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چکیده

برساختگرایی اجتماعی نظریهای است که طبق آن بسیاری از وجوه واقعیت و
معرفت ما به آن برساختۀ تعاملهای بینافردی و اجتماعی است .اگرچه در

سالهای اخیر انواع و اقسام هویتها و بازنماییها برساختۀ اجتماع دانسته
شدهاند ،اما در بارۀ اینکه رابطۀ «برساختن اجتماعی» به لحاظ فلسفی و
متافیزیکی چگونه رابطهای است تحقیقات نسبتاً اندکی انجام شده و توافق

نظریای بر سر آن وجود ندارد .نخستین هدف این نوشته ایضاح مفهومیِ رابطۀ
برساختن اجتماعی و مرور چهار گزارش مختلف در بارۀ متافیزیک این رابطه

است .هر یک از این گزارشها به لحاظ کفایت متافیزیکی ارزیابی شدهاند تا
روشن شود آیا با آنچه کاربران مفهوم برساختن اجتماعی در ذهن دارند انطباق

دارد یا خیر .در بخش پایانی مقاله ،پس از به دست دادن تعریفی از طبیعیگرایی

فلسفی ،به بررسی این نکته پرداخته شده است که آیا میتوان گزارشی طبیعیشده
از برساختن اجتماعی به دست داد یا نه .استدالل شده است که چنانچه موضوع

و متعلَق برساختن اجتماعی را بازنماییها در نظر بگیریم ،تعارضی با

طبیعیگرایی نخواهد داشت .اما اگر موضوع و متعلَق آن را هویات خود جهان
لحاظ کنیم ،تنها یکی از صورتبندیهای برساختگرایی هستیشناختی با
طبیعیگرایی فلسفی سازگار نیست ،اما درخصوص سایر صورتبندیها ،باید
منتظر تعیین تکلیف مفاهیمی مانند نوپدیدی و اصل بستار علّی در علوم تجربی
بود .در حال حاضر ،دلیلی پیشینی/فلسفی دال بر تعارض میان این نسخههای

برساختگرایی هستیشناختی و طبیعیگرایی فلسفی در دست نیست.

کلیدواژهها :برساختن اجتماعی ،رابطۀ تقویم ،رابطۀ ریشه داشتن ،رابطۀ

ساختن ،طبیعیگرایی فلسفی ،علیت ،واقعیت اجتماعی.
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درآمد

اصطالح «برساختن

اجتماعی»1

در حوزههایی بسیار متعدد ،از علوم انسانی و اجتماعی

تا علوم طبیعی ،کاربرد دارد .امروزه از برساخته شدن اجتماعی بسیاری از هویتها و
بازنماییها سخن به میان میآید .اموری مانند احساسات ،جنسیت ،نژاد ،تمایلهای

جنسیتی ،بیماریهای روانی ،انواع تکنولوژیها ،ذرات زیراتمی ،واقعیتهای فیزیکی،
صدق ،نظریههای علمی و بسیاری موارد دیگر تنها برخی از کاندیداهایی هستند که از

برساخت اجتماعی آنها سخن رفته است .یافتن معنایی مشترک میان انواع کاربردهای
اصطالح «برساختن اجتماعی» و در نتیجه ،به دست دادن تعریفی جامع و مانع از آن،

اگر نه ناممکن ،امری دشوار است .اما به نظر میرسد میتوان موقتاً برساختۀ اجتماعی

بودن الف را در این معنای حداقلی فهمید که الف توسط برخی عوامل «اجتماعی» ،و
نه تماماً توسط عوامل «طبیعی» ،ایجاد و کنترل میشود .این سخن بدان معناست که

وجود الف ،یا دستکم وجود آن به شکل فعلیاش ،منوط و وابسته به وجود عوامل

اجتماعی ذیربط است و در صورت تغییر آن عوامل ،الف یا دیگر وجود نخواهد داشت
یا به شکل فعلیاش وجود نخواهد داشت.
با در نظر داشتن چنین تعریفی ،این پرسش مطرح میشود که آیا برساختگرایی

اجتماعی با طبیعیگرایی سازگار است یا نه .طبیعیگرایی البته خود مفهومی مبهم و
نادقیق و با دامنۀ بسیار متنوعی از کاربردها است ،به شکلی که گاه آن را نوعی آموزۀ

فلسفی ،گاه موضع و نگرشی دربارۀ نحوۀ فلسفهورزی و گاه نوعی ایدئولوژی

دانستهاند2.

در این نوشته ،همانگونه که تشریح خواهد شد ،طبیعیگرایی فلسفی را مشتمل بر سه

آموزه در نظر میگیریم :طبیعیگرایی روششناختی ،طبیعیگرایی هستیشناختی و

طبیعیگرایی متافیزیکی .طبق طبیعیگرایی روششناختی ،روشهای موجود در علوم

تجربی تنها منبع قابلاطمینان ما برای کسب معرفت دربارۀ جهان خارجاند .طبق
طبیعیگرایی هستیشناختی ،هستیشناسی ما تنها به هویتهایی محدود است که در علوم

تجربی به رسمیت شناخته شدهاند .طبق طبیعیگرایی متافیزیکی ،آنچه در حوزۀ عالئق

خاص انسانی قرار دارد تفاوتی بنیادین با آنچه بیرون از این حوزه قرار دارد (و عموماً
«طبیعت» نامیده میشود) ندارد .با مبنا قرار دادن این تعاریف ،ممکن است گفته شود
1. social construction
 .2برای نمونه نگاه کنید به (کالرک ( )2016 ،)Clarkو (پاپینو (.)2020 ،)Papineau
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طبیعیگرایی فلسفی و برساختگرایی اجتماعی چندان سازگار به نظر نمیرسند .اگر
قرار باشد سازوکارهای طبیعیِ به رسمیت شناختهشده در علوم طبیعی و تجربی تنها

مکانیسمهای مؤثر علّی در جهان باشند ،آنگاه برساختۀ اجتماعی بودن برخی هویتها

و بازنماییها به چه معنا است؟ میدانیم که دستکم یکی از تلقیهای رایج از طبیعی

بودن این است که عوامل سوبژکتیو ،چه فردی و چه اجتماعی ،در نحوۀ بودن امور طبیعی

مؤثر نیستند .اکنون اگر ادعا کنیم هویات جهان (اموری مانند بنیادیترین عناصر

سازندۀ جهان و  )...یا بازنماییهای ما از آنها (اموری مانند نظامهای ردهبندی،

نظریهها ،مفاهیم و  )...برساختۀ اجتماعی هستند ،گویی ادعا کردهایم عنصری سوبژکتیو
در ساخت واقعیت و/یا نحوۀ درک ما از آن نقش دارد .بنابراین ،گویی طبق این تلقی،
جهت انطباق ذهن و جهان را برخالف تصور رایج معرفی کردهایم .طبق تصور رایج،
واقعیات جهان وجودی مستقل از ما دارند و این بازنماییهای ما از جهان هستند که

باید از واقعیات پیروی کنند و نهایتاً با آنها منطبق شوند ،اما اگر از برساخته شدن
اجتماعی واقعیتهای جهان یا بازنماییهای ما از آنها سخن بگوییم ،گویی یا

واقعیتهای جهان مستقل از ذهن نیستند یا این واقعیتها باید از بازنماییهای ما
پیروی کنند و نهایتاً با آنها منطبق شوند .اما از سوی دیگر ،به نظر میرسد طبیعیگرایی

فلسفی گریزی از روی آوردن به برساختگرایی اجتماعی ندارد ،چرا که اگر قرار باشد

همۀ امور را به شکلی طبیعی توضیح دهیم ،آنگاه باید واقعیتهای اجتماعی را نیز از
شمول طبیعی بودن کنار نگذاریم و درست در اینجا است که به نظر میرسد یکی از

گزینههای قابلدفاع برای دادن گزارشی طبیعی از واقعیتهای اجتماعی روی آوردن به
برساختگرایی اجتماعی و جای دادن علل اجتماعی در میان سایر علل طبیعی است.
در این نوشته ،پس از معرفی و تفکیک انواع صورتبندیهای متافیزیکی از رابطۀ

برساختن اجتماعی و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک ،نسبت آنها را با طبیعیگرایی
فلسفی بررسی خواهیم کرد .نتیجۀ نهایی این است که به رسمیت شناختن رابطۀ برساختن

اجتماعی در اکثر صورتبندیهای آن نه تنها تعارضی با طبیعیگرایی فلسفی ندارد،
بلکه با روح آن ،که عبارت است از طبیعیگرایی متافیزیکی ،سازگار است.
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چهارچوبی برای تعریف رابطۀ برساختن اجتماعی

کار را با صورتبندی رابطۀ برساختن اجتماعی آغاز

میکنیم1.

برساختن اجتماعی را

می توان نوعی «رابطه» میان دو رابط الف و ب در نظر گرفت و گفت الف به شکل
اجتماعی برسازندۀ ب است .نخستین پرسش این است که انواع مختلف اموری که

میتوانند در جایگاه الف (سازندۀ اجتماعی) قرار گیرند چه چیزهایی هستند .در یک

تقسیمبندی کلی ،الفها ممکن است به دو دستۀ عوامل سازندۀ غیرانسانی و عوامل
سازندۀ انسانی تقسیم شوند .آنچه در مقام سازندۀ اجتماعی قرار میگیرد گاه ممکن است

عاملی غیرانسانی ،مانند قواعد و قراردادها ،نهادها ،نظریههای پسزمینهای،

چهارچوبهای مفهومی و اموری از این دست ،باشد .از سوی دیگر ،عامل سازندۀ الف
ممکن است عاملی انسانی ،مانند انتخابهای دانشمندان ،تصمیم اجتماعهای علمی و
اموری از این دست ،باشد.
آنچه به شکل اجتماعی برساخته میشود ،یعنی ب ،نیز میتواند در دو دستۀ کلی قرار

گیرد .دستۀ اول اموری هستند که آنها را در کلیترین حالت «بازنمایی» 2مینامیم.

بازنماییها مواردی مانند ایدهها ،نظریهها ،مفهومها ،گزارشها ،طبقهبندیها ،ردهها و

اموری از این دست را دربرمیگیرند که نقطۀ مشترک همۀ آنها برخورداری از خصلت
«دربارگی»3

و معطوف بودی به چیزی بیرون از خود است .در مورد امور

غیربازنماییکننده نیز کسی ممکن است ادعای برساخت اجتماعی داشته باشد .امور
غیربازنماییکننده شامل واقعیتها و اشیا و  ...است .کسی که ادعای برساخته بودن
امور غیربازنماییکننده را دارد ،در واقع خود جهان ،یا دستکم بخشهایی از آن را،

موضوع و متعلَق برساخت اجتماعی میداند.
برحسب درجۀ شمول ،میتوان برساختگرایی اجتماعی را به دو سطح

جهانشمول4

و موضعی 5تقسیم کرد .چنانچه ادعا کنیم «همۀ» بها برساختۀ اجتماعی هستند ،این
ادعایی جهانشمول است .اما اگر تخصیصی به بها بزنیم و تنها ردۀ خاصی از آنها را
برساختۀ اجتماعی بدانیم ادعایی موضعی مطرح کردهایم.
 . 1این چهارچوب برای صورتبندی رابطۀ برساختن اجتماعی متخذ است از (ملون (.)2019 ،)Mallon
2. representation
3. aboutness
4. global
5. local
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یکی از مهمترین سؤاالتی که در چهارچوب باال مطرح میشود این است که آیا راهی

از برساختۀ اجتماعی فرض کردن بازنماییها به برساختۀ اجتماعی فرض کردن امور
غیربازنماییکننده وجود دارد یا نه .به عبارت دیگر ،اگر کسی ادعا کند مثالً نظریهای
خاص در مقام امری بازنماییکننده برساختۀ اجتماعی است ،آیا او میتواند/باید بپذیرد
که هویات و واقعیتهایی که آن نظریه در جهان فرض و وضع میکند نیز برساختۀ

اجتماعیاند؟ آیا میتوان برساختۀ اجتماعی بودن امور بازنماییکننده را دلیل یا شاهدی
بر برساختۀ اجتماعی بودن متعلَق (مرجع و هدف) این بازنماییها دانست؟ در ادامه
خواهیم دید که این پرسشی مهم در بررسی نسبت برساختگرایی اجتماعی و

طبیعیگرایی فلسفی است و پاسخ سلبی یا ایجابی به آن نقشی مهم در موضوع این نوشته
دارد.
متافیزیک رابطۀ برساختن اجتماعی
علیرغم استفادۀ فراوانی که از مفهوم برساختن اجتماعی شده است ،متافیزیک این

رابطه چندان روشن و مورد توافق نیست و بهکارگیرندگان آن تالش کمی برای وضوح

بخشیدن به جنبههای متافیزیکی آن و گنجاندنش کنار سایر مفاهیم و روابط متافیزیکی

داشتهاند .در این بخش ،چهار گزارش شایع از متافیزیک رابطۀ برساختن اجتماعی را
معرفی و هر یک را از حیث کفایت متافیزیکی ،یعنی میزان انطباق آن با آنچه

بهکارگیرندگان از این مفهوم در ذهن دارند ،نقد و بررسی میکنیم.
الف :برساختن اجتماعی بهمثابه ضرورت علّی

یکی از رایجترین تلقیها از برساختن اجتماعی قلمداد کردن آن بهمثابه نوعی رابطۀ علّی
است .طبق این تلقی ،برساختن اجتماعی رابطهای علّی بین عوامل اجتماعی از یک سو

و بازنماییهایی ما از جهان از سوی دیگر است .به بیان دیگر ،برساختن اجتماعی
حاوی ضرورت علّی است و بنابراین ،مثالً میتوان ادعا کرد دستۀ خاصی از عوامل

اجتماعی برای ایجاد نوعی خاص از بازنماییها (مثالً فالن نظریۀ علمی) دارای

ضرورت علّی بوده است .بنیانگذاران و مدافعان برنامۀ قوی در جامعهشناسی معرفت

علمی 1ازجملۀ مهمترین مدافعان رویکرد علّی به شمار میروند .دیوید بلور،1991( 2
 )7در معرفی چهار اصل سازندۀ برنامۀ قوی در جامعهشناسی معرفت علمی ،نخستین

)1. The strong programme in the Sociology of Scientific Knowledge (SSK
2. David Bloor
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اصل را به علّی بودن اختصاص داده است .طبق این اصل ،جامعهشناسی معرفت علمی

رویکردی علّی دارد ،به این معنا که به شرایطی که باعث به وجود آمدن باور یا سایر

حالتهای معرفتی میشوند میپردازد .البته به تصریح بلور ،این برنامه ادعایی در
انحصار این موارد به علل اجتماعی ندارد و ادعا ندارد که هر آنچه علت ایجاد باور یا

سایر حالتهای معرفتی است «صرفاً» از سنخ علل اجتماعی است .از نظر بلور (،1991
فصل دوم) ،عالوه بر علل اجتماعی ،علل دیگری نیز در ایجاد باور یا سایر حالتهای

معرفتی مشارکت دارند .اما مهم این است که رابطه بین علل اجتماعی از یک سو و باور
یا حالتهای معرفتی از سوی دیگر رابطهای «علّی» در نظر گرفته شده است ،به این
معنا که عوامل اجتماعیِ برسازندۀ باور و سایر بازنماییها در واقع بخشی از شبکۀ علّی
ایجادکنندۀ آنها هستند.
یان هکینگ 1نیز در صورتبندی خود از برساختگرایی اجتماعی چنین تلقی
علّیای از آن عرضه میکند .هکینگ ( )48 ،1999برساختگرایی اجتماعی را

مجموعهای از طرحها و پروژههای متنوع جامعهشناختی ،تاریخی و فلسفی میداند که

هدف آنها به نمایش گذاشتن یا تحلیل تعاملهای واقعیِ اجتماعی ،یا مسیرهای علّی،
است ،مسیرهایی که منجر به ایجاد یا تثبیت برخی هویتها یا واقعیتهای موجود

شدهاند .بنا به تصریح هکینگ ،همچون صورتبندی بلور ،اگرچه ممکن است

تعاملهای اجتماعی علت تامۀ آن هویتها یا واقعیتها نباشند ،اما در به وجود آمدن

آنها مدخلیت علّی داشته و در واقع بخشی از شبکۀ علّی ایجادکنندۀ آنها هستند .آشکار
است که در صورتبندی هکینگ ،عبارت «مسیرهای علّی» از اهمیتی ویژه برخوردار

است و او نیز رابطۀ برساختن اجتماعی را از سنخ رابطۀ علیت میداند که در آن،

تعاملهای اجتماعی بخشی از شبکۀ علل ایجادکنندۀ هویتها یا واقعیتها محسوب
میشوند.
اکنون به بررسی کفایت متافیزیکی چنین تلقیای از برساختن اجتماعی بپردازیم.

منظور از بررسی کفایت متافیزیکی این است که ببینیم آیا تمام موارد بهکارگیری مفهوم
برساختن اجتماعی با تلقی علّی همخوان است یا نه .جان سرل)33-34 ،1995( 2

هنگام صحبت از واقعیتهای اجتماعی به پدیدۀ جالبتوجهی اشاره دارد که از نظر او
1. Ian Hacking
2. John Searle
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تنها در جهان واقعیتهای اجتماعی ،و نه جهان واقعیتهای طبیعی ،یافت میشود .او

به نقش حاالت التفاتی در برساختن واقعیات اجتماعی توجه میکند .برای روشن شدن
نکتۀ سرل اجازه دهید یکی از مثالهای او را با اندکی تغییر نقل کنیم .فرض کنید نوعی
مهمانی وجود دارد که در آن افراد شرکتکننده باید با یکدیگر رفتارهایی «ظاهراً»
خصمانه و جنگی داشته باشد .در این مثال ،این واقعیت اجتماعی که در فالن زمان و

مکان شاهد برپایی مهمانی و نه صحنۀ جنگ هستیم توسط این امر برساخته میشود که
افراد شرکتکننده حاالت التفاتی خاصی دارند و آنچه را در حال رخ دادن است
مهمانی ،و نه صحنۀ جنگ ،در نظر میگیرند .به عبارت دیگر ،نگرش و حاالت التفاتی

افراد شرکتکننده چیزی است که در برساختن این واقعیت اجتماعی که در اینجا
مهمانی ،و نه جنگ ،در جریان است نقش ایفا میکند .چنانچه مهمانان این حاالت
التفاتی را فروگذارند و حاالتی دیگر را برگیرند ،که طبق آن صحنه را همچون جنگ در

نظر می آورند ،با واقعیت اجتماعی جدیدی مواجه خواهیم بود و آن اینکه در این زمان
و مکان جنگی در جریان است .به بیان دقیقتر ،آنچه به لحاظ فیزیکی/رفتاری/بیرونی
در حال رخ دادن است برای معلوم کردن اینکه اینجا مهمانیای در جریان است یا جنگ

کفایت نمیکند ،بلکه این حاالت التفاتی افراد شرکتکننده است که برسازندۀ این

واقعیت اجتماعی است که در اینجا چه رخ میدهد .در نتیجه ،حاالت التفاتی افراد
برسازندۀ این است که کدام واقعیت اجتماعی محقق شده است .از نظر سرل ،مدخلیت

حاالت التفاتی در برساختن واقعیتها منحصر به واقعیتهای اجتماعی است و

نمیتوان نظیری برای آن در واقعیتهای طبیعی یافت .از نظر او ،حاالت التفاتی مقوّم
و برسازندۀ واقعیتهای طبیعی نیستند.
اکنون باید پرسید آیا آنچه سرل از نقش حاالت التفاتی در «برساختن» واقعیتهای

اجتماعی مد نظر دارد با تلقیای که رابطۀ برساختن اجتماعی را نوعی رابطۀ علّی میداند
همخوان است یا نه .در مثال سرل ،حاالت التفاتی افراد شرکتکننده در مهمانی «علت»

ایجاد این واقعیت اجتماعی که آنها در مهمانی حضور دارند نیست .در اینجا ،حاالت
التفاتی ذیربط را باید بخشی از «شرایط متافیزیکی» ضروری برای شکلگیری واقعیت
اجتماعی مد نظر دانست .به عبارت دیگر ،به نظر میرسد در اینجا حاالت التفاتی برای

شکلگیری واقعیات اجتماعی از نوعی ضرورت متافیزیکی برخوردارند ،اما این

ضرورت از سنخ ضرورت علّی نیست .مهمانی ،بنا به تعریف ،مراسمی است که افراد با
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حاالت التفاتی خاص (دوستانه تلقی کردن کل ماجرا) در آن شرکت میکنند و نه حاالت
التفاتی دیگر (خصمانه تلقی کردن آن) .این دسته از حاالت التفاتی علت ایجاد مهمانی

نیستند ،بلکه بخشی از شرایط متافیزیکی ضروری برای شکلگیری آناند .اگر چنین

باشد ،تلقی علّی از رابطۀ برساختن اجتماعی ،دستکم در این مورد خاص ،از کفایت
متافیزیکی برخوردار نیست .مصداق مورد نظر سرل از رابطۀ برساختن اجتماعی را

نمیتوان ذیل الگوی علّی جا داد.
متمایز بودن ضرورت علّی از ضرورت متافیزیکی را میتوان با مثالی نشان داد .فرض

کنید کسی میخواهد ساعتی بسازد .سازندۀ ساعت ابتدا بازنماییای ذهنی از ساعت
دارد و آنگاه بر اساس آن ،عناصر مادّی را با آرایشی خاص کنار هم میچیند و چیزی

میسازد که منطبق با آن بازنمایی ذهنی باشد و به آن ساعت میگوید .طبق این سناریو،
وجود بازنمایی ذهنی برای شکل گرفتن ساعت واقعی از ضرورت علّی برخوردار است،

به این معنا که بدون آن بازنمایی ذهنی ساعت واقعی ساخته نمیشد .اما این بازنمایی
ذهنی برای ساعت واقعی از ضرورت متافیزیکی برخوردار نیست ،چراکه مثالً می توان

سناریویی را تصور کرد که در آن عناصر مادّی ساعت تصادفاً در اثر حادثهای کیهانی،
بدون هیچ طرح و نقشۀ قبلی ،کنار هم قرار گرفته و بدون وجود هیچ نوع بازنمایی ذهنی

ساعتی را بسازند .طبق این سناریو ،بازنمایی ذهنی از ضرورت متافیزیکی برای ایجاد
ساعت برخوردار نیست؛ یعنی ،بخشی از شرایط ضروری متافیزیکی شکلگیری ساعت

و بخشی از معنای ساعت بودن این نیست که طبق تصور و بازنمایی ذهنی خاصی ایجاد
شده است.
پیش از ادامۀ بحث و تالش برای صورتبندی دقیقتر آنچه سرل در نظر دارد ،ذکر

این نکته خالی از فایده نیست که اگر پیشنهاد سرل را بپذیریم که طبق آن وجود برخی

حاالت التفاتیِ ذیربط برسازندۀ واقعیتهای اجتماعی است ،آنگاه مثالً باید گفت تا
پیش از اینکه مفهوم «نژاد» و حاالت التفاتی متناظر با نظریۀ نژاد در فرهنگ غربی

شکل گرفته باشد ،ما واقعیتی اجتماعی به نام نژادپرستی در سایر مکانها و زمانها

نداشتهایم .آنچه واقعیت اجتماعی نژادپرستی را میسازد نه صرفاً مجموعهای از کنشها
و رفتارهای فیزیکی با دیگر مردم ،بلکه در کنار آنها مجموعهای از حاالت التفاتی

ذیربط به عنوان شرایط ضروری متافیزیکی است که در غیاب آنها واقعیت اجتماعی
نژادپرستی ساخته نمیشود .همانگونه که در مثال مهمانی و جنگ نیز ذکر شد ،صرف
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مراجعه به آنچه در سطح کنشها و تعامالت طبیعی و فیزیکی رخ میدهد برای تشخیص

اینکه در اینجا با مصداقی از نژادپرستی مواجهایم یا نه کفایت نمیکند .هر نوع بدرفتاری

با دیگری ،حتی اگر متعلق به نژادی دیگر باشد ،نژادپرستی به حساب نمیآید .برای

برساخته شدن واقعیت اجتماعی نژادپرستی ،وجود مفهوم نژاد و تصور برتری برخی

نژادها بر نژادهای دیگر و تشخیص اینکه فردی که مورد آزار قرار میگیرد از نظر نژادی

پستتر است از جمله شرایط ضروری متافیزیکی به شمار میروند .این نکتهای
مناقشهبرانگیز است که برخی در اعتبار آن تردید کردهاند ،اما بررسی آن ما را از مسیر
اصلی بحث دور خواهد

کرد1.

اکنون باید دید اگر تلقی سرل از برساختن اجتماعی در الگوی علّی نمیگنجد ،و او

این رابطه را متمایز و گاه قویتر از ضرورت علّی ،و چیزی از سنخ ضرورت متافیزیکی،
در نظر میگیرد ،چه پیشنهادهای دیگری برای تبیین متافیزیکی رابطۀ برساختن
اجتماعی وجود دارد.
ب :برساختن اجتماعی بهمثابه ضرورت متافیزیکی

در این بخش به بررسی آن دسته است از صورتبندیهایی از رابطۀ بر ساختن اجتماعی

میپردازیم که آن را نوعی ضرورت متافیزیکی ،و مخصوصاً نمونه و مصداقی از رابطۀ

«تقویم» ،2در نظر میگیرند .در بیانی کلی ،منظور از تقویمی دانستن رابطۀ برساختن

اجتماعی این است که برای اینکه نمونه و مصداقی معین را در ردهای خاص قرار دهیم،
نوعی فعالیت مفهومی/اجتماعی دربارۀ آن نمونه و مصداق معین دارای ضرورت

متافیزیکی است .مثال سرل در مورد اینکه چگونه برخی حاالت التفاتی شرکتکنندگان
در مهمانی ضروری است تا آنچه را که در حال جریان است مهمانی به حساب آوریم

گویای این است که چرا تعریف باال مطرح شده است .آنچه در تعریف باال از اهمیت
برخوردار است و در مشخص کردن متافیزیک رابطۀ برساختن اجتماعی مهم تلقی
میشود عبارت «ضرورت متافیزیکی» ،در تقابل با ضرورت علّی ،است.
اما اینکه ضرورت متافیزیکی را به چه معنا باید فهمید و تحلیل کرد خود مسئلهای
دشواری است .در اینجا دستکم دو گزینه به ذهن میرسد .گزینۀ اول این است که
 . 1برای نمونهای از بررسی این نکته درخصوص مفهوم همجنسخواهی نگاه کنید به (فینوچیارو (،)Finocchiaro
.)2021
2. constitutive relationship
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ضرورت متافیزیکی را نوعی ضرورت که به واسطۀ معنا و تعریف حاصل میشود ،و در
واقع محصول تحلیلی بودن است ،در نظر آوریم .به نظر میرسد آنچه سرل در مثال

مهمانی بیان میکند با ضرورت معنایی همخوانی دارد .طبق تحلیل سرل ،بخشی از
«معنای» برگزاری آن نوع خاص از مهمانی وجود حاالت التفاتی مشترک در

شرکتکنندگان مبنی بر جدی نگرفتن کل ماجرا است .اما چنین تلقیای از ضرورت

متافیزیکی و تحویل آن به ضرورت معنایی/پیشینی/تحلیلی ،اگرچه با گزارش سرل از
تقویم واقعیتهای اجتماعی توسط حاالت التفاتی سازگار است ،اما با مشکل کفایت
متافیزیکی روبهرو است .همانگونه که خود سرل نیز اذعان دارد ،چنین رابطۀ تقویمیای

تنها در حیطۀ واقعیتهای اجتماعی و نه واقعیتهای طبیعی برقرار است .در جهان

طبیعی ،و بهخصوص آنجا که با نظریهها و واقعیتهای علمی درخصوص جهان

مواجهایم ،حاالت التفاتی نقشی در تقویم واقعیتها ،دستکم در نگاه نخست و طبق
تلقی رایج ،بازی نمیکنند.
این نکتهای است که بسیاری از مخالفان برساختگرایی اجتماعی نیز آن را مطرح

کرده و گفتهاند اگر برساختگرایی به معنای وجود نوعی ضرورت
معنایی/پیشینی/تحلیلی است ،آنگاه نمیتوان نشانی از آن در واقعیتها و بازنماییهای
علمی یافت .ازجمله کسانی که چنین استداللی علیه برساختگرایی اجتماعی مطرح
کرده پل بوغوسیان 1است .بوغوسیان ( )39 ،2006ادعا دارد بخشی از معنای

«الکترون» متضمن این است که چنین هویتی توسط انسان برساخته نشده و وجودی

مستقل از او است .این سخن بدین معناست که اگر ما برساختگرایی را به معنای
مدخلیت داشتن حاالت التفاتی افراد در تقویم واقعیتها و هویتهای علمی بدانیم،

آنگاه از ابتدا راه را به خطا رفتهایم؛ چراکه بنا به نظر بوغوسیان ،بخشی از معنای

الکترون بودن از قضا این است که این هویت مستقل از وجود آدمی است و برساختۀ او
به حساب نمیآید .بوغوسیان میگوید حتی اگر فرض کنیم جهان تنها پس از اینکه ما

وجود پیدا کردیم وجود یافته است ،اینکه الکترون وابسته به ما است بخشی از مفهوم
الکترون بودن نیست .به عبارت دیگر ،هدف ما از داشتن مفهوم الکترون این نیست که

بگوییم این مفهوم داللت بر چیزی دارد که به وجود ما وابسته است .در نتیجه ،اگر بر

این اصرار داشته باشیم که هویتهایی مانند الکترون به واسطۀ توصیف ،یا هر نوع دیگر
1. Paul Boghossian
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از فعالیت مفهومی ،ساخته شدهاند ،با این خطر روبهروییم که نه تنها حرفی کاذب ،بلکه

حرفی مفهوماً ناسازگار زدهایم .به نظر میرسد در پیش گرفتن پیشنهاد سرل درخصوص
تحویل ضرورت متافیزیکی به ضرورت معنایی/پیشینی/تحلیلی با این مشکل روبهرو

است که در قلمرو واقعیتها و نظریههای فیزیکی نمیتوان متناظری برای آن سراغ

گرفت ،و از قضا این همان نکتهای است که خود سرل نیز به آن واقف است ،چرا که

ادعا دارد رابطۀ تقویمی میان حاالت التفاتی و واقعیتها تنها در حوزۀ واقعیتهای

اجتماعی برقرار است.
با کنار رفتن گزینۀ ضرورت معنایی/پیشینی/تحلیلی ،ممکن است کسی به این سمت
هدایت میشود که ضرورت متافیزیکی مندرج در رابطۀ تقویم را نه تحلیلی/پیشینی ،که

پسینی در نظر آورد .در اینجا چهارچوب راهنما استفاده از پیشنهاد
در معرفی ضرورت پسینی و به کار بردن آن در نظریۀ علّی ارجاع

پاتنم 1و کریپکی2

است3.

بدون اینکه

قصد ورود به جزئیات این پیشنهاد را داشته باشیم ،الزم است به این نکته اشاره کنیم

که حضور ضرورت پسینی در نظریۀ علّی ارجاع ،امکان وقوع خطا در تشخیص مرجع

واقعی و درعینحال موفقیت در ارجاع به آن را به ما میدهد .برای نمونه ،کاربران پس
از اشارۀ مستقیم به آب در مراسم نامگذاری اولیه و پس از انتقال «آب» به عنوان واژهای

دالّ بر نوعی طبیعی در زنجیرهای علّی در شبکۀ ارجاع ،بهدرستی به آنچه مرجع واقعی

«آب» است ارجاع میدهند ،بدون اینکه لزوماً بدانند مرجع واقعی «آب» چیست .دانستن
اینکه مرجع واقعی «آب»  H2Oاست تنها پس از کشف نظریۀ شیمیایی مادّه و کشف
این ممکن بوده که هر ملکول آب متشکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است.
با این حال ،کاربران پیش از چنین کشفی ،یا حتی در صورت بیاطالعی از آن ،همچنان
میتوانستند/میتوانند به مرجع واقعی «آب» ارجاع دهند ،بدون اینکه آن را بشناسند.
ممکن است ضرورت متافیزیکی مندرج در رابطۀ تقویم از جنس این ضرورت پسینی
تلقی شود .برای نمونه ،ممکن است ادعا شود مرجع واقعی مقوالتی مانند «نژاد» یا

«جنسیت» نه امور و تفاوتهای طبیعی و بیولوژیک ،بلکه امور و تفاوتهای اجتماعی
است .اما مانند مثال «آب» ،افراد پیش از رواج نظریههای برساختگرایانه ،بهخطا

 . 3نگاه کنید به پاتنم ( )1975و کریپکی (.)1980

1. Hilary Putnam
2. Saul Kripke
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تصور میکردهاند مرجع این واژگان امور و تفاوتهای طبیعی و بیولوژیک است .در
عین حال ،کاربران این واژگان در عین ناآ گاهی از مرجع واقعی آنها ،بهدرستی به مرجع

واقعی آنها ارجاع میدادهاند .همچنین کسی ممکن است ادعا کند مرجع واقعی
«الکترون» الگویی از رفتارهای اجتماعی است ،ولی در مقاطعی از تاریخ ،کاربران

بهخطا تصور میکردهاند «الکترون» به نوعی طبیعی و مستقل از ما داللت دارد .اکنون

در اثر تحقیقات برساختگرایانه و به شکل پسینی معلوم شده است که «الکترون» نیز
مانند «نژاد» و «جنسیت» به اموری برساختۀ اجتماع داللت دارد ،بدون اینکه این نکته

سبب ا نقطاع در زنجیرۀ علّی این واژه شود و بدون اینکه الزم باشد تصور کنیم کسانی
که «الکترون» را واژهای دالّ بر نوعی طبیعی میدانستهاند به چیزی جز مرجع واقعی آن
ارجاع میدادهاند.
متوسل شدن به ضرورت پسینی ،اگرچه میتواند مشکل پیوستگی مرجع را حل کند،

اما با پرسشی دشوار روبهروست .در چنین چهارچوبی ،برساختگرایان باید توضیح
دهند چرا به شکلی نظاممند شاهد وقوع خطا در تاریخ فکر بشر هستیم :این خطا که
واژگان و مفاهیم ما نه به مراجع قصدشدۀ اولیه ،که مستقل از فعالیت اجتماعی انسان

تصور میشدهاند ،بلکه به مراجع قصدنشدۀ ثانویه ،که وابسته به فعالیت اجتماعی انسان

تصور میشوند ،ارجاع دارند .به عبارت دیگر ،در اینجا به نوعی نظریۀ خطای نظاممند
نیازمندیم که توضیح دهد چرا همواره آنچه در ابتدا به عنوان مرجع واژگان قصد شده
است ناموفق از آب درآمده و مرجع واقعی واژگان امور و ساختارهای اجتماعی است.

به نظر میرسد یافتن نظریهای برای تبیین خطای نظاممند در طول تاریخ بشر بهای
سنگینی است که تبعیت از نظریۀ علّی ارجاع به ما تحمیل میکند و دقیقاً نیاز به همین
نظریه است که کفایت متافیزیکی تعریف رابطۀ برساختن اجتماعی بر اساس ضرورت

پسینی را زیر سؤال میبرد.
ج :برساختن اجتماعی بهمثابه رابطۀ «ریشه داشتن»

پس از بررسی صورتبندیهای علّی و مبتنی بر ضرورت متافیزیکی از رابطۀ برساختن

اجتماعی و بررسی کفایت متافیزیکی هر یک از آنها ،اکنون به سومین صورتبندی

متافیزیکی از رابطۀ برساختن اجتماعی میپردازیم .اگرچه رابطۀ «ریشه داشتن»
(گراندینگ) 1در سالهای اخیر بسیار مورد توجه فیلسوفان بوده ،اما تعریف دقیق آن

1. grounding
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چندان مورد توافق نیست .راهنمای اصلی در فهم این رابطه عبارت «به واسطۀ» 1است.
در بسیاری موارد ما چیزی را «به واسطۀ» چیزهایی دیگر محققشده یا تبیینیافته

میدانیم .مثالً هنگامی که میگوییم در اینجا اعتصابی رخ داده است «به واسطۀ» اینکه
برخی رانندگان کامیون سر کار خود حاضر نشدهاند ،در واقع ادعا میکنیم چیزی به نام

اعتصاب محقق شده است به واسطۀ اینکه برخی افراد عملی خاص انجام دادهاند.
(واقعیت اعتصاب در این واقعیت که برخی رانندگان کار نمیکنند «ریشه دارد» ).یا در

مثالی دیگر ،ادعا میکنیم یک مجسمه در فالن نقطه وجود دارد «به واسطۀ» اینکه

اجزائش همگی در آنجا حضور دارند .همین دو مثال برخی از وجوه مورد توافق رابطۀ

ریشه داشتن را نشان میدهد .نخست اینکه رابطۀ ریشه داشتن رابطۀ اینهمانی نیست.
(مجسمه با تودۀ برنز سازندۀ آن اینهمان نیست ،چراکه شرایط تداوم و اینهمانی آنها
با هم فرق دارد؛ مثالً اگر خراشی روی مجسمه بیفتد و تکۀ کوچکی از آن کنده شود،

مجسمه تداوم مییابد ،هرچند تودۀ برنز تغییر کرده است ).دوم اینکه ریشه داشتن

رابطهای علّی نی ست«( .علت» اعتصاب این نیست که برخی رانندگان بر سر کار خود
حاضر نشدهاند .).سوم اینکه نوع خاصی از وجهیت در این رابطه مندرج است ،وجهیتی

که توضیحدهنده نیز هست ،یعنی میتوان بر مبنای آن توضیحی متافیزیکی ،و نه علّی،
فراهم آورد( .هنگامی که میپرسیم چرا در اینجا ملکول آب تشکیل شده است و در

پاسخ میگوییم به این دلیل که در اینجا اتمهای هیدروژن و اکسیژن داریم ،درواقع
توضیحی متافیزیکی و نه علّی عرضه کردهایم).
این نکات سبب شده است برخی فیلسوفان رابطۀ برساختن اجتماعی را مصداقی از
رابطۀ ریشه داشتن فرض کنند .ما در اینجا برای نمونه به روایت جاناتان شفر 2اشاره

میکنیم .شفر ( )2016ابتدا صورتبندی نسبتاً جامعی از مفهوم ریشه داشتن ارائه

میدهد .از نظر او ،ریشه داشتن رابطهای پایه و غیرقابلتقلیل است که نشان میدهد آنچه
ریشهدار میشود به لحاظ متافیزیکی غیربنیادیتر از آن چیزی است که ریشه به حساب

میآید .همچنین از نظر شفر ،در رابطۀ ریشه داشتن نوعی تولید و ایجاد شدن «به واسطۀ»

چیزی دیگر مندرج است .سومین مؤلفه این است که نوعی وابستگی در رابطۀ ریشه

داشتن مندرج است ،به این معنا که اگر الف در ب ریشه دارد ،الف به شکلی عمیق

1. in virtue of
2. Jonathan Schaffer
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وابسته به ب است .سرانجام اینکه نوعی توضیح نیز در رابطۀ ریشه داشتن مستتر است،

به این معنا که اگر الف در ب ریشه دارد ،میتوان به کمک ب ،الف را به نحوی توضیح

داد .از نظر شفر ،آنچه رابطۀ ریشه داشتن ،با این چهار خصلت ،انجام میدهد ساختن

نوعی سلسله مراتب متافیزیکی است ،به این معنا که این رابطه هویات موجود در

هستیشناسی را در سلسلهمراتبی مرتب میکند که در آن آنچه از لحاظ متافیزیکی

بنیادیترین است و در هیچ چیز دیگر ریشه ندارد در کف هرم قرار دارد و آنگاه سایر
هویات بر اساس اینکه در چه چیزی ریشه دارند در الیههای بعدی جای میگیرند .هر

چه به رأس چنین هرمی نزدیکتر شویم ،هویات به لحاظ متافیزیکی غیربنیادیتر
خواهند بود.

با در دست داشتن این چهارچوب ،شفر سعی میکند برساختن اجتماعی را مصداق

و نمونهای از رابطۀ ریشه داشتن معرفی کند .برای نمونه ،او ادعا میکند میتوان مقولۀ
جنسیت را که نمونۀ مورد توافقی از امر برساختهشدۀ اجتماعی است ریشهدار در
الگوهای رفتار اجتماعی متمایز تعریف کرد .اگر بگوییم جنسیت ریشهدار در

مجموعهای از الگوهای رفتار اجتماعی متمایز است ،در واقع بیان کردهایم که میتوانیم
جنسیت را به عنوان امری به لحاظ متافیزیکی غیربنیادی در نظر آوریم که به الگوهای
رفتار اجتماعی متمایز وابسته است و توسط آنها توضیح داده میشود .به عبارت دیگر،

رابطۀ جنسیت با الگوهای رفتار اجتماعی متمایز همانند رابطۀ مجسمه با تودۀ برنز
سازندۀ آن یا رابطۀ آب با اکسیژن و هیدروژن است .در همۀ این موارد ،نوعی وابستگی
عمیق و نوعی توضیح وجود دارد و مثالً میتوان توضیح داد چرا در جایی به واسطۀ

حضور اکسیژن و هیدروژن آب وجود دارد یا در جایی دیگر به واسطۀ وجود برخی
الگوهای رفتار اجتماعی متمایز مقولۀ جنسیت ایجاد شده است .چنین توضیحاتی علّی

و «درزمانی» نیست ،به آن معنا که سازوکارهای بهبارآورندۀ مادّی دخیل را در طول زمان
توضیح دهد ،بلکه توضیحاتی متافیزیکی و «همزمانی» است .از آنجا که این تحلیل از

رابطۀ برساختن اجتماعی شباهتهای فراوانی با تحلیل بعدی ،که آن را نمونهای از رابطۀ

ساختن میداند ،دارد ،بررسی کفایت متافیزیکی هر دو را یکجا انجام خواهیم داد.
د :برساختن اجتماعی بهمثابه رابطۀ «ساختن»

عالوه بر ریشته داشتن ،در سالهای اخیر رابطههای مشابهی برای مدل کردن برساختن

اجتماعی پیشنهاد شده است .یکی از این پیشنهادها تلقی برساختن اجتماعی بهمثابه
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نمونهای از رابطۀ «ساختن» (بیلدینگ) 1است که از سوی کرن بِنِت 2پیشنهاد شده است.

از نظر بنت ( ،)2011ساختن نام عامی است که انواع مختلفی از روابط را میتوان ذیل

آن گنجاند و یکپارچه کرد .روابطی که از نظر بنت ذیل ساختن تجمیع میشوند عبارتاند
از :ترکیب ،3تقویم ،4تحقق ،5تعیّن 6و نوپدیدی .7شرح جزئیات هر یک از این روابط

ما را از مسیر اصلی بحث خود منحرف خواهد کرد ،به همین دلیل تنها به وجوه مشترک

آنها اشاره میکنیم .از نظر بنت ،ساختن رابطهای پایه و غیرقابلتقلیل است که این وجوه

در آن دیده میشود .نخست اینکه این رابطه جهتمند ،یعنی غیرانعکاسی و نامتقارن،
است( .چیزی در رابطۀ ساختن با خود قرار ندارد و اگر الف دارای رابطۀ ساختن با ب
باشد ،ب دارای این رابطه با الف نیست ).دوم اینکه نوعی تفاوت در بنیادی بودن و

تقدم متافیزیکی را بیان میکند( .آنچه ساخته شده است در مقایسه با آنچه آن را ساخته

است به لحاظ متافیزیکی غیربنیادیتر است ).سوم اینکه نوعی اتصال و همپوشانی میان
رابطها در رابطۀ ساختن وجود دارد( .برای نمونه ،تودۀ برنز سازندۀ مجسمه و خود
مجسمه هر دو هممکان هستند و همپوشانی مکانی دارند ).پیشنهاد بنت این است که
برساختن اجتماعی را میتوان ذیل مقولۀ متافیزیکی ساختن قرارداد.
همانگونه که مشاهده شد در گزارش بنت و شفر نوعی سلسلهمراتب بنیادی بودن

متافیزیکی در رابطههای ریشه داشتن و ساختن مندرج است که تبعاً رابطۀ برساختن

اجتماعی نیز از آن برخوردار خواهد بود .در هر دو این گزارشها ،آنچه به لحاظ

اجتماعی برساخته میشود به لحاظ متافیزیکی غیربنیادیتر از چیزی است که در آن

ریشه دارد یا آن را میسازد .با توجه به همین وجه مشترک ،میتوان کفایت متافیزیکی
این دو گزارش را بررسی کرد .برای این کار ،ما به آرای برخی فمینیستها که بهویژه در

حوزۀ جنسیت از اصطالح برساختن اجتماعی استفاده میکنند اشاره میکنیم .خواهیم

دید که آنان دو مفهوم ریشه داشتن و ساختن را رضایتبخش نمییابند و برای

1. building
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5. realization
6. determination
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صورتبندی درست و مناسب رابطۀ بر ساختن اجتماعی ،دستکم در حوزۀ جنسیت،
به دنبال پیشنهادهای متافیزیکی جذابتری هستند.
یکی از کسانی که در خصوص کفایت متافیزیکی دو رابطۀ ریشه داشتن و ساختن
نکاتی را مطرح کرده الیزابت بارنز 1است .مالحظۀ بارنز ( )2014دربارۀ نظامهای

متافیزیکی شفر و بنت این است که در این نظامها مادام که نگوییم جنسیت به عنوان

یک برساختۀ اجتماعی امری بنیادی است ،هیچ قید یا توضیح بیشتری دربارۀ جنسیت

وجود ندارد و وجود آن مثل هر چیز دیگری به رسمیت شناخته میشود .به عبارت دیگر،
طبق تحلیل بارنز ،آنچه در نظامهای متافیزیکی شفر و بنت مهم است تعیین اولویت

متافیزیکی و چیدن سلسلهمراتب وابستگی متافیزیکی میان هویتها و واقعیتها است.

آنچه در اینجا محل توجه اصلی است این است که چه چیزی «ریشه» در چه چیز دیگر

دارد یا توسط چه چیزی «ساخته» شده است و در واقع اولویت متافیزیکی با چه هویتی

است .در حالی که از نظر بارنز ،آنچه برای فمینیستها به عنوان یکی از مدافعان برساختۀ
اجتماعی بودن جنسیت و یکی از بهکارگیرندگان این مفهوم مهم است از قضا غیربنیادی

بودن جنسیت نیست ،بلکه آنان به دنبال صورتبندیای متافیزیکی از این رابطه هستند

که واقعی و منشأ اثر بودن جنسیت را نشان دهد ،نه غیربنیادی بودن آن را .به عبارت

دیگر ،از نظر فمینیستها ،اگرچه جنسیت مقولهای بنیادی به لحاظ متافیزیکی نیست

و میتوان ریشههای آن را در برخی مقوالت و امور بنیادیتر محکم کرد ،اما نکتۀ اصلی

این است که جنسیت را نمیتوان تماماً به واسطۀ این امور بنیادیتر توضیح داد .در

واقع ،جنسیت از خود عاملیت و توان و اثرگذاریای دارد که میتواند بر چیزهای دیگر
اثر گذاشته و نقشآفرینی کند .در بیانی افراطیتر ،جهان توسط مقوالتی که ما در ذهن

داریم ،از جمله مقولۀ جنسیت ،ساخته میشود و ما از پشت عینک جنسیت جهان را

میبینیم ،تعبیر و تفسیر میکنیم و حتی «میسازیم» .بنابراین ،ما در اینجا به متافیزیکی

احتیاج داریم که رابطهای دوسویه و دوطرفه را ممکن سازد ،یعنی اجازه دهد آنچه به

لحاظ متافیزیکی غیربنیادیتر است بتواند بر آنچه به لحاظ متافیزیکی بنیادیتر است

اثر بگذارد ،آن را شکل دهد ،یا حتی بسازد و ایجاد کند .به همین دلیل ،بارنز معتقد

است ما نیاز به رابطهای برای صورتبندی مقولۀ جنسیت و برساخت اجتماعی آن داریم

که به ما اجازه دهد از برساختۀ اجتماعی بودن مقوالت بازنماییکننده به برساختۀ
1. Elizabeth Barnes
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اجتماعی بودن خود جهان پل بزنیم .در چنین طرحی ،این ایده را که جنسیت مقولهای

بازنماییکننده است و به شکل اجتماعی برساخته میشود به عنوان مقدمه میپذیریم و
به این نتیجه میرسیم که خود جهان ،که قرار است توسط این مقوله ردهبندی و فهم
شود ،امری برساخته است .بارنز معتقد است دو رابطۀ ریشه داشتن و ساختن چنین

اجازهای به ما ،چه در حوزۀ علوم طبیعی و چه در حوزۀ علوم اجتماعی و مطالعات

جنسیت ،نمیدهند .نتیجه اینکه دو رابطۀ ریشه داشتن و ساختن دستکم از دید برخی

بهکارگیرندگان رابطۀ برساختن اجتماعی ابزارهایی مناسب برای صورتبندی این مفهوم

نیستند ،و به دلیل اینکه عاملیت و توان اثرگذاری و واقعی بودن را در مورد امور برساختۀ
اجتماعی ،مانند جنسیت ،به رسمیت نمیشناسند ،از کفایت متافیزیکی برخوردار
نیستند .تأکید این دو صورتبندی صرفاً بر غیربنیادی بودن جنسیت است ،در حالی که

فمینیستهایی که از برساختۀ اجتماعی بودن جنسیت صحبت میکنند در پی چیزی

فراتر هستند ،اینکه ما به کمک مقوالتی مانند جنسیت جهان را شکل میدهیم و

میسازیم .آنان به دنبال رابطه ای دوطرفه هستند که در آن امکان پل زدن از برساختۀ
اجتماعی بودن مقوالت بازنماییکننده به برساختۀ اجتماعی بودن خود جهان فراهم

باشد.
در نمونهای دیگر ،هسلنگر )202 ،2011( 1میگوید جهانی که ما به آن واکنش

نشان میدهیم ،جهانی که طرحوارههای ما را برمیانگیزد ،خود توسط ما ساخته میشود،
و این یعنی جهان امری ناگزیر ،طبیعی و مفروض نیست .از نظر او ،جنسیت نوعی نظام

سلسلهمراتبی است و چنین نیست که نظامی یکطرفه از امور بنیادیتر به امور

غیربنیادیتر ،از جمله جنسیت ،وجود داشته باشد ،بلکه ما نیازمند ارتباطی دوطرفه و

تعاملی هستیم که اجازه دهد گاه امور غیربنیادیتر امور بنیادیتر را شکل دهند یا حتی

بسازند؛ یعنی اجازه دهد نظامهای طبقهبندی و ردهبندی ما جهان و هویتهای بنیادی

را شکل دهند و انتخابهای ما را محدود کنند .کسانی مانند شفر درخصوص

هویتهای غیربنیادی قائل به اصل صرفهجویی نیستند و مادام که اصراری بر بنیادی
بودن آنها نداشته باشیم ،وجود آنها را میپذیرند .در حالی که برای فمینیستها ،سؤال

اصلی دقیقاً چیستی و نحوۀ طبقهبندی امور غیربنیادی است .در متافیزیک فمینیستی،

1. Sally Haslanger
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سؤال اصلی این است که چه چیز واقعی است ،نه اینکه چه چیز بنیادی است ،و به همین
دلیل کفایت متافیزیکی دو رابطۀ ریشه داشتن و ساختن محل تردید است.
طبیعیگرایی فلسفی
پیش از بررسی نسبت برساختگرایی اجتماعی و طبیعیگرایی فلسفی ،الزم است

تعریفی از طبیعیگرایی فلسفی به دست دهیم .طبیعیگرایی مفهومی گسترده و غیردقیق

است که فیلسوفان مختلف آن را بنا به اهداف فلسفی خود به شکلهایی گوناگون
تعریف کردهاند .در یک تقسیمبندی رایج ،طبیعیگرایی به دو نوع هستیشناختی و

روششناختی تقسیم میشود .طبق طبیعیگرایی هستیشناختی ،هر آنچه در جهان وجود
دارد و هر آنچه ما در هستیشناسی خود به آن تعهد وجودی داریم همه در مقولۀ امور

«طبیعی» میگنجند و بنابراین ،هیچ هویت فراطبیعی در جهان وجود ندارد .پرسش مهمی
که در اینجا مطرح میشود این است که امور «طبیعی» کداماند و نحوۀ تشخیص آنها از
امور فراطبیعی چیست .یکی از پاسخهای رایج به این پرسش ،احالۀ آن به علوم تجربی

است :امور طبیعی آنهایی هستند که در علوم تجربی به رسمیت شناخته شدهاند .به بیان
دیگر ،تنها آن دسته از هویات در هستیشناسی اجازۀ حضور دارند که وجودشان در

علوم تجربی به رسمیت شناخته شده است .اما از نظر بسیاری از طرفداران طبیعیگرایی،
علوم تجربی نه فقط در تعیین هستیشناسی ،که در تعیین روششناسی نیز مدخلیت

دارند .این نکته ما را به صورتبندی طبیعیگرایی روششناختی رهنمون میشود .طبق
این آموزه ،تنها روش قابلقبول برای شناخت جهان روشهای تجربی و علمی است و

صرفاً با بهکارگیری این روشها است که میتوان به معرفت قابل اطمینان و اتکا دربارۀ

جهان خارج ،چه در حیطۀ طبیعت و چه در حیطۀ مناسبات انسانی و اجتماعی ،دست
یافت1.

عالوه بر این دو تعریف ،نوع دیگری از طبیعیگرایی نیز وجود دارد که از جهاتی
مبنای دو تعریف باال است .در این نوع طبیعیگرایی ،که آن را طبیعیگرایی متافیزیکی

نامیدهاند ،نفی انسانمحوری نقش اصلی را ایفا میکند .ویتمر ،2از پیشنهاددهندگان

این صورتبندی ،آن را در قالب اصل «هیچ چیز ویژهای درخصوص انسان وجود ندارد»
ارائه داده است .طبق صورتبندی ویتمر ( ،)2012برخی پدیدهها وجود دارند که در
 . 1برای آشنایی با صورتبندیهای استاندارد از طبیعیگرایی مثالً نگاه کنید به (ریچی (.)2014 ،)Ritchie
2. D. Gene Witmer
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حوزۀ عالئق خاص انسان قرار میگیرند و برای او از معنایی ویژه برخوردارند ،اینها

عموماً پدیدههایی هستند که زندگی انسان را معنادار میکنند ،اموری مانند آ گاهی،
ذهن ،خدا ،روح ،جامعه ،عشق و  . ...بیرون از حوزۀ این پدیدهها ،مابقی جهان قرار

دارد که ما به عنوان انسان نسبت و عالقهای ویژه و وجودی با آن نداریم ،مگر نوعی

کنجکاوی عمومی ،علمی و سومشخص برای شناخت آن یا به خدمت گرفتن آن .به این
قسمت از جهان عموماً «طبیعت» میگوییم .ادعای طبیعیگرایی متافیزیکی این است

که آنچه در قلمرو عالئق خاص انسانی قرار دارد فاقد تفاوتی بنیادین با آن چیزی است

که در حوزۀ طبیعت قرار دارد .به بیان دیگر ،طبیعیگرایی متافیزیکی به معنای نفی
انسانمحوری است ،و طبق آن انسان و حوزۀ عالئق خاص و امور معنادار برای او
جایگاهی ویژه و متمایز از مابقی طبیعت ندارد .آنچه برای انسان مهم است و به زندگی

او معنا می دهد تحت شمول همان نیروها و قوانینی است که مابقی طبیعت را هدایت
میکنند.
نسبت برساختگرایی اجتماعی و طبیعیگرایی فلسفی

با در دست داشتن صورتبندیهای مختلف رابطۀ برساختن اجتماعی و آموزۀ

طبیعیگرایی فلسفی اکنون میتوان نسبت آنها را با یکدیگر دقیقتر بررسی کرد .ذکر

این نکته مهم است که هدف ما در این نوشته ترجیح یکی از صورتبندیهای رابطۀ
برساختن اجتماعی بر دیگر موارد نیست ،چراکه همانطور که شرح آن گذشت ،هر کدام

از این صورتبندیها در حوزهای مدافعانی دارد ،اما از کفایت متافیزیکی کامل

برخوردار نیست و محققانی دیگر آن را برای اهداف و طرحهای فلسفی خود ناکارآمد

تشخیص دادهاند.
اجازه دهید کار را با آن دسته از صورتبندیهایی آغاز کنیم که در آنها موضوع و

متعلَق برساخت اجتماعی «صرفاً» بازنماییهای ذهنی است و در آنها ادعایی مبنی بر پل
زدن از برساختۀ اجتماعی بودن بازنماییها به برساختۀ اجتماعی بودن خود جهان وجود

ندارد .به عبارت دیگر ،صورتبندی کسانی که نوعی واقعگرایی هستیشناختی 1را

پذیرفتهاند که طبق آن ،جهان ،مستقل از فاعالن شناسا ،دارای هویات ،ساختارها ،انواع
طبیعی و ویژگیهایی است که فارغ از نحوۀ بازنمایی ما از آنها وجود دارند ،و در عین

حال صورتبندی و فهم ما از جهان در قالب مفاهیم و نظریهها و طبقهبندیهایی انجام
1. ontological realism
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میگیرد که در ساخت و تکوین و تحول آنها عناصر اجتماعی به نحوی از انحاء مدخلیت

دارند .از میان صورتبندیهای عرضهشده در این نوشته ،سه صورتبندی مبتنی بر

ضرورت علّی ،ریشه داشتن و ساختن «میتوانند» در چنین قالبی عرضه شوند( .توجه

کنید که قید «میتوانند» در اینجا از اهمیت برخوردار است ،به این معنا که لزوماً همۀ

بهکارگیرندگان این سه صورتبندی آن را محدود به حوزۀ بازنماییها نمیکنند ).به نظر

میرسد چنین درکی از برساخته شدن اجتماعی «بازنماییها» تعارضی با هیچ یک از سه
مؤلفۀ طبیعی گرایی فلسفی ندارد .این نکته را در ادامه به تفکیک هر یک از این سه
صورتبندی توضیح خواهیم داد.
رویکرد علّی (مانند آنچه در برنامۀ قوی در جامعهشناسی معرفت علمی مطرح

میشود) تالش دارد عوامل اجتماعی را در شبکۀ علّی رویدادهای منجر به شکلگیری

بازنماییها بگنجاند و از این لحاظ ،در توافق با طبیعیگرایی روششناختی است،
چراکه یافتن مکانیسمهای علّی ،ساختن شبکههایی هرچه بزرگتر از تعامالت علّی و
فراهم آوردن تبیینهای علّی ،اگر نگوییم مهمترین کار در روششناسی علمی ،یکی از

مهمترین کارها در علم است .از لحاظ هستیشناختی نیز چنانچه عوامل اجتماعی به
عنوان عوامل اثرگذار علّی به رسمیت شناخته شوند ،عواملی که در شبکهای یکپارچه با
دیگر عوامل اثرگذار علّی غیراجتماعی تعامل دارند ،خطری مبنی بر فراطبیعی تلقی کردن

آنها وجود ندارد .اما از همه مهمتر انطباق کامل برنامۀ قوی در جامعهشناسی معرفت
علمی با طبیعی گرایی متافیزیکی است .عالوه بر اصل علّی که شرح آن گذشت ،بلور

( )7 ،1991سه اصل دیگر نیز در معرفی این برنامه ارائه داده است .طبق اصل بیطرفی،1
برنامۀ قوی در جامعهشناسی معرفت علمی در مواجهه با دوگانههایی مانند صدق/کذب،
عقالنیت/ناعقالنیت ،و موفقیت/شکست بازنماییهای ذهنی و نظریههای علمی ،به

شکلی بیطرفانه عمل میکند و هر دو این حالتها را نیازمند تبیین میداند .طبق اصل
تقارن ،2برای تبیین هر یک از شقوق دوگانههای باال نوع یکسانی از سبک تبیینی الزم

است و هر دو طرف چنین دوگانههایی را باید با انواع یکسانی از علل تبیین کرد .طبق

اصل انعکاسی بودن 3نیز الگوی تبیینی فراهمآمده توسط برنامۀ قوی در جامعهشناسی

معرفت علمی می تواند بر خود این برنامه نیز اعمال شود و خود آن را نیز تبیین کند.
1. impartiality
2. symmetry
3. reflexivity
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آشکار و جالبتوجه است که هر سه اصل بر نفی اصل انسانمحوری تأکید دارند .هر
سه اصل تصریحاً بیان می کنند که آنچه برای ما مهم است (صدق ،عقالنیت ،موفقیت
و  )...حاوی تفاوتی مبنایی با آنچه بیرون از این حوزه قرار دارد نیست و هر دو اینها

باید توسط عللی یکسان تبیین شوند .اگر عوامل اجتماعی در شکست و ناعقالنی بودن

نظریهای دخیلاند ،علیاالصول در موفقیت و عقالنی بودن آن نیز مشارکت دارند.

بنابراین ،برنامۀ قوی در جامعهشناسی معرفت علمی در تطابق کامل با طبیعیگرایی
متافیزیکی است و گویی اصول تعریفکنندۀ آن بر اساس چنین آموزهای صورتبندی

شدهاند.
دو صورتبندی مبتنی بر ریشه داشتن و ساختن نیز تعارضی با طبیعیگرایی فلسفی

ندارند .نقطۀ قوت هر دو این رویکردها این است که رابطۀ امور برساختهشدۀ اجتماعی

را با امور طبیعی از سنخ روابطی عامتر و جهانشمولتر که در همهجای طبیعت ،و میان

امور طبیعی ،برقرار است تلقی میکنند .ریشه داشتن و ساختن دو رابطهای هستند که

طبق نظر طرفداران آنها در حوزۀ امور طبیعی دیده میشوند ،رابطۀ امور کالن با امور

خُرد ،رابطۀ ذهن با بدن ،رابطۀ کل با اجزائش و  ...همگی مصادیقی از این دو رابطه به
حساب میآیند .در نتیجه ،قرار دادن رابطۀ برساختن اجتماعی ذیل چتر این دو رابطه
مجدداً در تطابق کامل با طبیعیگرایی متافیزیکی و هستیشناختی است .امر اجتماعی

به عنوان یکی از امور خاص و مورد عالقۀ انسان تفاوتی مبنایی با دیگر بخشهای

جهان ندارد و حاوی عنصری فراطبیعی نیست .همچنین به نظر میرسد این دو

صورتبندی ،به دلیل یکپارچگی متافیزیکیای که بین رابطۀ برساختن اجتماعی و دو
رابطۀ عام ریشه داشتن و ساختن برقرار میدانند ،حاوی پیشنهادی که نقضکنندۀ

طبیعیگرایی روششناختی باشد نیستند .میتوان چنین تصور کرد که اگر روشهای علوم

تجربی در دیگر حوزههای طبیعت موفق بوده است ،در حوزۀ امور برساختۀ اجتماعی
نیز که تفاوتی مبنایی با آنها ندارد موفق خواهد بود ،یا دستکم اینکه در وهلۀ نخست
دلیلی برای نفی آن روشها در این حوزه در دست نداریم.
اکنون به سراغ بررسی آن صورتبندیهایی از رابطۀ برساختن اجتماعی برویم که
موضوع و متعلَق برساختن اجتماعی را نه بازنماییها ،بلکه عناصر و هویات خود جهان

در نظر میگیرند .به نظر میرسد صورتبندی سرل را که مبتنی بر نوعی ضرورت

متافیزیکی است میتوان در این رده قرار داد .همانگونه که ذکر شد ،سرل مؤلفهای ذهنی
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(وجود حاالت التفاتی و نگرشهای ذهنی ذیربط) را در ساخت «واقعیت» اجتماعی

دخیل میداند .این صورتبندی نشان میدهد که آنچه در اینجا موضوع و متعلَق

برساخت اجتماعی است نوعی «واقعیت» اجتماعی (این «واقعیت» که در اینجا

مهمانیای برقرار است) و نه بازنمایی ما از آن است .اما به یاد داریم که سرل این ویژگی
را منحصر به واقعیتهای اجتماعی میدانست و در شکلگیری و ساخت واقعیتهای
طبیعی جایی برای حاالت التفاتی خالی نمیگذاشت .به نظر میرسد که متمایز کردن

جهان اجتماعی از جهان طبیعی در تعارض با طبیعیگرایی متافیزیکی و هستیشناختی
است .در گزارش سرل ،آشکارا ،آنچه برای ما اهمیت دارد (جهان واقعیات اجتماعی)

با آنچه در سایر بخشهای طبیعت میگذرد تفاوتی بنیادین دارد .به همین دلیل ،در

اینجا اصل انسانمحوری نفی نشده و در نتیجه ،واقعیات اجتماعی در واقع نوعی
واقعیات فراطبیعی قلمداد شدهاند.
اما آیا گزارش سرل از نحوۀ تقویم واقعیات اجتماعی تنها گزارشی است که برساخت

اجتماعی را درون قلمرو جهان برقرار میداند؟ هنگام بررسی کفایت متافیزیکی دو

صورتبندی مبتنی بر ریشه داشتن و ساختن دیدیم که متفکرانی مانند بارنز و هسلنگر

ایدهای متفاوت درخصوص برساختن اجتماعی (جنسیت) در ذهن دارند .آنان خواستار
تعریف رابطهای هستند که اجازۀ رابطۀ متقابل و دوطرفه را بدهد ،به شکلی که به کمک
آن بتوان از برساختۀ اجتماعی بودن بازنمایی جنسیت به برساختۀ اجتماعی بودن جهانی

که ما به کمک مقوالتی مانند جنسیت صورتبندی و فهم میکنیم پل بزنیم .به نظر

میرسد هم در تصور این متفکران فمینیست از رابطۀ برساختن اجتماعی (اگرچه
صورت بندی دقیقی از متافیزیک آن عرضه نشده است) و هم در آرای کسانی مانند

التور ،)1992( 1در حوزۀ علم و فناوری ،واقعگرایی هستیشناختی در معنایی که

تعریف شد کنار گذاشته شده و خود جهان موضوع و متعلَق برساخت اجتماعی قرار

گرفته است.
اکنون باید پرسید نسبت آن دسته از صورتبندیهایی از رابطۀ برساختن اجتماعی

که موضوع و متعلَق آن را مقوالت جهان (نه بازنماییهای ما از آن) میدانند و
طبیعیگرایی فلسفی چیست؟ بررسی دقیق این پرسش البته پیش از در دست داشتن
صورت بندی مورد قبول این متفکران کاری دشوار است ،اما در اینجا میتوان

1. Bruno Latour
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درخصوص چند مورد گمانهزنی کرد .به نظر میرسد قبول چنین صورتبندیهایی

دستکم نیازمند دو تجدیدنظر متافیزیکی مهم است :پذیرش علیت باال-به-پایین 1و

نفی اصل بستار علّی .2چنانچه این نکته را بپذیریم که آنچه به شکل اجتماعی برساخته

میشود «واقعی» است و رابطهای دوطرفه با ریشه و مبنای سازندۀ خود (امر طبیعی) دارد
و میتواند با برخورداری از توان علّی آن را تغییر دهد یا اصوالً ایجاد کند ،آنگاه الزم
است بپذیریم چیزهایی که در سطوح باالتر هستیشناسی قرار دارند امکان اثرگذاری
علّی بر چیزهایی را دارند که در سطوح زیرین قرار گرفتهاند .این همان نکتهای است

که از آن تحت نام پذیرش علیت باال-به-پایین نام بردیم .از سوی دیگر ،اصل بستار
علّی بیان میکند که همۀ حاالت فیزیکی از عللی صرفاً فیزیکی برخوردارند( .در

صورتبندیای متمایز ،اما مرتبط ،گفته میشود که هر رویداد فیزیکی تبیینی فیزیکی
دارد ).چنانچه امور برساختهشدۀ اجتماعی بتوانند اثرگذاری علّی داشته و چیزهایی را

در سطح پایه تغییر دهند ،به نظر آشکار میرسد که آن تغییرات در سطح پایه دیگر عللی
صرفاً فیزیکی ندارند و برای تبیین آنها باید به حوزهای ورای امور فیزیکی (یعنی امور

برساختۀ اجتماعی) متوسل شد .به همین دلیل ،به نظر میرسد نفی اصل بستار علّی برای
آن دسته از صورتبندیهایی که برساختۀ اجتماعی بودن را به جهان بسط میدهند
ضروری است.
آیا پذیرش علیت باال-به-پایین و نفی اصل بستار علّی با طبیعیگرایی فلسفی،
دستکم آنگونه که ما پیشتر تعریف کردیم ،سازگار است؟ پاسخ به این پرسش آسان

نیست .در سالهای اخیر بحثهای فراوانی درخصوص ماهیت متافیزیکی علیت باال-

به-پایین و اصل بستار علّی صورت گرفته است .آنچه بهاختصار در اینجا میتوان گفت

این است که به نظر نگارنده هیچکدام از این دو مورد از مؤلفههای «مفهومی»

طبیعیگرایی فلسفی نیست .اگر طبیعیگرایی را به عنوان الگوگیری از علوم تجربی و
یکسان دان ستن قلمرو انسانی با قلمرو طبیعی تعریف کنیم ،آنگاه باید دید آیا در علوم

تجربی و در قلمرو طبیعی نیازی به پذیرش علیت باال-به-پایین و نفی اصل بستار علّی

وجود دارد یا نه .اگر برای مثال ،در تبیین برخی پدیدهها در علوم خاص (مانند شیمی،
زیستشناسی و  )...یا برای تبیین پدیدۀ ذهنمندی ،بهترین چهارچوب تبیینی ما توسل

1. top-down causation
2. causal closure

 /436تاریخ علم ،دورۀ  ،19شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1400

به پدیدههای نوپدید و برخوردار از توان علّی باشد که بر سطوح پایینتر اثرگذاری علّی

دارند ،آنگاه پذیرش علیت باال-به-پایین و نفی اصل بستار علّی دارای توجیهی

طبیعیگرایانه است .به عبارت دیگر ،طبیعیگرایی «معتدل» درخصوص امور

برساختهشدۀ اجتماعی نیازی به نفی پیشینی علیت باال-به-پایین و پذیرش پیشینی اصل

بستار علّی ندارد .چنانچه پذیرش علیت باال-به-پایین و نفی اصل بستار علّی در

حوزههای طبیعی از توجیه کافی برخوردار باشد ،پذیرش آن در حوزۀ امور برساختۀ

اجتماعی نیز موجه است .تعارض و منافاتی آشکار و پیشینی بین برساختۀ اجتماعی
دانستن جهان و طبیعیگرایی فلسفی وجود ندارد .داوری دربارۀ نسبت این دو را باید به

زمانی موکول کرد که کارآمدی آموزۀ نوپدیدی در علوم تجربی مورد توافق/عدمتوافق
دانشمندان قرار گرفته است.
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