اين فورموالسيون است، دسترس نيست

 يا  مرکـب از مجموعـه    ( يک مفهوم    ي و فرض مصداق بودن کم و بيش موارد مختلف برا          »ها گاه
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مفـاهيمي   از   ها و اهميت هر يک     گيرد، که به دليل اختالف نظر در تعداد وصف         يقرار م ) اوصاف

هـاي     به اين معنا كه يكي انگاشتن زمينه       ،شناسانه است    تيپ ،آيد  كه از اين مشاهدات به دست مي      

 دسـت دهـد     عامي به  ونيزاسي فرمال كه بتواند از اين فرآيند      بدون اين  ،سازد  مختلف را مقدور مي   

 که کـه     هستيم واجه م ييها  به همين دليل هم غالباً با حدس       .وار داشته باشد    م قانون يکه شکل تعم  

ة هابرمـاس در    يـ  مـثالً نظر   .)۲۰۴ :۱۹۹۰برتلـو،   ( هستند   ريپذ  ابطالا  ياثبات   قابل   يگاه به دشوار  

ـ تـه، نظر  يند مدرن ي مؤثر در فرآ   ية تورن در مورد اجزا    ي، نظر تيندة مل يمورد آ  دنز در مـورد    يـ ة گ ي

 يندان، مـشمول دعـاو    ن دانشم يان مشهورتر يها در م   نير ا ي نظا ياري معاصر و بس   يايت در دن  يهو

ت کنـد، از مجموعـه      ي تبع يقين که خواسته باشد از فرمول دق      ي دانشمند، بدون ا   يعني. فوق است 

موعـة متنـوع     و مج   خـود  يان و اقناع خطاب   ي ب ي درک و ابزارها   يتجربـ   ي عقل يها  ييمتنوع توانا 

 خـود   يدعاده است تا مخاطب خود را نسبت به م        ي بهره گرفته، و کوش    يامکانات موجود پژوهش  

تـوان بـه    بـه دشـواري مـي    پوپر، ي، بر خالف رأ گرچه البته در مورد علوم دقيقه هم .متقاعد کند 

 يعـ ي علوم طب  يايها در دن    هي از نظر  ياريبس .)۲۹۴: ۲۰۰۲بلَشو،  (ل شد   ي متفاوت قا  كلي چيزي به 

ا يـ  يشناسـ   نيزمخ  ي مربوط به تار   يها  ية تئور ياز جملة کل  . ستندي آن ن  ي پوپر ير به معنا  يپذ  ابطال

 يک و دعـوا يـ زيکروفيم مثـل  ييهـا    بخـش  يا حتـ  ين،  ية دارو يا امثال نظر  ي يخ اجرام سماو  يتار

 مسلم است که مـوارد      ي ول .)۱۳۶۸،  زنبرگيها(ت  يبر سر اصل عدم قطع    ن  يشتيني بور و ا   يخيتار

ـ زهـا     آن يريپذ  ت فرموله شدن و ابطال    ي هست که قابل   يعي در علوم طب   ياديز م اد اسـت، و علـو     ي

  .اند مشکلث دچار ين حياز اها   آن در تشبه بهة پسرون،ي، بر اساس نظرياجتماع

پذيرنـد و هويـت تحقـق       جـدايي  ي به سـخت   مفاهيم علوم اجتماعي از فرديت تاريخي خود      

رتز، ي چون گ  ين نظر متعلق به کسان    ي ا ي شکل افراط  .توان ناديده گرفت    را نمي ها    آن گاهيـ   جاي

چ نـوع   ي معتقد بـه هـ     »يعلوم فرهنگ « مطلق   يژگية و يت از نظر  ي به تبع   است که  يگرانينچ و د  يو

ک بـه مـرز     يـ ة و انقالب مکز   ي، در مورد انقالب روس    »انقالب«ر  ين نگاه، تعب  ياز ا . ستندي ن يميتعم

ن هر کـدام موضـوع      ي بنابرا .شود  يک م ينزد)  متفاوت ير در معان  يمثالً لفظ ش   (يک مشترک لفظ  ي

ن گفته ممکن است اين برداشت صورت گيـرد کـه مفـاهيم مـذكور               از اي  . هستند يق مستقل يتحق

 در واقـع    .ممکن نيست ها    آن گونه جمع و تفريقي ميان       خاص هستند، که هيچ    ي شبيه اسام  يچيز

 ين مـدعائ  ي عمالً چنـ   ي و فلسفة علوم اجتماع    يناسش  ر و فرهنگ و معنا در روش      يطرفداران تفس 



 
  

  

    

  

  
 ۱۳۸۵ زمستان، ٢٩نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

٩٩

 د بـه ي است که با  يمورد خاص ... هر جرم و هر اخالق       ،شرفتي هر پ  ، آنان هر انقالب   يبرا. دارند

يـك مفهـوم     جـا،  نيـ ة مـورد بحـث در ا      يـ ، بنـا بـه نظر      که ي در حال  . شود يورت مفرد بررس  ص

 و  يم علـوم انـسان    ياهمفـ  ي يعنـ  ،نيست، يك اسم خاص     ...شناختي، سياسي     شناختي، مردم   جامعه

، اخـالق  ياسـ ي، نظـم س ي اقتـصاد ، بحـران يت، قرارداد، حق، آزادي، امنتوسعه همچون   ياجتماع

هـزار    دوم، سـال دو    يژاپـن، بارتولمـه، جنـگ جهـان        شبيه   يميهامف،   ...ي، قدرت نظام  ياجتماع

 ، اما نه مثـل اسـم       عام است  يما كه فقط يك مصداق فرد داشته باشد، بلكه اس         نيست،،   ...يالديم

شماري  بر مصاديق بيرط د و ش  يو بدون ق  راحتي     كه به  ،...کارخانه، انسان، درخت     همچون   يعام

 در قالـب يـک مجموعـه     توصيف محدود چندكه معناي آن با      ياطالق باشد، بلکه اسم عام     قابل

اط و  يـ ، و کاربرد آن همـواره بـا احت         قابل استيفا نيست   ،ف شده يشه تعر ي هم يک بار برا  ي و   بسته

 آن  يهـا   نـه ي زم يارز  ه هم ي آن با توج   يق مختلف برا  ي شمردن مصاد  يکياگر و اما همراه است و       

خاص  نه اسم    ،ياجتماعـ   يل علم ي، در مقام تحل   ني همچون د  يا  دهيمثالً پد . سر است يق م يمصاد

مجزايـي  ، هر کدام امـر  ... و يپرست ت و توتم يحيت و مس  ي بودائ ي که مطالعة علم   يا  گونه است به 

ـ و بدون ق   يراحت   ه که ب  يشکل  به  است يعام معمول   ندارد، نه اسم   يگري به د  يباشد که ربط   د و  ي

ل يـ ق را ذ  ي، بتـوان تمـام آن مـوارد و مـصاد          ... و   ي و فرهنگ  يخي و تار  ي و مکان  ي زمان يها  شرط

  .برشمردها   آن همةي را براينين قرار داد، و قوانيعنوان د

تواند به طور كامل از ارجاعات خود به اسامي خـاص افـراد               از يكسو، مفهوم اجتماعي نمي    

 از سوي ديگر، تلقـي      شناسانه حي و حاضرند، بريده شود؛ و        يپتفاهيم  تاريخي آن، كه دائماً در م     

مـصداق  « داراي   ،دهد مفهوم اجتماعي    اجازه مي  يدشوار بهن علم،   ارک از ا  يکيبه عنوان    ،١تعميم

 ناگزير است، و هر نـوع       يبند  طبقه يهر حال از نوع     به يتوليد علم .  دانسته شود  »فرد به منحصر

پـس مفـاهيم اجتمـاعي از قبيـل جامعـه، جماعـت، انقـالب،                م اسـت؛   از تعمي  ي شکل يبند طبقه

استقالل، دمكراسي، توسعه، توليد، تورم، امر قدسي، امر جنسي، خشونت، خرافه، جرم، مد، تابو،              

ق تاريخي است و نـه قابـل        يدا مص يتحويل به تعداد     قابل ، نه ...انتخاب عقالني، سبك زندگي و      

 را نـشان  »شـرط الزم « »مخـرج مـشترک  «، چون   ديق است امشترك اين مص  مخرج  كاهش به    فرو

 اسـت کـه در آن بـا         يتي مـوقع  ين شـروط کـاف    ييتع .)٢ :١٩٩١ليتل،   ( را يدهد و نه شرط کاف     يم

                                                            
1. generalization 
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مفاهيم مذكور نه قابل تعريـف      . ق متفاوت را مشخص کرد    ي مصاد يها  نهي زم يارز  د هم ياط با ياحت

مفاهيمي اجتمـاعي از قبيـل برابـري        .  است و نه منحصر در يک مصداق خاص        يمستقل و انتزاع  

رشد اقتصادي، نـرخ بيكـاري،      «ها، گردش نخبگان، غناي فرهنگي، ساختار خويشاوندي،          فرصت

 مـصاديق   يا  بـه پـاره    ي، را بدون ارجاع دائم ذهنـ       ...و   حقوق اقليت  ،ها، روابط ملل    سقوط تمدن 

ر ينـاگز  را بـه ها   آندالل دربارةن است که است   ي، و هم  توان فهميد  ي م يدشوار  اعتراف آن به    مورد

   .کند يت محقق و لذا متنوع مير و وابسته به ذهنيپذ انعطاف

 يبرسـاخته دانـشمندان و محققـان، از رو   آلي است كه  هاي ايده مفاهيم علوم اجتماعي تيپ   

كه اند   يذهنمفاهيمي  «ها    اين  است؛ يگاهـ   ي مصاديق جا  )متحول ( و غيربسته  ياوصاف غيرقطع 

اي از عناصـر مهـم آن بـرآورد         شود تا محتواي تجربي پـاره       سنجيده مي ها    آن اجتماعي با واقعيت  

رون مفـاهيمي  دهـا    آنمتفـاوت  عناصـر  هاي تـاريخي يـا     تالشي است براي فهم فرديت     ...گردد  

االجتماع،   آل يا نمونه الگووار مفهومي است كه دانشمند علم           تيپ ايده  .)١٨٥: ١٣٥٤وبر،  (» مشابه

 سازد و چنانچه مفيد واقع نشد، در جهت كارآمدي، آن را مورد             ي ضرورت پژوهش، مي   اقتضا به

 »عينـي «ق کلمـه،    يـ  دق يبه معنا  » واقعيت يعلمبازسازي  « ن که ي ا ؛ و اين يعني   دهد  ترميم قرار مي  

هاي بازيگران اجتماعي است كه بـه         اي از پروژه    كننده  سو  اندازهاي هم   دست دادن چشم   نيست، به 

سـنخي آن بـا    و هـم  ي،ي، از سوتوان فرديت يك حادثه، يك موقعيت يا يك رفتار        ميها    آن كمك

 تفـرد  )اما ناگزيِر( ميان دو توقع متعارض ،يد، و در عين حالسنج  ديگر،ي، از سوموارد مشابه را  

آل با آن تئوري كه قرار        قابل تأمل است كه طراحي يك تيپ ايده       . عيني و تعميم ذهني جمع كرد     

ايـن مفـاهيم   شود و در چنين فضايي است كه  سو مي در خدمت آن قرار گيرد، همپ  اين تي است

 اوصاف  ي اوصاف و جذب بعض    ي بعض ةاز حيث ديناميزم، به مرور زمان و حتي گاه مكان، تصفي          

 چـون اخـالق،   ي مفـاهيم .كنـد   تحرك و پويايي خود را حفـظ مـي        شود و    يپذير م   ديگر، انعطاف 

ين، ازدواج، همـسري، ارث، جـرم، جنايـت،         يـ وعيت، حكومت، آ  ، مالکيت، بهره، مشر   يهمبستگ

كه   را ندارد که در قرن پانزدهم يا هيجدهم داشت، همچنان          ي، امروز دقيقاً همان داللت    ...فحشا و   

ي دارد يهـا  داللت مفاهيم مذكور از خاورميانه عربي تا آسياي جنوبي يا آمريكاي شـمالي تفـاوت              

  .)۱۹۹۴، يباد(
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آل بـه    مفاهيم علوم اجتماعي است كه منطق تيـپ ايـده    يها   مدلول ميزِمن تحرك و دينا   يهم

 نـشان  ،با طرح مفاهيمي چون اقتصاد شهري، قـرون ميانـه، صـنعتگران         وبر .دنبال تأكيد آن است   

اي   دهد كه مفهوم تاريخي نه فشرده يك مورد خاص است نه مجموع يا متوسط وجوه اصـلي                  مي

اند، ولي در عين حال براي فهم آنچـه يـك مفهـوم در پـي                  هكه موارد برجسته در آن مشترك بود      

بـر ايـن مبنـا مفـاهيم اجتمـاعي          . ة آن است بايد تمامي اين موارد تاريخي را در ذهن داشت           يارا

برهان ظني كـه بـر روي امـوري         . شناسانه هستند كه معنايشان متحول است       هاي تيپ   بندي تقسيم

كنـد كـه معنـاي     گيرد از مفاهيمي اسـتفاده مـي   ي و در معرض تغيير دائم، صورت ميگاه ـ  يجا

 مرکب و متحرک فقـط      ين فضا ي ا .كنند  عملي خود را در يك فضاي مركب و متحرك كسب مي          

ست، بلکـه شـامل درک محقـق هـم          يـ  راجع ن  يا همان موضوع مطالعة اجتماع    ي ين خارج يبه ع 

جة آن تحـول    ين نت يتر  روند، که مهم    يش م ي پ يعي طب يالنين هر دو در س    ي ذهن و ع   يعني. شود  يم

  . استيو تنوع استدالل و برهان در علوم اجتماع

  

  زبان طبيعي
 و فعاليـت علمـي را از        ،شود  فرماليزاسيون به عنوان ابزاري كه باعث سهولت تحليل و تعميم مي          

الخـصوص   ، علـي كند، نظر دانشمندان علوم اجتمـاعي  متافيزيك و خطابه و ايدئولوژي متمايز مي    

ترديـدي نيـست كـه اسـتفاده از         . اسـت جلـب كـرده      را بـه خـود       شناسان،  و جامعه اقتصاددانان  

هـاي    بندي يافته   گزارش مطالعات و طبقه     هاي شاياني به    فرماليزاسيون رياضي و هندسي گاه كمك     

رغم تالشي كـه بـراي       با وجود اين، علي   . كند  مشاهدات انساني و اجتماعي و استخراج قواعد مي       

تبليغاتي در ايـن علـوم صـورت        »  خطابي اتاقناع«ها و     رمتكي به داده   غي » نظري اتابداع«حذف  

اگرچـه بـا    ( احتجاج، يعني ادعاي متكي به دليل، در علوم اجتمـاعي         رسد   ينظر م  بهگرفته است،   

پـذير،   آزمونيافته و      سامان ة، که صرفاً و تماماً محصول تجرب       برهان طبيعي است   ،)سطوح مختلف 

  به اين دليل كه تعميم يك      .نيست) در مقام تفهيم  (و اقناع   ) ر مقام فهم  د( از انتزاع    يو يکسره خال  

 و اشـتمال اسـتدالل   بردارد  مقتضي تركيب تجاربي است كه معاني پراكنده و مختلفي را در        گزاره

: ۱۹۸۴بـشلر،  (کند  ير، ناگزير مهاي ذهني، از يكسو، و ترفندهاي اقناعي، از سوي ديگ  را بر يافته  

، به دليل بسته نبودن مجموعه اوصاف مفاهيم و ديناميزم زماني و يگاه ـ ي جايها يارز  هم.)۷۱
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 محـصول معيارهـاي عينـي       تـا  جامعه اهل علم است،      ١يزن  چانه يمحصول نوع شتر  يبمكاني آن،   

 و اگـر  ،معنـادار باشـد   يگـاه  ـ  يجا اگر بخواهد به لحاظ   بر اين اساس، برهان طبيعي.اجماعي

تواند به طور كامل      آليزه منحرف نشود، نمي     مندان به سوي نوعي علم ايده     بخواهد از پراتيك دانش   

زبـان  « فقـط در قالـب       »برهان طبيعي «مفاد سخن فوق اين است كه       . بندي و فرموله شود     صورت

 نحو  ، همان مجموعه صرف   ي منظور از زبان طبيع    .)٣٨٤ :١٩٩١پِسرون،  (ه است   ي قابل ارا  »طبيعي

 ي اســت، و منظــور از زبــان مــصنوعي از پديــده اجتمــاعيکو لغــت اســت کــه بالواســطه حــا

البته توسـل   . واسطه دارد ه   است که، در قالب جبر و حساب و هندسه، محاکات ب           ييها يساز نماد

 مفيـد   هـا   در تحليـل داده    اي خطوط اساسـي و مـشترك        براي روشنگري پاره  مصنوع  هاي    به زبان 

شناسان و اقتـصاددانان      قضايايي كه غالب جامعه   به تعبير ديگر،    .  اما كاربرد آن موقت است     ،است

 اطالعات تحقيقاتي را به شناخت      ،ها  گيرند تا هنگام پردازش داده      در قالب زبان صوري به كار مي      

، ي نکنـد، و تعمـيم فرمـول   ي تهـ ي انضمامينا مع را از ها    آن انتزاع مطلق،  قرار باشد بدل كنند، اگر    

در قـضايايي   . ريز بايد دوباره به زبان طبيعي ترجمه شوند        ناگ  نکند، يساز را ساده ها    آن يپيچيدگ

 ،انـد    حقوقي تفـسير شـده      و شناختي، سياسي   شناختي، روانشناختي، مردم    كه با تعابير رايج جامعه    

معناي بيشتري موجود است تا در قضايايي كه در قالب يك زبان قراردادي، مثالً زبـان نمادهـاي                  

بـه همـين دليـل      . انـد   ه شده يرود، ارا   ها به كار مي      آرايش داده  رياضي، يا حتي زبان آمار، كه براي      

قضاياي اخير بايد، در نهايت، به وسيلة قضاياي دستة نخست معني شوند تا غناي معنايي خود را    

هـاي اوليـه و       تشابهي كه ميان دريافـت    « :كند   چنان كه توماس ريد بر اين نكته تأكيد مي         .بازيابند

هيـومر،  (»  زبان مصنوعي اسـت ها و رگتر از تشابهي است كه ميان داده     زبان طبيعي است بسيار بز    

۲۰۰۲: ۲۳۴(.  

پـذيري مفهـومي زبـان        براي حفظ اين غناي طبيعي، برهان علوم اجتماعي محتاج انعطـاف          

 که مثالً از مفاهيمي چون شورش، خالف، خودكشي، طبقه، برابـري، بانـد،              يهنگام. طبيعي است 

 هر واژه، از    يشود، دايره مفهوم    ، بحث مي  ...ت، انتخاب، سود و     حزب، مشروعيت، عبادت، اطاع   

سايه و بعد تيـره      شود که بتدريج وارد وضعيتي نيم       حيث داللت، از يک کانون روشن تشکيل مي       

 يـك طيـف     ي مـذکور رو   يها ن مختلف، هر کدام از واژه     يگونه است که به يمن قرا      اين. شود يم

                                                            
1. negotiate 
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آميـز     بـا زبـاني طعنـه       درك عمومي  ير بورديو در كتاب     پي. ودش يجا م  هجاب) البته محدود  (ييمعنا

» ١خويـشاوندي  جبـر  «دهد كه در پي تأسـيس        ستروس را مورد كنايه قرار مي      ـ كساني مانند لوي  

خواهنـد روابـط خويـشي در اقـوام نخـستين را در قالـب                 هستند؛ يعني در جهت فرماليسم، مـي      

 ي زبـاِن طبيعـ    يپذير حالي كه انعطاف     در .)۲۴۵ :۱۹۸۵بورديو،  (آورند   محاسبه جبر و حساب در    

هـاي    شود و ثانياً زدن قضايا به محك آزمـون           كامل را مانع مي    ونيزاسيفرمال اوالً   ي طبيع برهاندر  

بخش را، كه بتوانند درباره درست و غلـط بـودن يـك نظريـه رأي قطعـي دهنـد، دشـوار                        فيصله

شناس و حتـي اقتـصاددان        جامعهها    آن  واسطة هايي كه به    به همين دليل است كه برهان     . نمايد  مي

شوند كه هويـت      كند به نتايجي رهنمون مي      هاي آماري و همبستگي متغيرها را تفسير مي         مناسبت

تـر   شده تر و بازرسي  ها فشرده   هرچه اين گمان  قطعاً،   .)١٥ :١٩٧٥،  يهيرش(ظني و احتمالي دارند     

 هرچند كه قوي باشند، هرگـز بـه مـرز           ،جود اين البته بيشتر است، با و    ها    آن  قدرت علمي  ،باشند

هـاي   بينـي  ها و پيش چرا كه ارزش تعميم. رسند نمي y = f(x) از نوع ي و انتزاعي کلهاي تصديق

هـاي ظهـور      سنخي زمينه   علوم اجتماعي متناسب با ارزش و اعتباري است كه خويشاوندي و هم           

بـيش   و زنـي و اجمـاع كـم        ل نوعي چانه  طور كه آمد محصو     و اين نيز همان    ؛ست ا اين امور دارا  

رون تأكيـد   ِسپـ .  است، و نه نتيجه محاسبات رياضـي        از آنان  يا  ا اقتدار دسته  ي معاريف يك رشته  

 بلكه  ،دهد  اي منطقي نيست كه اصل شناخت را تشكيل مي        ه شناسي اين ربط    كند كه در جامعه     مي

در حـال   «هـاي     انـه و توصـيف    هاي تا حدودي دلخواه     گزينش شناختي است كه بر     هاي تيپ   ربط

  .)٣٨٤ :١٩٩١پِسرون، ( مبتني است »اصالح

 اگـر قـرار باشـد كـه          ،هـاي مـصنوع     اي از زبـان      به عنوان نمونـه    ،به اين ترتيب زبان آماري    

توانـد     نمي ،بازسازي كند    هاي توصيفي خود را در يك فضاي معنايي متغير، همگام با زمان             گزاره

 در يك مقايسه ميـان تواترهـا كـه يـك تـابلوي آنـاليز                ،عنوان مثال به  . جانشين زبان طبيعي شود   

 بيـان   يصـور تواند در قالب يك زبان        هايي وجود دارد كه مي       تصديق ،آورد  چندمتغيره فراهم مي  

اي را     گـزاره  ،ارجاع به عنوان آن و با توجه به مفاد كلي تابلو           قرائت هر سطر يا هر ستون با      . شود

جمـع ايـن      حاصـل . دهـد   ي و ارزش آماري آن است به دسـت مـي          كه حاوي يك رابطه همبستگ    

. توانـد بگويـد      مي ، به عنوان يك تابلو آماري     ،ها تمامي آن چيزي است كه يك تابلو آماري          گزاره

                                                            
1. Aljebre de parente 
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 ؛تـوان گفـت     شناسي يا اقتصاد مـي      برد كه اين تمامي آن چيزي است كه در جامعه          اما نبايد گمان  

به  «بط معناداري كه در گزارة كلي     ردرت تعميمِي ناشي از     چنين گمان نادرستي، به دليل جاذبه ق      

 ،مـشهود اسـت   »است Y از ي تابعياضي ريبا نظمX   کهيوجود دارد به قسم yک ي x هر يازا

پـذيري    ست كه اين خطر وجود دارد كه آماردان به سـمت روش آزمـون              ا جا در اين . رايج است 

ن صوري آمار را بدون نياز به تفسيري كـه          شده در قالب زبا     بندي  صديق صورت تتجربي بلغزد و    

پـردازي    بـه تنهـايي مـستعد انتـاج و نظريـه          ، وصـل كنـد    پـذير  انعطـاف  مفـاهيم آن را به دنيـاي      

شناسانه يا اقتصادي و نظائر آن بشمارد؛ يعني گمان برد با اثبات معنـاداري ربـط ميـان دو                     جامعه

ن كـه پـرچم      حتـي بـود    .يافته است متغير، بر اساس محاسبات مرسوم، مأموريت پژوهش خاتمه         

در تحقيقات علوم اجتمـاعي،  « :گويد كه ي را در فرانسه برافراشته است مي      يگرا  مخالفت با نسبيت  

  .)۱۰۵ :۲۰۰۰بودن، (» بايد به هر گونه اتوماتيسم بدبين بود

در ) ۱۸ :۱۹۶۵مرتـون،   (ايـده، اسـت کـه مرتـون         ف /اين همان انتخاب ميان دوگانه صحت     

توان  يدر تبيين اجتماعي م   . اند در زمان حال، از آن سخن گفته      ) ۷۶ :۱۹۸۶بودن،  (ودن  گذشته و ب  

وصـف    متـصف اسـت تـا بـه        »صدق منطقي «وصف    گام نهاد که حاصل آن بيشتر به       يدر مسير 

تواند کفه ايـن انتخـاب را بـه نفـع            ي م يرياضون  يزاسيفرمال. ، و به عکس   » توضيحي يمند فايده«

 زمينـه   يزيـرا انعطـاف زبـان طبيعـ       . يمند ، اما به هزينه کاستن از فايده      عنصر صحت سنگين کند   

کند که فرماليسِم    ي فراهم م  ي پنهان و متغيِر نهادها و روابط اجتماع       يها  غور در اليه   ي برا يبيشتر

 صحت، دقت و مشروعيت، دغدغـه       ي پوزيتيويست ةدغدغ. گريزد يناگزير از آن م    زباِن مصنوع به  

گـاه ايـن خطـر      .  مهـم و مربـوط باشـند       ييوصاف مذکور بايد ناظر به محتـوا       است، اما ا   يمبارک

 يمنـد   و فايـده   ي تبيين يشود که ِحدت اين دغدغه به الغر شدن هر چه بيشتِر محتوا             احساس مي 

توان به سخن واسيلي تف، اقتصاددان برنده         براي درك عمق اين مشكل مي     . توضيحي منجر شود  

صـفحات متـوالي مجـالت      «:  توجـه نمـود    سـاينس اي به مجلـه       ، در نامه  ۱۹۸۲جايزه نوبل سال    

هـاي   اي فـرض    هاي رياضي پر شده است كه خواننـده را از مجموعـه            تخصصي اقتصاد با فرمول   

» شـوند    رهنمون مـي   كمابيش معقول ولي كامالً دلخواه به نتايج نطري دقيقاً مشخص اما نامربوط           

  .)۷۴: ۱۹۸۵کوتنر، (
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  ص علميمعيار تشخّ
پـذيري تجربـي بـه         و آزمـون   ونيزاسيفرمالشود اين است كه اگر        جا مطرح مي   ه در اين  سؤالي ك 

طور كامل در علوم اجتماعي قابل اعمال نيست، در اين صورت، چه معياري براهين اين علوم را                 

تفـسير  . كند  ، ازسوي ديگر، متمايز مي    ي فلسف ـ هاي عادي، از يكسو، و استدالالت نظري        از بحث 

تا اي قرار دهد       امر اجتماعي را بهانه    فراِر اين خطر را دارد كه هويت        يالب زبان طبيع   در ق  ها  داده

االجتمـاع بـه      اگر طبيعي بودن زبان و برهان در علـم        .  آزاد شود  هها از قيد محك تجرب      تفسير داده 

 آن  اي در باب امر اجتماعي داد و هيچ حالتي را تعريف نكرد كه در               اين معنا باشد كه بتوان گزاره     

 ميـان آگـاهي     شده   رسميت شناخته   تا حدودي به   طور بالقوه، بتواند نفي شود، مرزِ       به ،اين گزاره 

اين دغدغه در اصل موجه است، اما نبايد پنداشـت          . شود   مخدوش مي  يکيزيمتافآگاهي  علمي و   

هـا و    اي تئـوري    پـاره از  ها كه     يابي براي تيپ    سازي و مصداق     تيپ ، با ي هر گونه استدالل طبيع    كه

و در نتيجه تا حـدودي ذهنـي        (پذيرند    ، تأثير مي  ند نيست  عالمان  اجماع  محل  كه ،تفسيرهاي علمي 

 بـين  ، حساسيت تجربي يك گزاره علمي را، كه معيـار عينـي بـودن آن اسـت، از            )شوند  تلقي مي 

 زبـان   ييسـبب انعطـاف معنـا       بـه  ي، تا حد  ها در علوم اجتماعي     حساسيت تجربي گزاره  . برد    مي

 ي انتزاعهاي  اما با استدالل،رسد  به حد اين حساسيت در حوزه موسوم به علوم دقيقه نمي،يطبيع

كنـد بـا مواجـه     شناسي علوم اجتماعي تالش مي تفاوت در اين است كه روش. هم متفاوت است 

  امـا بـه لحـاظ معنـايي     هاي تجربي مختلف، الصدق خود با محك هاي محتمل  كردن مستمر گزاره  

 ، اسـتحكام ) رقيـب يهـا   از پارادايم يدست کم در چارچوب يک     (سو و هماهنگ    م ه االمکان يحت

 و  ي فلـسف  يهـا    که استدالل  ي در حال  .)١٥٥ :٢٠٠٣،  ياود(را اصالح كند    ها    آن را بسنجد و  ها   آن

 پـس   .ستندي ن يد تجرب ييتأموضوع  لزوماً  اند و     ي محض متک  ي عقل يها   معموالً به استدالل   يانتزاع

پـذير کـردن و       با آسـيب   ي خود با تجربه، يا به تعبير      ياسطه درگير کردن مدعا   و  به طبيعيبرهان  

  . شود يمتافيزيک متمايز م و يفلسفة انتزاع، از يرفع مصونيت از آن در برابر شاهد تجرب

 از نـوعي كـه در زنـدگي روزمـره مـشاهده              با استدالل عرفي   طبيعي ديگر، برهان    ياز سو  

 مـردم در اثبـات نظـرات        ييهـا  است به نظـر رسـد، اسـتدالل       ممکن  . ، نيز متفاوت است   شود  مي

 تعبيـر   طبيعـي  با آنچه پِسرون از آن بـه برهـان           ي خود، تفاوت  ي، اقتصاد ي، ورزش ي، هنر ياقتصاد

، مـردم   ي عرف يها گرچه در استدالل  .  اما چنين نيست   ،)۱۹۵ :۱۹۹۵بودن،   ( ندارد يکند، تفاوت  يم
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گـستردگي  "کنند، اما اين استنادات عموماً از        ياستناد م  ي خود به شواهد تجرب    ي اثبات مدعا  يبرا

ـ  ي معمـوالً از همـاهنگ     ي عرف يها استدالل. اند بهره ي بودن ب  ي علم يالزم برا " و ظرافت   و  ي درون

 طبيعيتفاوت برهان   . اند بهره ها کم   داده يبند ، از گستره و طبقه    ي و تجرب  ي، از سامان منطق   يبيرون

هـاي تجربـي مربوطـه و      يافته ازي قابل توجهافته تعدادي فزودن سامان  ا  ابتدا در  يبا استدالل عرف  

 اعتبار و مناسـبت   کهي به شکل است،ها ل دادهي و تحليبند  طبقهو  ها    آن آنگاه در نظم بخشيدن به    

دانـشمندان   از   يالاقل بخش  يعني   ،ها، ميان اعضا جامعه علمي      آن اين شواهد تجربي و نوع تفسيرِ     

تـوان   يبـه عنـوان نمونـه مـ    . ي علوم اجتماعي، موضـوع اشـتراك نظـر باشـد    ها  در يكي از رشته   

 در  يک کارشـناس دانـشگاه    يـ ک موضوع را بـا نظـر        ي در مورد     با مردم  يونيزي تلو يها  مصاحبه

 عرضه کنند و يقبول  ممکن است نظر قابلي موارد مردم عاديدر بعض. سه کرديهمان موضوع مقا 

ـ ه آن ارا  ي شب ي هم سخن  يه ممکن است متخصص دانشگاه     گا . آن برشمارند  ي هم برا  يمستندات ه ي

ات پراکندة خود است و فرد متخصص       ي به تجرب  ي متک ين است که فرد عاد    يکند، اما تفاوت در ا    

 ي بالنـسبه اجمـاع    يک فـضا  يـ  و قابل قبـول در        شده يبند   به تجارب مفصل، متنوع، طبقه     يمتک

د يشـا  .دهد  ي را نشان م   يعي برهان طب   و ي تفاوت استدالل عرف   ين تا حدود  يا. ي و تخصص  يعلم

 ين مـثالً در کارهـا     ي چون کنش متقابل نمـاد     ييها  وهي در ش  ي و استدالل عرف   يعيفاصله برهان طب  

 يهـا   وهيشتر بـه شـ    يـ که ب ) ١٩٥٦ (نکلي گارف ي مثالً در کارها   يشناس  مردم  ا روش ي )۱۹۶۹ (بلومر

 معنادار در   يها د تا در مطالعه ربط     کمتر جلوه کن   رد معتقدند، راستانداي و پرسش و پاسخ غ     يبررس

، يظـواهر زبـان مـصنوع     رغـم    علين است که    ي از ا  يشتر حاک ياما دقت ب   ،يشيمايج پ ي را يکارها

رتر از يپـذ  تـر و انعطـاف    و خاصيتر از استدالل عرف قيتر و عم   قيجا، دق    در همه  يبرهان اجتماع 

ــ   يفلـسف  يهـا   از استدالل تر     آزمون تر و قابل    ي و تجرب  ياضي و ر  يکيزيوار علوم ف    ن قانون يبراه

  .است يکيزيمتاف

ـ  يبنـد  ، طبقه يابي كيفي   گيري، آمار، مصداق    االجتماع با نمونه    برهان علم   ي، سـامانده  ي تجرب

هم  مشكل را  البته اين  هاي ظني خويش است، اما       گزاره  و عينيت   به دنبال افزايش دقت     ...ها داده

سـر    تجربي چـارچوب همـاهنگي معنـايي را پـشت          پاي خود دارد كه افزودن مؤيدات      در پيش 

پـسرون،   ( يعني تنوع اين تجربيات دقت مفهومي گزارة مورد بررسي را مخـدوش نكنـد              ؛نگذارد

تجربي، بسته  تالزمات   يك گزاره يا يك نظرية مبتني بر          در اين حوزه، نيروي اقناعِ     ).٣٩٦ :١٩٩١
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 ميان دمكراسي و    يهمبستگمثالً   (الزمن ت تواند اي   يكي، افزودن مصاديقي كه مي    : به دو چيز است   

 دوم، افـزودن    .را تأييد كند  ...)  و همبستگي اجتماعي     نيک د ياعتقاد به   پيشرفت صنعتي، يا ميان     

همـاهنگي مفهـومي    ( و قدرت زايندگي فرضيه      ) ربط ي عقالن يباورپذير( ي و منطق  يتناسب عقل 

به اين ترتيب ). ِن چه امور ديگري را دارد  قدرِت تبيي  هيد فرض ييتأ و اين كه     هي نظر ياجزاميان آن   

قـرار   يا جدل عاميانه     يتفلسف انتزاع  ضرورتاً اين را در كنار       ،»برهان علم اجتماع  «هويت طبيعي   

شناختي مواجه باشيم يـا يـك جـستجوي تـاريخي و يـا يـك                   چه با يك تفسير جامعه     ؛دهد  نمي

ها به بازجويي تجربي سپرده نشوند،  ينشناختي يا يك تحليل سياسي، تا زماني كه ا    برداشت مردم 

قـدرت   از   ،در عين حال اگر شرط دوم را دارا نباشند يعني در عين تأييـد تجربـي               . علمي نيستند 

هـاي    ناتوان باشند در واقـع بـه حـوزه         مورد مطالعه    يها  دهيح علل پد  ين و توض  ييله و تب  أحل مس 

  .علق خواهند بودنگاري مت نگاري و سياست نگاري، قوم نگاري، تاريخ جامعه

 جايگـاهي در حـد   ،يشـناخت  لحـاظ روش  ، بـه  برهان طبيعييراببر اين اساس شايد بتوان   

پـذيري تجربـي و        تا بتواند بـين توقعـات آزمـون        قائل شد گرايي    فاصل ميان هرمنوتيك و تجربه    

  . تعادل خود را حفظ كند)جغرافياييـ  تاريخي(گاهي ـ  جاي معناداري

  

  نقد و نتيجه
 ممكن ميان پوزيتيويسم »يكي از حدود تعادل« توان يرا مرون ِست پبه روايلوم اجتماعي برهان ع 

 اگـر نـه بـه نفـع         ،ش علمـي  وگرايـي او در ر      و پديدارشناسي دانـست، بـا وجـود ايـن، دوگانـه           

تـوان   ي مـ  يبـه دشـوار    .)١٩٩١برتلـو،   (  است انتقادگرايي قابل     گرايي، بلكه به نفع چندگانه      يگانه

پذيري تجربـي و برهـان طبيعـي          شناختي ميان آزمون    شناختي و معرفت    شكاف روش  پذيرفت که 

 شـيميايي،   ــ  پذيري تجربي اگر نه در علوم فيزيكي        رسد كه آزمون     به نظر مي   .باشدسان فراخ     اين

آنچـه در  . شـود  طبيعي به برهان طبيعي نزديك ميـ  كم، در علومي زيستي و علوم تاريخي   دست

هـا مـورد تأكيـد قـرار          دم امكان تعميم مطلق و صدق احتمـالي گـزاره         باب وصف تاريخيت و ع    

گيرد و به اين ترتيب مجموعـه علـوم حكـم             اي از علوم غيراجتماعي را نيز مي         دامن پاره  ،گرفت

، با هم مقايـسه شـود       )مثالً تاريخ و فيزيك   (سوي آن    يابد كه اگر چه هنگامي كه دو        طيفي را مي  

گـذارد كـه    بور از يكي به ديگري مـدارجي را پـشت سـر مـي          اما ع  ،شود  تفاوت روش جدي مي   
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اي در ايـن ميـان بـه           و پرش عمده    بنيادين پيوسته و با آهنگي كمابيش يكنواخت است و شكاف        

 يانـدک هـاي     پـذيري غيرمـستقيم در رشـته        به عنوان مثال، آزمـون    . نمايد  دشواري قابل رؤيت مي   

 چـون   ،تـر علـوم طبيعـي       هاي غيردقيـق     در رشته   به مرز آن   ، چون اقتصاد  ، علوم اجتماعي  تِر  دقيق

اي مـشاهدات و معنـادار       تصميم بر يكي شمردن پـاره      ،در مواردي . شود   نزديك مي  ،شناسي  فسيل

توانـد بـه يـك تـصديق قطعـي             كه در غياب يك پاراديم مسلط نمـي        ،اي مشابهات   انگاشتن پاره 

ست و اگر اين كافي نيـست تـا    شناسي و علوم مشابه ني      شناسي، مردم    خاص جامعه  ،رهنمون شود 

كند تا همـة علـوم طبيعـي و يـا علـوم               تشويق مي الاقل  همة علوم را داراي روشي واحد بدانيم،        

اجتماعي را هم داراي هويت روشي واحد ندانيم، بلكه بنا به تغيير درجـة ايـن خـواص، تمـامي                    

شناسي   ر چندگانگي روش  رنگ از يكديگر تفكيك كنيم، و بنا را ب          هاي كم   ها را با حد فاصل     رشته

   ).٢٢٣ :١٩٩٨، يف (علوم بگذاريم

رقيـب موقعيـت علـوم طبيعـي را      دار و بـي  اين درست است كه حضور يك پارادايم ريـشه  

شناسي و فيزيك از اين حيث با هم اختالف بـسيار دارنـد، ميـان                  اما اگر جامعه   ،كند  مستحكم مي 

 است و رقابت محدود پارادايمي شرايط مـشابه    شناسي قضيه از قراري ديگر      مثالً اقتصاد و باستان   

اي است كه علوم طبيعي را در يك فضاي پوپري            رون به علوم به گونه    ِسنگاه پ . آورد  به وجود مي  

) ۱۹۹۰( در حـالي كـه كـوهن         ،كند علم اجتماع را از آن بيرون كنـد          كند و تالش مي     مالحظه مي 

پذيري پوپر به      نظرية ابطال  .ا بيرون نهاده بود   تر علوم طبيعي و حتي فيزيك را نيز از اين فض            پيش

ايـن  . عنوان منطق اكتشاف و پيشرفت علوم حتي در حوزه فاخرترين علوم با مشكل مواجه است  

 نقـض و ابطـال   »قـوي غيرسـپيد  «بـا مـشاهدة يـك     » قوها سپيدند همه  «اي چون    تصور كه قضيه  

هـايي   ها و توافق   جا هم تصميم    اين  در .)١١٦ :١٩٨٣ت،  ياسم (انگارانه است    قدري ساده  ،شود  مي

 آيا سـپيدي  ؟بوده است راستي صورت گرفته؟ آيا شي غيرسپيد، قوه از اين قبيل كه آيا مشاهده ب      

 پـذيري و سـاير      كه تا رسيدن بـه قطعيـت و تعمـيم          ،شود   الزم مي   ...داخل است؟  تعريف قو  در

هـاي    هاي پيچيده و بخـش      وريخصوص در باب تئ    به  راهي كه  ؛ گاه راهي طوالني دارد    ،معيارها

، ١نگر لك نگرش هواسط  به هم، رياضي آن، حتي در حضور يك پارادايم مسلط        صوري و غير   غير

  اگـر همـه علـوم،      ،سـان   به اين  .)٦٤ :١٩٦٧ن،  يکوا (كند  برهان را به مرز طبيعي قدري متمايل مي       

                                                            
1. Holiste 
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 ؛انـد   حـدودي طبيعـي    ن تا در برها ها    آن  همه ،پذير تجربي نيستند     به طور غيرمستقيم، آزمون    يحت

اي   پـاره بودن، علت واضـح و مفـرد داشـتنِ    دار  مشابه بودن، معني   در باره  قضاوتاز حيث   يعني  

 ي مسلطاين تصميم ها البته در جايي كه پارادايم. اند   محتاج تصميم و توافق جامعه اهل علم،امور

در علـم    اجتمـاعي و چـه   چـه در علـم   ؛تر دست يـافتني اسـت    سهل،تر باشد   رقيب تر و كم   قوي

را  صحت تعميم و جاودانگي آن      قطعيت و  ،كه البته سهولت و سرعت اين تصميم        گو اين  .طبيعي

 ،بنابراين اگـر  . هاي مختلف نيست    هاي رشته   ذات يافته  ند و از اين حيث تفاوتي در      ک تضمين نمي 

پذير  زمون گرايانه وآ برهان اجتماعي فضايي ابطال    فضاي استدالل و   ،يعية برهان طب  يبر اساس نظر  

به تعبيـر بورديـو،     . شناسي باور آوريم   تجربي نيست، اين كافي نيست تا به دوگانگي قطعي روش         

 چيزي .)۳۴ :۱۹۷۵و، يبورد ( علم نياز داريم  دقيق به يك فلسفه دقيقِ     براي داشتن يك فلسفه علمِ    

 در علـوم اجتمـاعي صـدق        اگر نظريه پوپر  . كه در نيمه دوم قرن حاضر بيشتر به آن پرداخته شد          

جايي كه معيار صدق را بـه تـصميم جامعـه علمـي ربـط                نظريه كوهن در  ) كند  كه نمي (كند    نمي

 كـه بـه صـورت    ،اگـر وجـه طبيعـي بـودن برهـان      . صادق اسـت  هم در علوم اجتماعي،دهد  مي

 تاريخ و سياسـت وضـوح       ،شناسي   مردم ،شناسي  گون در عموم علوم جاري است، در جامعه        طيف

هـاي   دليل عدم حضور يـك پـارادايم مـسلط اسـت كـه تـصميم               تر دارد، تا حدود زيادي به     بيش

  .نمايدعيني جلوه ادغام كند تا هم  سوبژكتيو را چنان در قالبي واحد در
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