
 

 

  
  
  

 یو معضالت و اهداف بوم یساز هینظر
یباکالمسعید    *ز

  
  ده كيچ

ها و بـدون   آالم، آمال، و آرمان ه بركيد با تيو با توان يچگونه م: نستين مقاله ايا يسؤال محور
ـ و  يا اسالمي −يستياليا سوسي يستيبراليل− يستيشرفت، اعم از مدرنيتوسل به مقوله يا مفهوم پ ا ي

م در وهلـه  ينـ ك يم يپاسخ، سع يفائق آمد؟ برا يرد و بر معضالت و مسائل بومك، پژوهش يرانيا
 ةپردازان هيسازانه و تأمالت نظر هينظر يها اوشكن چگونه ه عالماكم ين سؤال پاسخ دهياول به ا

ـ از نظر يا يم تعريفي و يـا تلقـ  ينك يم ين سؤال، سعيپاسخ بد يدهند؟ و برا يخود را انجام م ه و ي
ـ ه آكم يپردازين موضوع ميسپس به ا. مينكارائه  يساز هينظر ـ ا نظري هـا   دانـش  ةدر همـ  يسـاز  هي

ه كهستند  ييها ه اوال، دانشكج رهنمون ساخت ين نتايرا بدن سؤال ما ياست؟ تأمل در ا يضرور
ـ ه ابـداً شـامل نظر  كـ وجود دارند  ييها ا، دانشيثان. ستندين يساز هيه و نظريصرفاً شامل نظر ه و ي

ـ ج، ما را به طـرح ا ينتا نيتأمل بر ا. شوند ينم يساز هينظر اساسـاً چـرا    :هكـ ن سـئوال سـوق داد   ي
ـ مـا با : هكـ رد كـ جه رهنمون ين نتيخود ما را بد ةسئوال، بنوبن يا يافكموشم؟ ينك يپژوهش م د ي

  .ميم دست به پژوهش بزنيه اجتماعا و گاه انفراداً دارك ييها ال و آرمانيآمال، امتحقق  يبرا
ـ ، ضـرورت نظر يساز هينظر يريپذ  ، قاعدهيساز هيه، نظرينظر:  يديلكواژگان   يـي ، چرايسـاز  هي
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   ١مقدمه
ها و بدون توسل به  ه بر آالم، آمال و آرمانکیتوان با ت یچگونه م: هک نستین مقاله ایا یسؤال محور

، یرانـیا ایـو  یا اسـالمیـــ  یستیالیا سوسی یستیبرالیل ـــ یستیشرفت، اعم از مدرنیا مفهوم پیمقوله 
  فائق آمد؟ یرد و بر معضالت و مسائل بومکپژوهش 
آمـدن بـر معضـالت و مسـائْل هـدف  ه فائقکـند ک یمار کفوق آش یتأمل بر سؤال محور یمک
ه ک یگریار دکامر و  ه هر کاست  شده شفرضیپگر یان دیبه ب. ستا ما یها پژوهش ییا غای یمحور

مسائل جامعه، اقتصاد، حل د به رفع معضالت و یتًا باینهاما پنداشته شود  یاوشهاکمطلوب هدف 
ش مصـادره یگر، از پـید یبه عبارت. شود یمنتهما  یو شهرساز ی، نظام حقوقیتیاست، نظام تربیس

شـرفت مفـروض و مقبـول شـده باشـد یه از مفهـوم پک یخاص ینظر از هر تلّق  ه صرفکشده است  
خته ید به گردن حل و رفع معضالت و تحقق اهداف آویه باکپنداشته شده  یا شرفْت صرفًا زنگولهیپ

ن یـا تیـنها درم؛ مهـم یشرفت داشـته باشـیاز پ یا یست چه تلّق یتر، مهم ن حیبه عبارت صر. شود
 یا برچسبیشرفت صرفًا عنوان یه معضالت مبتالبه ما منحل و اهداف ما محقق شود و واژۀ پکاست 
هـا و  آن انحالل یشـانیم بـر پیتـوان یم از این واژه استفاده کنیم میه چنانچه اصرار داشته باشکاست 
  .میبچسبان ها  تحقق

 ینفسـه امـر مقبـول و مطلـوب یشـرفت فیه پکاند  ان پنداشتهیان و حوزویاهاز دانشگ یریثکاما 
. انـد تحقـق آن افتاده یآن و بـرا یبـرا یا ا برنامهی یا طرحی ییافتن الگوی یجه، در پیو در نت. است

د یـشـرفت الزم اسـت تولیپ یه بـراکـشود  یپنداشته م ین به طور ضمنین منظر، همچنیمطابق هم
د علـم خـود یتول یافزار و جنبش نرم یساز هیه نظرکب است ین ترتیو بد. مینک یساز هیا نظریه ینظر
ر را همچنـان ین سـیـم و اینـک یصـبور یاگر قدر. گردد یشرفت میتًا خادم پیه نهاکشود  یم یهدف
بـه هـم د علـم یـو تول یسـاز هینظر یه مطابق همان منظر، بـراکرد کم یم مالحظه خواهینکب یتعق

هـم بـه  یشـیتحقـق آزاداند یمطابق همان منظر، بـرا. یشیآزادانداز است به نام ین یگرید یماجرا
  .یشیآزاداند یها یرسکحاجت است به نام  یگریار دکسازو

ان یرا در م یشیو آزاداند یساز هینظر، شرفتیم پیم تا مفاهیبزن یخیتار یاوشکچنانچه دست به 
شرفت به همراه علم بـه یم مفهوم پیابیه درکست یته نکاز لطف و ن یم خالینک ییشناسا یقرن و قوم

                                                           
در سـال پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی های اولیۀ این مقاله که ابتدا به درخواست پژوهشکده فقه و حقـوق،  گونه. ١

، در بهمـن دانشگاه اصفهانانسانی و معارف اسالمِی  اجتماعی، علوم نوشته شده است، در نشستی از اساتید علوم  ١٣٨٩
در نشسـتی از اسـاتید و  ١٣/١٠/١٣٩٠، در تـاریخ مؤسسۀ توسعه و اقتصاد اسالمی، دانشـگاه تهـران؛ و سپس در  ١٣٨٩

جا دارد از همۀ اسـاتید ایـن دو دانشـگاه کـه مـرا از نظـرات . گردید   ادایر  تهران دانشگاهدانشجویان تحصیالت تکمیلی 
  .مند ساختند تشکر کنم انتقادِی اصالحی خود بهره
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 یها لهکسـم از جملـه شـایوالرک، و سی، آزادییگرا ت، جهانشـمولیـاالخص، عقـل، عقالن یمعن
اش  یلۀ سلبکن شایتر یانیه بنک یقرن هجدهم اروپاست، نهضت 1یرکنهضت روشنف یاصل یجابیا
ن یـه در اکـنیش از ایگمان مـن جـا دارد پـبه . اء بودیانب یها و آموزه یان الهیع ادیجم یا نفیو  کتر
م یبـردار ییاجرا یها برنامه یو طراح یگذار استیدر قالب س یا یجد یها تر رفته و گام شیر پیمس

ا یـان قرابـت یـمـا بافرنگ یسـاز و تمدن یفرهنگـ یِی ن مبنایزان موازیچه مه کم ینکتأمل  یابتدا لخت
االخـِص  یبه معن ـــشرفت و علم یت و پیعقل و استدالل و عقالن ید برایا ما هم بایشباهت دارد؟ آ

، ییمبنـا یاروپـا منزلتـ عصـر عقـِل داران  هیـهمچـون طال ــــمتداول  یاجتماع و علوم یعیعلوم طب
  م؟یبخش قائل شو و سعادت ی، منججهانشمول ،یجوهر

 5و اسـتدالل 4، عقـل3یشـی، آزاداند2تیـبـه عقالن یگـریه در مواقف و مقـاالت دکنینظر به ا
بـه . تـر فـوق نخـواهم شـد ضًا سؤاالت فراخیها و ا دام از آنکچین رساله متعرض هیام در ا پرداخته

ز کـتمر یثـر بـومکمسـائل متحـل با رفع معضالت و  یساز هیه و نظریعوض، بر ربط و نسبت نظر
 یاگشـودنگـرۀ ظـاهرًا ن یشـناخت و روش یشـناخت ن تأمـل علمیـه تبعات اکد ین امیرد با اکخواهم 

علــوم،  یســاز ینیعلــوم یــا تحــول علــوم انســانی یــا د یســاز یشــدۀ بوم اْر مناقشهیمعضــالت بســ
   . گرداند منحلشرفت را ی، و پیساز هینظر

 ِی نشـیب یهـایژگین ویگـر از مهمتـرید یکـیر کسته است متـذین مهم شایبر ا یا باچهیبمنزلۀ د
قـات در یفـات و تحقیعمـوم تأل کمشتر  یژگ یو. ان شومیان و حوزویان دانشگاهیم 6کمشتر  یِی مبنا

خـواه در عرصـۀ علـوم  ـــ یا ا مسئلهیه به محض طرح موضوع کن است یضًا در حوزه ایدانشگاه و ا
ا یـت یـهمـان ماه( یسـتیتوجهات عمومًا معطوف بـه چ ـــ یاجتماع و خواه در عرصۀ علوم یانسان
تـوان در  یج را میـار راینـوع نگـرش بسـن یـا پـرچم ایـتـابلو . شـود یا مسئله میآن موضوع ) ذات
بـه سـهولت و  یاجتمـاع و علوم یانسان در علوم یترکد یها ارشد و رساله یارشناسک یها نامه انیپا

هـر دو عالمـان  یفین نگـرش را در آثـار تـالیاز ا یفراوان یها توان نمونه یز، مین. ردکوفور مشاهده 

                                                           
 :به. ک. ، ریرکنهضت روشنف یو سلب یجابیا یها لهکشا یبرا. ١

- J. Scott(2009) Social Theory: Central Issues in Sociology. 

- N. Hampson(1990) The Enlightenment.  

- J. I. Israel (2002), Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity. 
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 عـادِت پنداشـتن، و  عـادِت دن، یـد عـادِت ن یام یاز تبعات مستق. ردکت یرؤ یو حوزو یدانشگاه
 افـراد جامع ِف یتعرا مسئله یآن موضوع  یم محوریمفاه یشود برا یه تالش مکن است یدن ایشیاند
 یهـا د شـود و سـپس در گامیـتحد یا زهکیرفتـه و پـا  ارائه شود تا موضوع به نحو شسته اریاغ مانع و

 یا پژوهشیاوش کا مسئلْه ینما، دربارۀ آن موضوع  نما و راه ِن ذاتیِف گوهریاء به آن تعرکبا ات یبعد
ا تـدبر و یـردن، تامل ک، پژوهشردنک شهیاند ییگو. داد تًا قانونمند انجامیمند، و نها مند، ضابطه نظام
م کمسـتح یانیـه در ابتدا الزم است بنکساختن است  ه ساختمانیشب ،ردْن در مجموعک و تعقلتفقه 

ه ابتـدا کـه هندسهسـاختن اسـت یا شـبیـو . ردکبتوان ساختمان مورد نظر را بنا  بر آن جاد شود تایا
 یراسـت ا بهیاما آ. میساز یم و سپس بر دوش آن اصول موضوعه عمارتمان را مینک یرا وضع م یاصول
ا یـ یسـاز بـه ساختمان یردن شباهتک تعقلا یردن، و تفقه کا تدبریردن، تامل ک ، پژوهشردنک شهیاند
خـاص از  یا دْن گونـهیشـیا نحـوۀ اندیـنش یـن سـنخ بیـه اکـست یا روشن نیدارد؟ آ یساز سههند
 ۀا نحـویـنش ین سنخ بیه اکست یا روشن نی؟ و باالخره، آنش استیاز بخاص  یا دن و نحوهیشیاند
  دارد؟ ت و تناسبیاز فرهنگ و تمدن سنخ یا دارد و با گونه یخیتاردن یشیاند

  
  یساز هیه و نظرینظرف جامع و مانع از یتعر

العـاده  فوق ۀتکن نینخست. کنیم یف جامع و مانع آن پرسش  میو تعر  هین گام از چیستی نظریدر اول
 یه وجود ندارد، نه در علوم انسانیاز نظر یف جامع و مانعیچ تعریه هکن است یو پرداللت ا یانیبن

 ۀنوعًا، نه در گذشته و نه در حال، دغدغ یعیعالمان علوم طب. یعیدر علوم طب ی، و نه حتیو اجتماع
ه بـه یجامع و مانع از نظر یفیافتن تعری یهم برا یجه، تالشیه ندارند و در نتیت نظریا ماهی یستیچ

ز یـن یاز عالمـان علـوم انسـان یاریو بس ین سخن در مورد عالمان علوم اجتماعیا. دهند یخرج نم
سـت و چـه یه چیـه نظرکـننـد ک یه از خود سؤال نمگا چین سه حوزه نوعًا هیعالمان ا. صادق است

هـا در  آن. ردکـ یآن طرح و صـورتبند ۀتوان دربار یا میآن وجود دارد و  یبرا یف جامع و مانعیتعر
ار کـ هنـهکسـوت و کشیر نظـر اسـتادان پیـز یطوالن یها سب مهارتکو  یآموزش یها ان دورهیجر
ن یبـد. است یرفته چگونه موجود هم یه رویه نظرکاند  خود عمًال و نه نظرًا فراگرفته یتخصصۀحوز
جـا در  چیگـاه و ه چیه هکـنیه رویهمرفته چگونه چیـزی اسـت بـدون اینظر‘ دانند یم’ها  ب، آنیترت
 کنیا، ایمواجه شده باشند و  یف منّقِح جامع و مانعیسب مهارت خود با تعرکو  یآموزش یها دوره
 یا بتواننـد حتـیـجامع و مانع ارائه دهنـد و  یفیتوانند تعرقرار دارند، ب یساز هیه خود در مقام نظرک

نه وجـود دارد ین زمیدر ا کین شیمترکاگر . نندکه ارائه یاز نظر یرفته منسجم و منّقح هم یرو یتلّق 
ار یبسـ ۀشد نهیشده و نهاد منبعث از شهودات القاء ِی فلسف یدهایو ترد کعوض طرح ش توان، به یم
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ن سه حوزه دست زد و تالش یشگام و نوآور ایعالمان پ ۀدر راه و رسم گذشت یتجرب یاوشکج، به یرا
س کوتن، مـاین کزایا یراست ا بهیآ. ردکجامع و مانع را جستجو  یفیها به تعر از وقوف آن ییرد ردپاک

د یـویث، دیم، َادم اسـمکـیس وبـر، دورکس، مـاکزنبرگ، مـارین، ورنـر هـاینشـتای، آلبرت اکپالن
 کوم، ژان ژایانت، هکل، یوارت میدمن، جان استیلتون فری، میکش هایدرینز، فرکیاردو، جان یکر

ن، یواکـو، هابرماس، کشل فویمز، میام جیلیچه، سارتر، ویو، هردر، نیکو، وکیروسو، برون دو منتس
 ۀتکاند؟ ن ار داشتهیمورد اجماع در اخت یا حتیجامع و مانع و  یفیتعر ین و رورتیتگنشتایدگر، ویها

هـا و درون  ان آنیـم کیمشـتر ۀشـد ا اجماعیـف جامع و مـانع و یه تعرکست ین نیقابل توجه فقط ا
قراوالن  شیاز پ یک چیه، هکنیزتر ایانگ رتیتر و بص ییه مبناکبل. از آن سه حوزه وجود ندارد یک چیه

  . اند ار نداشتهیه در اختیاز نظر یف جامع و مانعیش هم تعریخو یها اوشکتأمالت و  یفوق برا
ار کعوض ان   سته است به یان دارد، شاکام ین وضعیه چطور چنکم یا زده شدت شگفت اما اگر به
، از یتین وضـعیان چنـکام ینسبت به چگونگ یزدگ رتیا حیگذشته و حال، و  یشناخت شواهد علم

و تا  یدانشگاه یآموزش یفضا. مینکاند پرسش  یا ناباوری یزدگ آن شگفت ۀنندکجادیه اک یشهودات
 ۀجانبـ د و همهیر شدیآن چنان تحت تأث یو علوم اجتماع یعلوم انسان ۀدر دو حوز یحوزو یحدود
ه بـه کـاسـت  یکیانکـافتـه و می، متصـلب و تحجریستیوینگت   یستیویتیپوز ِی ستیانتیس یها  نگرش

و  یکیانکـم یالگوهـا. تـوان از شـهودات و مشـهورات حاصـله جـان سـالم بـدر بـرد یزحمت م
 ۀطریهاسـت آن چنـان سـ مرهـون و مولـود آن یعیقات علوم طبیشود توف یه پنداشته مک یتمیالگور

 یش از شروع هر پژوهشیها پ ه عموم آنکافته است ین دو حوزه یدر اذهان عالمان ا ینیصلب و رص
 و یعمـوم یین است یکی از رموز نازایو هم. افتند یمزعوم م یآن الگوها یها مؤلفه یدر جستجو

ه کـن اسـت یـاست ا یشگفت ۀیآنچه ما. مین دو حوزه شاهد آن هستیژه در ایو ه بهکر پژوهشی یفراگ
نسـبت داده شـده، و  یعـیطب پژوهش به علـوم  یبرا یو متصلب یکیانکم یها چطور الگوها و روش
ــ ســپس همــان بافتــه الزم و  یو علــوم انســان یعلــوم اجتمــاع یبــرا یچ درنــگ و تــأملیه یها را ب

  1.میا االتباع دانسته یحتم
ست است یانتیه باشد سیف جامع و مانع از نظریمرِغ تعریس به دنبال سکه هر کست ین نیمراد ا

سـم و یانتیدانـد س یم ین فـردیه چنـکـتوان قائـل شـد  یم یو نه حت. ستیویست و نگتیویا پوزیتی
افتن یـ یدر پـ یسـکن اگـر یکلـ! دامنـدکهـا  ست و عمده مقّومـات آنیسم چیویسم و نگتیویپوزیت

ل پازِل آن یمکت یباشد، و برا یساز هینظر ۀشد نیتدو   و     نییتع شیپ از ِی تمیو الگور یکیانکم یالگوها
                                                           

د یســع. ک.، ریعــیاز علــوم طب یت علــوم اجتمــاعیــتبع یت و ثمربخشــیــمطلوب ۀمفصــل دربــار  یلــیبحــث تحل یبــرا ١.
  .٢و١ ۀ، نقد و نظر، شمار "ند؟کت یتبع یعیعلوم طب یها د از روشیبا یا علوم اجتماعیآ) "٨/١٣٧٧(المکبایز 
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ن یها باشد در ا ه و امثال آنیه و فرضیف جامع و مانع از نظریه، به دنبال تعرید نظریتول ینوع الگوها
است،  یستیانتیس یها اندیشانه از نگرش سادهار خام و یبس ییفضا ریتأث تحتبه شدت  یصورت و

سـم نداشـته یویسـم و نگتیویسـم و پوزیتیانتیاز س یا یچ تصـور و تلّقـیا هیو . ه خود نداندکنیولو ا
قرابـت و  ین فضا متأسفانه حتـیرا ای؟ ز" شانهیاند  ار خام و سادهیبس ییفضا"م ییگو یاّما چرا م. باشد

ن یـ، ایعنـی. هـم نـدارد یسـتیویو نگت یسـتیویپوزیت یها نگرش به یقبول رفته قابل هم یشباهت رو
ها  سـتیویها و نگت سـتیویقرن هجده اروپا، پوزیت یرکر نهضت روشنفیه تحت تأثکدرست است 
ت دانسـتند و یبشـر ین حـال منجـین نوع معرفـت، و در عـیتر ن و مرصوصیرا برتر یمعرفت علم

بسازند  یه روشکابند بر آن شدند یچون نتوانستند بابند، و یب یبنام روش علم یمرغیردند سکتالش 
تـًا ینها  هـای ها تالش سـتیویاز جملـه، پوزیت .ننـدکد یتول یتر معرفت علم عیشتر و سریتا هر چه ب

م و واژگـان یاز هـر گونـه مفـاه یه عارکبسازند  یا نابیخالص  یکردند تا زبان علم یادیفرجام ز نا
ل یـن قبیـسـتم ایدوم قـرن ب ۀمـیژه از نیو ج و بـهیتدر اّما به. باشد یو فرهنگ یاتیو اله یعیمابعدالطب

د آن، اساسًا وانهـاده شـد یو روشمندساختن تول یمعطوف به نظامندساختن معرفت علم یها تالش
 یهـا ردن گامکـ ن و مضـبوطیم و تـدویر تنظـیدر مسـ ین گـامیمتـرکتـوان  یه نمکار شد کرا آشیز

ران کـلسـوفان و متفیاز ف یـکچیچگـاه هی، هفـراز و فرودهـا نیـبـا وجـود ا. برداشـت یساز هینظر
 یو حتـ  هیه، فرضـیـاز نظر یف جامع و مانعیردند تا تعرکن یچ تالشیه  ستیویو نگت  ستیویپوزیت

ار یبسـ ین فضایجاد ایدر ا یا نندهک ه آثار متفّننانه، معّوج و گمراهکالبته روشن است . نندکعلم ارائه 
ا یـآ. 1اسـت ینقـد و بررسـ ۀسـتیخـود شا ۀنوبـ ه به کاند  ردهکفایا ینقش موثراندیشانه  خام و ساده

از طـرح مضـبوط و  یه، بخشـیجامع و مانع از نظر یفیارائه تعر یست تالش برایروشن ن یراست به
از برنامـه  یبخشـ یسـاز هیردن نظرکـ مند ن مضبوط و قاعدهیاست؟ و ا یساز هیردن نظرک مند قاعده
  است؟ ستییویپوزیت یپژوهش

تواننـد بـدون در  یه عالمـان چگونـه مکوجود دارد  یار رهگشا و راهبردین سؤاِل بسیا یاما جا
طور  خـود بپردازنـد؟ همـان ۀاوش در حوزکه به تأمل و یاز نظر یف جامع و مانعیار داشتن تعریاخت
ان یـدر جر نظـراً عمًال و نـه  یو انسان ی، اجتماعیعیطبعلوم گفته شد عالمان  یه در آغاز به اشارتک

ه یـه نظرکـرند یگ یخاص خود فرام ۀمختلف مربوط به حوز یها سب مهارتکو  یآموزش یها دوره
 یازیـن یا حتـیجامع و مانع داشته باشند و  یفیه تعرکنیاست بدون ا یچگونه موجود رفته هم یرو

خـود را ’ دانش‘شود شان سؤال ین اگر از ایکل .ار داشته باشندیدر اخت یفیتعرن یه چنکداشته باشند 

                                                           
اثـر  سـت؟؛یست؟ فلسفه چیعلم چان مورد رجوع در دانشگاه و هم حوزه، رجوع کنید به کماکبارز و  یا به عنوان نمونه. ١

  . م سروشیر کعبدال



      ١٨۵     سازی و معضالت و اهداف بومی نظریه

 

 یالت جـدکند با مشـیلند بگویه ماک یانیبه هر زبان و به کف جامع و مانع ینه لزومًا در قالب تعر
ه کـم یفـزایب. نخواهـد داشـت یمنسجم و مدّون لکت، شیشان در نها حاتیشوند و توض یمواجه م

ضـًا، یا. ن وجود نداردسازبود هیه با نظریاز نظر یفیارداشتن تعریان دراختیم یچ ربطیواضح است ه
سـته یآنچـه شا! وجود نداردسازبودن  هیه با نظریاز نظر یفیارنداشتن تعریان دراختیهم م یچ ربطیه
ز از یـهـم نه و یـنظر از یفـیافتن و داشـتن تعریـه بـه یه توصـکـن است یشتر است اید هرچه بکیتأ

 یاتالف عمـر و مسـاعموقع  یجا و ب یه فقط بکاست  یمحل یب یشناخت ، خروس روشیساز هینظر
أس و یــخ و یدر طــول تــار یســاز هینــد، و حاصــلش اخــالل و ِافســاد در رونــد مرســوم نظرک یمــ

  .یسرخوردگ
ن وصـف، عالمـان چگونـه یـبـا ا: مینـک یرا مطـرح مـ یار راهبـردیگر آن سؤال بسـیبار د یک

هـا الزم  ه آنچـه آنکـن است یساده، پاسخ ا یلیدهند؟ خ یخود را انجام م ۀپردازان هینظر یها اوشک
مـا را محقـق  ۀ، اگر چـه نتواننـد مطالبـ’دانند یم‘خود را صورت بخشند  یها اوشکاست بدانند تا 

ا تأّمالت یها  اوشک یعالمان برا. نندکاز آن ارائه  یریناپذ متصّلِب نقض یساخته چهارچوب مفهوم
ف یـبـه تعر یازیـچ نی، هـدهـد یو معاصر نشان م یخیه شواهد تارکطور  خود، همان ۀسازان هینظر

 یها پنداشت شیا به پکه با اتکم ین ما هستیا. ه و روش و مفهوم ندارندیه و فرضیجامع و مانع از نظر
ــار ــود درب ــِع خ ــوم و  ۀخــالف واق ــا اوشکعل ــوآوِر نظر یه ــان ن ــا و  هیعالم ــؤاالت نابج ــاز، س س

شـان را داشـته یطرح سـؤال از اان کچنانچه ام ــــها را  م و هم آنینک یرا مطرح م یا تصورشدهـ  غلط
تصـور  یناشناسـ مـا از سـر علم. مینک یرت مضاعف میو ح یو هم خود را دچار سردرگم ـــم یباش
ذب، از کـه، از صـدق و یـجامع و مانع از نظر یفیساز، از ابتدا تعر هیاوشگِر نظرکم عالمان ینک یم

د، از ابطـال، ییر، از اثبات، از تأشات مقبول و معتبی، از مشاهدات و آزمایساز شیمشاهدات و آزما
 1شـود یت خوانـده مینیع یا نندهک ار گمراهینحو بس ه به کهمان  ـــت یت، از آفاقیاز اجماع، از عقالن

                                                           
 objectiveدر برابـر  ینـیبـا نهـادن ع. شـود ای عینیـت خوانـده می ننـدهک همان که بعضًا به نحـو بسـیار مـبهم و گمـراه. ١

 فهمنـد؟ و چـه یچـه م ینـیاربرد مرسوم عکزبانان معموًال در  یفارس! میا را به اوج خود رسانده یفهم جکو  یانگار سهل
ن یـدر ا. مینک یا مراد میم و یفهم یردن با دست را مک ا لمسیردن با چشم، و ک تیساده، عمومًا رؤ  یلینند؟ خک یمراد م

 یها هیـنظر "، و "یعیعلوم طب ینیم عیمفاه"، "ینیمفهوم ع"، "ینیمعرفت ع"، "ینیقت عیحق"م ینکصورت، از خود سؤال 
ا یـ یعـیعلـوم طب ۀق ادعاشـدیق را، اعم از حقایم حقایتوان یا میدارند؟ آ ییاچند، چه معن ییها ، به منزلۀ نمونه"علم ینیع

توانـد معرفـت را، هـر نـوع  یم یسـکرد؟ چـه کا با دستان خود لمس ید و یرا با چشمان سر د  ینیق د یا حقایو  یاجتماع
نـد و یرا، بب یهر نوع مفهوم م را،یتواند مفاه یم یسکند؟ چه کا با دستان خود لمس یند و یرا، با چشمان خود بب یمعرفت

، ثابت یسیترومغناطک، شتاب، ثابت الی، چگالیمصداق جرم، انرژ یه حتکتواند نه مفهوم  یم یسکند؟ چه کا لمس ی
، یاتمـ یهـا ، ثابت بـولتزمن، سـرعت نـور، ثابـت گـرانش، ثابتک، ثابت فاراده، ثابت پالنیسی، ثابت مغناطیکیتر کال

 یا ها را، هر نوع و از هـر عرصـه هیضًا، نظر یا باالشاره نشان دهد؟ و ایند و کا لمس یند و یببره را ی، و غیکیاپت یها ثابت
زانه و یانگ ن نوع   برابرنهادن را هم خلطی، همیزیآم ند؟ به نحو داللتکا با دستان خود لمس یند و یرا، با چشمان خود بب

 subjectivity ین منوال برایم، و به همیا را  گذارده یذهن subjectiveدر مقابل : میا ردهک subjective زانه با یهم خطاآم
فهمنـد یخواننـد و م یم یفارس ـ  یسیانگل یها اء فرهنگکرا به مدد و ات یه متون فلسفک یسانک یبرا. میا گذاشته تیذهن
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، از ی، از وضـوح، از سـادگیل مفهـومیـ، از تحلیساز هی، از نظریساز ، از مفهومیاز روش علم ـــ
ن یماشـ ۀمکار دارند و سپس دیها، در اخت ر آنینظاا منفعت و ی، از نفع یت تجربیفاک، از یثمربخش

سـاز نـه در  هیعالمـان نظر. شوند ید میتول یپ در یار و پکطور خود  ات بهیه را فشرده، نظرید نظریتول
ل و کچ مشی، هیعلوم انسان یا هیپا ۀو نه در حوز یو اجتماع یعیگذشته و نه در حال، نه در علوم طب

دنبال تحقـق  به  ینحو  ه بهکم ین ما هستیا. ف جامع و مانع ندارندیراز جهت فقدان آن تعا یمبودک
م یشـو یرفتـه مـبهم مواجـه م هم یرو یها ه بـا پاسـخک یم و هنگامیدو یخودساخته م یها افسانه

ا یـخـود بـدگمان  یبـوم یها یانـات، و توانمنـدکاز مقوالت، ام یاریدشده، به بسیسردرگم و نوم
اوش کـا یـسـازانه  هیاوش نظرکـرا مـورد  ییدارهایـا پدیـم مسائل یخواه یاگر م. میشو یگمان م یب
 یعـوض طراحـ م و به یشکننده بک ن سؤاالت نابجا و فلجید دست از ایم بایقرارده 1سازانه هیرنظریغ

هـا، بایـد  ش آنکُ  پژوهش ۀشدن در چنبر میر و عقیر و سپس اسیناپذ صلب نقض یمفهوم یها قالب
  .مینکدارها یا پدیروف فهم و شناخت آن مسائل تالش خود را تمامًا مص

رو یو ن یجامع و مانع از فضا و زمان و جرم و لخت یفیوتن نه تعریم اگر نینکم از خود سؤال ییایب
م بر کحا یکیانکم ۀا فلسفیان یج و مقبول ارسطوئیرا یتلّق  یه حتک، یعلم  ه و روشیه و نظریو فرض
مال فهم و جـذب و کها و عبارات را تمام و  ن واژهیعصر خود از ا یشناخت عتیطب یها اوشک ۀعمد

العـاده  گذاشـت اثـر فوق یپـا را از آن حـدود و ثغورهـا فراتـر نم یه وجبـک یرد به نحوک یهضم م
ز، یـشد؟ ن یخلق م ٢یضًا  نورشناسیو ا یعیفلسفه طب یاضیبه نام اصول ر یساز بخش دوران تحول

ف جامع و مـانع از انسـان و یدنز و هابرماس نه تعریوزه و گکوبر و مارم و کیس و دورکاگر امثال مار
و انتحـار و اسـتثمار و  یدار هیو سـرما یو طبقـه و مبـارزات اجتمـاع یات اجتمـاعیـجامعه و واقع

و تـأمالت معتبـر  یه و روش علمـیـت و نظریـت و صدق و آفاقیت و عقالنیو مقبول یگانگیازخودب
بالنعل مصادره و مفـروض  النعل ها را طابق ن واژهیج معاصر خود از ایرا یها یه صرفًا تلّق ک، یعقالن

ه کطور  شد؟ همان یافت می ین نشان و اثریمترکها  آن یها یاز نوآور یک چیردند، امروزه از هک یم
                                                           

ننـده ک نابجا و بل گمراه ن برابرنهاده چقدریه اکدانند  یاند م خوانده ین متون را به زبان اصلیه اکست اما آنان ین یحرج
تر و  فیـدهد تـا بـه مقـاطع و مواقـف ظر  یخود را به سرعت و سهولت بروز نم یها یارکن برابرنهاده البته خرابیا. است

 یم و سـعیشـو  یمواجه م mentalityو  mentalه با واژۀ کآنجاست  یاز آن مواقف سطح یکی. میتر مباحث برس حساس
ه کنجاست یا. تیو ذهن یذهن: میشان بگذار یبرا یا ، برابرنهادهیرتخصصیغ ِی گ معمولفرهن یکم، باز هم بمدد ینک یم

 یبـه نحـو  یگذار ن معضالت برابرنهادهیاز ا یان دارد به نحو کنطور شد؟ امیه چرا اکم یشو  یج میمردد و گاه گ یقدر
ا یو  subjectivityه در موضوع کشود  یار مکآش یهنگام subjectiveن فهم از یا ینندگک اما وخامت گمراه. میابی ییرها

subjectivism  بر  یزیخ تمام ابهام و مناقشه" تیآفاق"رسد،  ینظر م به. مینکشروع به پژوهش  ییاروپا یها از زبان یکیبه
 "تیانفسـ"ضـًا، یدهـد و ا یافاده و انتقال م یآن را بخوب یه و اصلیدر خاستگاه اول objectivity یستیا چه بای یستیسر چ

  .را subjectivity یزیگر  ت، فهمی، و، در نهای، چندچهرگیتمام صعوبت، چموش
  . ردکل شرح خواهم ین مقاله به تفصیق را در همیر نامانوس اما دقین تعبیا. ١

2. Opticks 
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، یفضا، زمان، جرم، انرژ یها از مقوله یک چیه یبرا یر مفهومیناپذ قالب واحد متصّلِب نقض یک
ن، طبقه، سود، ارزش افزوده، ی، دییردگراکارکسم، یالی، سوسیدار هی، سرمایاجتماع رو، تحوالتین

، تسـاهل و عـدالت وجـود یاسـت، قـدرت، آزادیود، حزب، استعمار، انسان، جامعـه، سکتورم، ر
، یرکنهضـت روشـنف ۀپارچـ یکجهانشـموِل  یانیـم بنیه مفاهکم یرید بپذیطور هم با نیندارد، هم

قـدر  همان. ز قرن هجدهم اروپا، وجود ندارنـدیست نیا دیز یگر نیر دکانساِن متف ۀساخت ییها افسانه
زم و طبقـه و تـورم و یسـکزم و ماریبرالیزم و لیالیو سوس یدار هیو سرما یرو و انرژیه مفهوم جرم و نک
عالماِن  ۀسازان هینظر یبردار و مورد بهره یساز به انحاء مختلْف مفهوم یکود و انسان و جامعه هر کر
 یشناخت و فلسفه یشناخت معرفت ۀابانیم ارزیطور هم مفاه رند، همانیگ یاوشگر متأمِل نوآور قرارمک

بـه  یـکو امثال آن هـر  یو ثمربخش ی، سادگیه، استدالل، همسازیت، اعتبار، توجیت، آفاقیعقالن
شمندان شـجاِع نـوآور یندا ۀا متأمالنیسازانه  هینظر یبردار شوند و مورد بهره یم یساز مفهوم ییانحا
، یسـاز مفهوم یرکـشـمند و متفیه پرواضـح اسـت هـر اندکـم یفـزاید بیبالفاصله با. رندیگ یقرارم
مورد توسل خود را مقبول و معتبر و در برخـی مواقـع  یها ها و ارزش نشیها و ب لی، تحلیساز هینظر

  داند؟ ینم یسکچه ! داند یجهانشمول م
ننـده و در ک ل و مواضـع مـأخوذ را اقنـاعیـن تحلیا یا افرادیه فرد کر است یپذ انکامًال امکالبته 

 یا تلّقـیـف جـامع و مـانع و یـتـوان تعر یل میـن تحلیرغم ا ه به کشوند  ابند و قائلیت مقبول نینها
چ ین بـه هـکامًال ممکن موضِع یدر قبال ا. دست آورد ور به کم مذیر مفاهیز سایه و نیاز نظر یواحد

ن ینم تـا دسـت بـه چنـکـ یب مـیبه عوض، آنان را ترغ. متوّسل نخواهم شد یاستشهاداستدالل و 
سـاز  هیهـا را نظر ه سنتًا و عادتًا آنک یان عالمانیرا م یفیا تعری ین تلّق ینند چنک یبزنند و سع یتالش
م بـا تفـرق یریـتر بگ عیشـموِل عالمـان را وسـ ۀه هر قدر دامنکواضح است . نندکم جستجو یدان یم

از  یاریا بسـیـ یتـوان برخـ ینجا، همچـون همـه جـا، میالبته در ا. م شدیمواجه خواه یتر گسترده
 یار البتـه شـدنکن یا. مینکساز اعالم  هیرنظریا غیرعالم و یساز ناهمراه و ناهمگن را غ هیعالمان نظر
از  یم برخـیخـواه یزان میـن میدامکبا : ماند یم یباق ییالعاده مهم و مبنا سؤال فوق یکاست فقط 
تصور است   م؟ قابلیز بدهیساز تم هیگر را عالم و نظرید یساز و برخ هیرنظریا غیرعالم یعالمان را غ

ن یدر ا. مان دهیبرگز یا تلّق یف یان عالمان و تعریا تخالف میه در پاسخ گفته شود با توجه به توافق ک
ده را یبرگز یا تلّق یف یتعر: آورد یسربرم یگرید ۀاز روزن ییالعاده مهم و مبنا صورت، آن سؤال فوق

 یا قـراردادیـ ینجا ما با انتخابیه در اکد؟ واضح است یا ردهکزان انتخاب یار و میدام معکبا توجه به 
و  یابیـ قـتیحق یمـدع ِی ر معـارف بشـریبًا همـواره در فلسـفه و سـایه تقرک یارکم، یمواجه هست

  . میازی یم بدان دست یینما واقع
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شـده اسـت  یاز جانب ما منته یار و انتخابیه به اختیاز نظر یا تلّق یف یداستان تعره کاما حال 
را، بدون توجه بـه  یا یا تلّق یف یاز همان ابتدا تعر: ردکرا انتخاب  یتر توان از ابتدا راه سرراست یم
بـه  یازیگر نین صورت، دیدر ا. مینکار یساز در گذشته و حال، اخت هیخ علم و عمل عالمان نظریتار

را  یا یا تلّقـیف ی، از ابتدا تعریعنین یو ا. اند ردهکا نیرده کها چه  ه آنکم یرجوع به عالمان هم ندار
: ال عمـده داردکاشـ یـکنخسـت  ۀویوه همچـون شـین شـیـاما ا .میانتخاب و مورد قرارداد قرارده

ن منزلـت عـزل یـم از ایدانسـت یسـاز م هیه عادتًا و عرفًا عالِم نظرکرا  یساز هیاز عالماِن نظر یاریبس
سـاز  هیز عالمـان نظریـرعالمـان را نیغ یساز و گاه بعض هیرنظریعالمان غ یم، و همزمان برخینک یم

ف یا ساختن تعریافتن ی یما برا یها ن فرجام، مقبول تالشینظر من، اگر ا به. ردکم یمحسوب خواه
چـه  یمـا از ابتـدا بـرا:  مینکسؤال  سته است از خودیاست شا کمشتر یتلّق  یا حتیجامع و مانع و 

ن فرجـام آن یـا ایـم؟ و آیا شده بوده اجماع کمشتر یا تلّق یف جامع و مانع و یبه دنبال تعر یمقصود
  ند؟ک یمقصود را محقق م

ه کـم یگفتـ ــــآن  یجـامع و مـانع بـرا یفـیتعر ۀه و مطالبینظر یستیچ ـــن پرسش یا یدر ابتدا
افتن یـ یهـم بـرا یجـه، تالشـیه ندارند و در نتینظر یستیچ ۀنوعًا دغدغ یو اجتماع یعیعالمان طب

از  یارین سـخن در مـورد بسـیـه اکـم یو افـزود. دهنـد یه به خرج نمیجامع و مانع از نظر یفیتعر
علـوم  ۀاز شجر یا شاخه ۀلسوفان، به منزلیه عموم فکم یفزای، بکنیا. ز صادق استین یعالمان انسان

بـه  یفلسـف ۀه حـوزکـ یننـد، اّال در مـوارد نـادرک یل موضوعات نمین قبیبه ا ی، ابدًا توجهیانسان
 یشناسـ علم ۀدر سه شـاخ یار معدودیدر موارد بس. یشناس شود، همچون علم یدرجه دو م یریتعب
اوش کـمورد بحث و " هینظر" ـــ یاجتماع یشناس و علم یخیتار یشناس ، علمیفلسف یشناس علم ـــ

ف جـامع و مـانِع یـتعر یدر جسـتجو یشناسـ چ علمین مـوارد هـم هـیدر ا یحتاما . ردیگ یقرار م
توانـد  یه نمکـاست  یمرغین سیشد، ا  لیل تحلیه به تفصکطور  را، همانیرود ز ینم یا شده اجماع

ن بحـث ابـدًا یـا تبعـات ایـج یه از جمله نتـاکدوارم روشن باشد یام. شود یریا تی یچ تورید هیص
از علوم مسـتمرًا  یاد در بعضیا زیم کها  هینظر. ستیبزرگ علوم ن ۀسه خانواده در یان وجود نظرکام

  .شوند یل و طرد میشوند، مستمرًا وجود دارند، و مستمرًا هم دچار جرح و تعد یمطرح م
  

  ها دانش ۀدر هم یساز هیضرورت نظر
اسـت؟  یها ضرور دانش ۀدر هم یساز هیا نظریه آکم ین سؤال مقّدر بپردازیسته است به ایشا کنیا

ن اسـت که ممینظر یا دانش بیگر، آیان دیدانش الزم است؟ به ب یک یه برایا نظریگر، آید یریبه تعب
ه و ینظر یستیشود؟ ضمن بحث در باب چ یآن علم محسوب نم یصه و ضعف براینق یکن یا ایو آ
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ار بـردم و کـ را بـه" سازانه هیررنظیاوش غک"رمتعارف یر غیجامع و مانع از آن، تعب یفیتعر ۀامکان ارائ
ه بـه کـاسـت  یاوشـکسـاده،  یلیسازانه، خ هیرنظریاوش غکمرادم از . ل آنیمقام شرح و تفص کنیا

ب یـاز مـا غر یاریا بسی ینظر برخ به یاوشکن یان دارد چنکه امکنیرغم ا  به .شود ینم یه منتهینظر
و  ی، اجتمـاعیعـیمـا در علـوم طب یها اوشکاز مواقع  یاریه در بسکم ید خوب است بدانینظر آ به

سـت بـه یعالمانـه الزم ن یهـا اوشک. شود یر نمیعام و فراگ ینظر یها یریگ جهیبه نت یمنته یانسان
 یا ا قاعـدهی، ی، اصلیا هیم گفت نظریچنانچه بشود، خواه. شود یعام و جهانشمول منته یسخنان
تواند به  یاوش مکآن . زاده نخواهد شد یلکم که جهانشمول است و چنانچه نشود، مشیا  ردهکطرح 

  .ای و یا مقطعی خاص مدد رسانددر عرصه یلکمش فهم و حّل 
م یم قائل شـویتوان یم، میار عام و جهانشمول بدانیبس یه را سخنیبرآن شویم نظر که درصورتی

رفتار  مسنخ و ه هم یرا از جهت ییدارهایپد یو در مواضع ییها ن سخنان جهانشمول در عرصهیه اک
 یازیـدوارم نیـام. ننـدک ین مییتب ییا الگوهایرا با توسل به عوامل، علل  یداریا رفتار پدینند و ک یم

هـر  یها ه بتواند در تمام عرصـهک یا یتلّق  یف است و نه حتین سخن نه تعرینم اکد کیه تأکنباشد 
ن یـه بـا اکـاست  یریپذ انعطافار یار موّسع و بسیبس یتلّق ! ابداً . مورد بحث صادق باشد ۀسه حوز

ن یو همـ. ندک یما را م یفعلاز یِت نیفاکاما . آن برشمرد یبرا یتوان موارد نقض یم یوصف، به راحت
به  ‟منظر چشم خدا“م تا از یندار ییبلند استعال یبه پروازها یازیو ن! ندک یت میفاکت، ما را یفاک

و  یپروردگـار یمته و قدرته، بـراکعلمه و ح حضرت حق جّل . میه بنگریا مفهوم نظریمثال، مقوله 
ب بـه ذهـن، یـز و از سـر تقریآم ار مسـامحهیار بسیبس یریت امور عالم خلقت، به تعبیر و تمشیتدب

ه کـرا یـم زیمند آدم نه از آن منظر بهره یما بن! اما ما نه. اند مند به آن منظر دارند و از آن هم بهره’ ازین‘
ه کـم چـرا یـاز داریـو نه به آن منظر ن 1.میم داشته باشیتوان یتر، نم مهمم و، از آن یندار ”چشم خدا“
  .مینکت امور عالم یر و تمشیو تدب یم پروردگاریخواه ینم

 یرکا عصر روشنفیهمان عصر عقل  ـــالسالم در قرن هجده  هیآدم عل ییاز فرزندان اروپا یبرخ
از، بـر آن شـدند تـا یـن نیـبه تبـع ا. ازمند شدندیجه به آن منظر نینند و در نتک ییردند خداکعزم  ـــ

ا یـن دنیـنه بسازند و سپس بـر عـرش اکآدم در تمام ازمنه و ام یتمام بن یجهانشمول را برا یمقوالت
. ردنـدکبنا  یتمام ابنا و اقوام آدم یسم را برایو مدرن 2ها ساختند ه افسانهکن شد یو چن. استوار شوند

  !آدم آنچه آمد یسِر بن  مدرن حاصل شد، و آمد بهته و عصر یه مدرنکن شد یو چن
م ید قائل شـوین صورت بایم در ایها را موجودات جهانشمول بدان هیم نظریاگر مطابق آنچه گفت

                                                           
 .ندک یرا حل نم ما لکهستند مش ین چشمیچن یاء الله دارایاء و اولیم انبیه قائل شو کنیا. ١
 یها تـاب افسـانهک، در یطرفـ یب ۀافسـان، و ینـید  نگـرش برون ۀافسـان، یشـیافسـانه آزاداند، تیافسانه عقالنبه . ک.ر. . ٢

 .ن قلم، تحت انتشاریبخش، از هم آرام
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ه ابدًا کم یدار ییها ستند، و هم دانشین یساز هیه و نظریه صرفًا شامل نظرکم یدار ییها ه هم دانشک
ستند و ین یساز هیه صرفًا معطوف به نظرکم یدار ییها اوشکم ه. ستندین یساز هیه و نظریشامل نظر

  .ستندین یساز هیه ابدًا معطوف به نظرکم یدار یامًال  موجه و مقبولک یها اوشکهم 
 ییهـا هـا همان ن دانشیـاز جملـه ا: ستندین یساز هیه و نظریه صرفًا شامل نظرک ییها اما دانش

ان یـقـرن هجـده اروپـا و جر ِی رکهمان نهضـت روشـنفا ی ییگرا یه، به تبع نهضت عقالنکهستند 
: ع علوم و معارف هسـتندیجم ۀالگو و اسو یاز آن، نوعًا و به نحو بازدارنده و مضّر  یناش یستیانتیس
ه کـم یرده بگـوکـتوانم بسـنده  ین مقدار مینجا و فقط به همیدر ا. یشناس ستی، و زیمی، شیکزیف

. سـتندین یسـاز هیا معطـوف بـه نظریه و ینظر یهم تمامًا حاوشده  پنداشته   الگو یها ن حوزهیا یحت
ن یـا. شـود ینم یسـاز هیها اساسًا مصروف نظر ن حوزهیا ۀدانشمندان برجست یها از تالش یاریبس

دهـد مصـروف  یرا هم بـه خـود اختصـاص م یادیار زیانات، و زمان بسکه استعداد، امکها  تالش
ات یـن واقعیـی، تع١یسـاز شی، آزمای، ابزارسـازیریگ انـدازه ید برایجد یها هیا رویها  وهیجاد شیا

  ت و مقدار یموقع: به عنوان مثال در نجوم ـــ یعلم
، یفـیمواد، طول امواج و شدت ط یریپذ مکژه، ترایو یگران: یکزیارات؛ در فیس ۀستارگان، دور

 ۀتیدیجوش و اس ۀوستن، نقطیب و پکیاوزان تر: یمیتماس؛ در ش ۀنقط یها لیو پتانس یبرق ییرسانا
و  ییایمی، شـیکـیزیف یهـا ن ثابتیـیتع ــــ ینـور یهـا تیو فعال یساختار یها ها، فرمول محلول

 یسـاز هیهـا نـه بـه قصـد نظر ن تالشیـاز ا یک چیه. شود یم 2گر،یار دیو انواع بس یشناخت ستیز
در . یتصـادف یِی استثناار یط بسیشوند، مگر در شرا یمنجر م یا هیرند و نه نوعًا به نظریگ یصورت م

جهانشمول  ِی ل نظرکه ابدًا شکم یشو یمواجه م یادیز یها گفتمانو  ها هیروها ما با  ل دانشین قبیا
امًال مقبول و موجه اصحاب آن دانش است و که کم یشو یمواجه م یا معارفیبا باورها  یعنی. ندارند
 ین نداشـتن را هـم نقصـانیـو ا. میهـا نـدار آن یهـم بـرا یان جهانشمول نظریچ بیحال ه نیدر ع
 یبرا یان نظریچ بین هیکل‘ دانند یم’ها را  آن یتخصص ۀاصحاب آن حوز ۀ، همیبه نحو. میدان ینم

                                                           
ه کـنم کـتفـا کد ایـن مقـدار باین عجالتًا بـدیکل. دینظر آ ب بهیغر  یاریا بسی یبرخ یبرا یشناخت ن اصطالح علمید ایشا. ١

منتظـر هسـتند تـا مـا  ینـارک  ه در گوشهکستند یحاضرآماده ن ییها و دستگاه یریگ از ابزار اندازه یا مجموعهها،  شیآزما
ها  ، مـا انسـانیشیآغاز هر آزما ۀاز نقط. مینک یریگ ها اندازه مدد آن  را به ییزهایا چیز یاز چ یریار برده مقاد ک ها را به آن
از  یداریـه قرار است با آن پدک یا دستگاهی  ، ساختن سامانهیریگ زار اندازهساختن اب: میهست ساختنالّدوام مشغول  یعل
 ۀو یا ابـداع شـیـم، سـاختن یا اساسـًا بسـاز یـم و یگـر قـرار دهـید  یداریـا در تعامل بـا پدیم ینک یارک ا دستیعت را یطب
ا حـذف یـمحاسـبه  یها وهیشـ ا ابـداعیـآن سـامانه، سـاختن  یریارگک به یها هی، ساختن رو یریگ ابزار اندازه یریارگک به

ا مجـاز یـمقبـول  یها هیـا ابـداع رو یـربط، سـاختن  یا بـیا مخل یحذف عوامل مزاحم  یها هیا ابداع رو یخطاها، ساختن 
 ۀن مجموعـیـا. شیشـده از آزمـا ر حاصلیر مقاد یا مجاز تفسیمقبول  یها هیا ابداع رو یر، و باالخره ساختن یمقاد  ییبازنما

  . شود یخوانده م یساز شیرفته آزما هم یبه آن، روه یشب یزیا چیناتمام 
، بخـش )المکبـاید ز یترجمه سـع(یعلم یها ساختار انقالب) ١٣٨٩/١٩٧٠(وهنکتامس : به.ک.شتر، ریل بیتفص یبرا. ٢

  ".یت علم عادیماه"



      ١٩١     سازی و معضالت و اهداف بومی نظریه

 

  .آن ندارند
مـا  ۀهمـ. شـوند ینم یساز هیه و نظریه ابدًا شامل نظرکوجود دارند  ییها گر، دانشید یاز طرف

، یولـوژیزی، فیشناسـ ستیز ینظـر یاز دستاوردها ن دانشیه اکنیو با ا. میدان یرا دانش م کیپزش
ن نـه یکند لک یها را مصادره م ا آنیبرد و  یره بهره میو غ یشناس نی، جنیالبدشناسک، یشناس یترکبا

ن سخن بـه یا. است یان نظریسازد و نه نوعًا و عمومًا مطالب آن قابل ب یه میخود نوعًا و عمومًا نظر
 یها تمـام شـاخه ین اسـت مـاجرایو چنـ. نـدک یز صدق مـین کیپزش در مورد دندان یتر نحو عام
ه در ک یار فراوانیبس یها ها و پژوهش اوشکه پس کن سؤال مطرح باشد یو اگر ا! یو فنآور یمهندس

و  کیبـزرگ پزشـ ۀه هم در خانوادکن است یست، پاسخ ایشود معطوف به چ یها انجام م ن حوزهیا
ها و  وهیا بهبـود شـیـجـاد یهـا عمومـًا مصـروف ا ، پژوهشیو فنآور یرگ مهندسبز ۀهم در خانواد

و رفـع و  یآمـال ی، و با هدف ارضـایا مصنوعیجاد محصول ی، ایارکانجام  یاست برا ییها هیرو
ا رفـع یـ ییاالکـا یـ ید مصنوعیا تولیجاد یا یبرا ییها هیا رویها  وهیتر، ش به عبارت عام. یدفع آالم

رد تـا آن یگ یها صورت م ل پژوهشین قبیوجود دارد و ا یازیا نیو برآوردن خواسته  یا مانعیل کمش
شـتر، یاء بکـت اتیـشـتر، قابلیمتر، سهولت بک ۀنیشتر، هزیاز با سرعت بیا نیاال، مصنوع، خواسته ک
اسـت  یافکـ. ا محقق شودید یها، تول شتر، و امثال آنیب ۀشتر، جاذبیشتر، دوام بیشتر، تنوع بیب یمنیا

 یـکاز نزد یا مهندسـیـ کیپزشـ ۀا در حال انجام در خانوادیشده  انجام یها از پژوهش ییها نمونه
عمومـًا  یسـازند و نـه حتـ یه میها نوعًا نظر ن عرصهیاوشگران اکنه . ردیو لحاظ قرارگ یمورد بررس

ارزش  یها را ب شها و نه ما آن پژوه ، نه پژوهشگران آن حوزهکذل و مع. شوند یها م هیمتوسل به نظر
  !ابداً . مینک یارزش محسوب م مک یا حتی

ار یجهت بسط بسـ کنیا. ستندین یساز هیه و نظریشامل نظر صرفاً ه ک ییها م به حوزهیگرد یبازم
هـا  از حوزه یخود در برخ یها از دانسته یبرخ یجهانشمول برا ینظر انیب ه نه تنهاکنم ک  آن اضافه

دها و یـا تحدیـو تنوع  یندگکچنان با پرا ا موضوع آنیما در آن حوزه   تر از آن، دانش ه، مهمکم یندار
چون حـزب در  یدارید پدیشا. دهد یجهانشمول نم یان نظریانًا تن به بیه بنکدها مواجه است ییتق

 یشناســ در جامعه یاســیس   یاجتمــاع یهــا چــون انقالب یداریــا پدیــ، و یاســیس یشناســ  جامعه
 یهـا میوجـه تـن بـه تعم چیه به هکا موضوعات باشند یدارها یل پدین قبیاز ا ییها ها، نمونه انقالب

نم کتـوانم تصـور یل مکن مشـیکز باشد لـیانگ مناقشه ید مثال تورم قدریشا. دهند یجهانشمول نم
 ۀاوش دربـارکـقـرن تأمـل و  یـکش از یه امروزه و بـا گذشـت بـکند کبا من مخالفت  یاقتصاددان

ود کـر ۀضـًا دربـاریا. میین بـاره بگـویدر ا یجهانشمول یم سخن نظریبه نام تورم، ما بتوان یداریپد
گر تصور یدار دیها پد و ده یارک، بزهیلیاد، طالق، افت تحصی، اعتی، افسردگیشک، خودیاقتصاد



                        ١٣٩۵پاییز / ٨٨ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ١٩٢

  

 یحوزه اجتمـاعها در  ن نمونهیر اکمقصود از ذ. دیآ ینظر م بًا محال بهیجهانشمول تقر یپرداز هینظر
رده کـ یعلـوم اجتمـاع یهـا حوزه یدارهایـتمام پد ۀدربار یا ییشگویش پیشاپیه پکست ین نیابدًا ا
م یانـًا نتـوانیان دارد مـا بنکام ییها نهیها و زم ه در حوزهکته است کن نیر اکشتر ذیه مراد بکبل. میباش
آن  یبـرا یا ضـعفیـوجه نقصـان  چین امر به هیو ا 1.مییبگو یجهانشمول ِی متر سخن نظرکا یچ یه

  . شود یا علوم محسوب نمیها  دسته از دانش
  

  م؟ینک یاساسًا چرا پژوهش م
ن یـم در اکـ رد، دسـتکد یبتوان ترد یه اگر در هر امرکد ین آیچن ینظر برخ ان دارد بهکن جا امیهم

موضـع ابـدًا نـاروا و ن یـنظر مـن ا بـه. د نقص دانستیرا با ین ناتوانیه اکرد کد یتوان ترد یمورد نم
! قـرار دهـم یآن را مـورد طـرد و نفـ یا مشهوراتی یشهودات ۀستم با مصادریل نیست و مایناصواب ن

مـا بـر آن قـرار  ۀهمـ یها یابیه ارزک ییم، ابتدا به مبناکآن ح ۀش از طرح نظرم درباریلم پین مایکل
هـدف مـا از  یراسـت به. نمکـخواهم از پژوهش و مقصود از آن پرسش  ی، ابتدا میعنی. دارد بپردازم

از  یا نظـامیـجـاد بنـا یا مـراد ایست؟ آیچ یعی، و علوم طبی، علوم اجتماعیپژوهش در علوم انسان
، یم و بـر آن مبـانیمند بسـاز هیامًال نظرک ییها آموزش داده و حوزه یها را به افراد هاست تا آن هینظر

ل و یتر جرح و تعـد افزون یها تر را با پژوهش یمیقد یها هیا نظریم و یبساز یگریات دیباز هم نظر
  ! م ؟یات داشته باشیاز نظر یتًا علومیم و نهاینکل یمکت

، یعلـوم انسـان یهـا ا هدف ما از پـژوهش در خانوادهیمقصود  یراست به ــــن سؤال ینظر من ا به
را یـاسـت ز ییاسـت، مبنـا ییالعـاده مهـم و مبنـا فوق ــــست؟ یچ یعی، و علوم طبیعلوم اجتماع

م ینـک یا ما پـژوهش مـیه یرسد آخرالنها ینظر م به. چرخد یآن م ۀبر پاشن یاریبس یها یریگ میتصم
ه، و سـپس انتقـال و انتشـار و بسـط و یـبـار از نظر گران یه و ساختن علوم و معارفیجاد نظریا یبرا
در . یلکا رفـع درد و رنـج و مشـیـو  یـیا آرزویاز یبرآوردن ن یم براینک یا پژوهش میش آن، و یافزا
تـًا یتوبرتـو و ذوسـطوِح نها یها یورز تفلسف و استدالل یگر، جایار دینجا، همچون مواضع بسیا
البتـه قائـل . اسـت ییمبنا یمتیعز ۀنقط ینیا بازبی یابیباز ینجا جایا! ستیحاصل ن یفرجام و ب یب

                                                           
سازان  هین نظر ینوآورتر ن و یتر  از برجسته یکی. ندک یهم صدق م یعیشاخۀ علوم طب’ نیتر  موفق‘در مورد  ین سخن حتیا.  ١

ِز تجربـه یانگ ن حـوزۀ شـگفتیما در ا… : " دیگو ی، ملز بورینستم، یمۀ اول قرن بین یکز یف ۀار حساس و نوآورانیدورۀ بس
معتبـر  یاسـت، فقـط هنگـام یکالسـک یکز یع فیرف یه سازندۀ بناکعت، یشدۀ طب نون شناختهکن تایه قوانکم یا آموخته
 یتر، حتـ به عبـارت سـاده). ٢۴ص: ١٩۵٨بور، "(میار دار کت اتم سر و ینهایشده از عمال ب لکیه ما با اجسام تشکاست 
  .ت نداردیهم در مورد همۀ اجسام شمول یعین طبیقوان

  
  



      ١٩٣     سازی و معضالت و اهداف بومی نظریه

 

ب آن دو موضـع کیـرا هـم بـا تر یتوان موضع سوم یرا مین است زکه تنها آن دو موضع ممکستم ین
مواضـع  ییل نهـایـه در تحلکـقائـل شـوم  یخواهم بـه نحـو ین وصف، میبا ا. ردکار یابداع و اخت
  .ر استیپذ لیر تقلکالذ از آن دو موضع فوق یکین ما به کمختلِف مم

ق و یهـا، سـال معطـوف بـه ارزشا یـول،  مولـود کاز آن دو هدف مو یکن، اخذ هر یافزون بر ا
توان بـر  ی، هر چند میعنی. تابد یبرنم یو قطع یجابیچ بحث و استدالِل ایه مطلقًا هکاست  یالیام

 یات و تـوقفکاس یرد و در مواقعکا تعّلقات بحث و استدالل و مناظره یها  سر آن مجموعه از ارزش
ا یـآور  را الـزام یچ موضـعیهـا هـ یها و تعاط ن تضاربیدام از اکچین هیکل ،ردکدر بحث حاصل 

از آن دو هـدف از  یکیه بحث و استدالل بر سر انتخاب کنیجه، نظر به ایدر نت. ندک یر نمیناپذ زیگر
توانند بحث و استدالل منـتظِم  یم یماست، افراد در صورت یتعّلقات کۀبر شب کیو مت یمبتن  پژوهش

ربط بـا هـم توافـق  یه بر سر تعّلقات ذکهدف از پژوهش داشته باشند  ۀدربار یریپذ احتماًال فرجام
هـدف از  ۀه اوًال، اخـذ موضـع دربـارکـن است یا ینظر  شیل پین تحلیجمع ا حاصل. داشته باشند
ًا، عدم توافق بر سر آن تعّلقات، بحـث و یو ثان. از تعّلقات است یا هکبر شب کیول و متکپژوهش مو

  .ندک یم ییر را منتفاستدالل منتظم فرجامپذ
اتخـاذ  یس در مورد هدف و مقصود از پژوهش موضعکه هر کد روشن باشد ین وصف، بایبا ا

 یاالمر من خود بر چـه موضـع اما عاقبت. انجام داده است یه بر تعّلقاتکیار را با تکن یند الجرم اک
ه اجتماعـا و گـاه انفـرادًا ک ییها ال، و آرمانیتحقق حاجات، آمال، ام ید برایه ما باکبر آنم . هستم
ه و جـرح و یـانباشـت نظر یبرا یعنی ـــگر ید ۀنین سخن البته گزیبا ا. میم دست به پژوهش بزنیدار
، ین موضـع راهبـردیـا. شـود یمـردود م ــــم ینـکها پـژوهش  ل و انتقال و انتشار آنیمکل و تیتعد

و . شـود یگر میالت دکمسائل و مش از یاریبس یردم، راهنماکر کذ یتر به اشارت شیه پکطور  همان
شـود حاجـات و  یعلوم م یها از خانواده یکما در هر  یها اوشک یانیمت و بنی، نقطه عزیعنین یا

  . معضالت
ه، کـنینخسـت ا: ر شـومکگـر را متـذیو پرداللـت د یانیـار بنیبسـ ۀتکجا الزم است دو ن نیهم

دوم  ۀتـکن. سـتندیسان نیک یتمام جوامع و جماعات بشر یحاجات، معضالت، و آمال ضرورتًا برا
 یر باقیتغیسان و الیکهمواره  یخاص ۀه حاجات و معضالت جامعکتوان قائل شد  ینم یه،  حتکنیا
ران کـست متفیالمثل، الزم ن یه، فکاند  ین معنیار حساس و پرتبعات بدیبس ۀتکن دو نیا 1.مانند یم

                                                           
بًا یعه دقت شود، تقر یات شیاگر در روا: "مینکدرنگ ) هیلله عل ا رحمت(معرفت یمحمد هادالله  تین سخن آیبر ا یقدر. ١

الم، کرا در مسائل مختلف اعم از ) ع(نیروز نظارت دارد و اگر منظور معصوم یانهایعه به جر یات شیهشتاد در صد روا
ه از جانـب کـآن روز … و  یو فقهـ یو فلسـف یالمـکات یـه نظر کم ینید ببیم، باینکافت یم در یبخواه… فلسفه، فقه و 

 ید، نقـش اساسـیه از ائمـه بـه مـا رسـک یات در فهم مطالبیسنت مطرح شده بود، چه بوده است و فهم آن نظر  یعلما
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م، بـا همـان یکست و یا ربع اول قرن بیستم یربع چهارم قرن ب ۀدر فرانس یاجتماع ۀپژوهشگر عرص
ه کـندارد  یچ ضرورتیضًا، هیا. شان در آلمان یان آلمانیه همتاکمواجه باشند  یمعضالت و حاجات
اواخر قرن نـوزدهم بـا آن  یایتانیدر بر یاجتماع ۀران پژوهشگر عرصکه متفک یمعضالت و حاجات
و نـه . ستم با آن مواجهندیاواخر قرن ب یایتانیها در بر نان آنیجانش هکباشد  ییها مواجه بودند همان

 یریه سکمعضالت و حاجات و آمال وجود ندارد  یسانیکو  ینواختیکن یا یبرا یچ ضرورتیتنها ه
ا اعضـا و جـوارح و یـانـًا، و یا بنیاند،  ردهکر ییتغ یا دهیها در موارد عد ه آنکند ک یار مکآش یاجمال

در نـوع خـود مهـِم جـذب و  ۀه امروزه بـا معضـلکا یتانیبر ۀا جامعیبه عنوان مثال، آ. ها آنمقّومات 
مواجـه اسـت در ) یو بنگالدشـ یسـتانکعمدتًا پا(هند ۀقار مهاجران شبه یاجتماع   یفرهنگ ۀاستحال

 ۀه بـا معضـلکـدوم قـرن نـوزدهم  ۀمـیفرانسـه در ن ۀا جامعـیـقرن نوزدهم هم مواجه بوده اسـت؟ آ
دار یـل بـا آن پدکبه نام انتحار مواجه بوده، امروزه با همان شدت و وسعت و به همان شـ یرنوظهو

 ِی سـنت یضـد مناسـبات و هنجارهـا یهـا انیز جریآم دار معضـلهیا پدیند؟ آک یدست و پنجه نرم م
 یا ها، به عنوان نمونـه یپیه ـــستم یشصت و هفتاد قرن ب یها دهه یایتانیدر بر یشدۀ اجتماع تیتثب

 یجـه بـرایا و در نتیـتانیبر ۀجامع یآن زمان، برا یزیانگ امروزه هم با همان گستره و مخاطره ــــبارز 
از  یا نـدهیه به طور فزاک یستیالیو سوس یارگرک یها مطرح است؟ جنبش یاجتماع ۀران عرصکمتف

ثـر کا یاسـیت سثبا یها ستم ستونید و تا آغاز ربع آخر قرن بیاواخر قرن نوزدهم در اروپا آغاز گرد
پنجـاه و  یها ژه در دهـهیو بـه ــــرده بود کموارد متزلزل  یرا به شدت متأثر و در برخ ییجوامع اروپا

از  یاریمعاصـر و بسـ یایـتانیخانواده در بر یۀو تجز یثبات یا بیند؟ آیجاکامروزه  ــــشصت و هفتاد 
ا یـو مهم بـوده اسـت؟ آ یجد یا معضلهز یا نیتانیبر یایتوریکمشابه، در عصر و ییاروپا یشورهاک
ن یزان و وسـعت مبتالبـه چنـیـم یـکامروزه و بـه  ینیالت یایک، و امرییقای، افرییایجوامع آس ۀهم
ل یـن قبیـه وسعت معضله در اک یا، در مواقع و مواضعیهستند؟ و آ یزیآم العاده معضله دار فوقیپد

 ــــسـلند ی، نـروژ، سـوئد، و اکدانمـار ــــ یناویاندکاسـ یشورهاکژه یو ا و بهیتانیبر ۀجوامْع به انداز
سـان یکجوامـع مبتالبـه  ۀدار در همـیـآن پد یمیه عوامل و علـل تقـوکتوان قائل شد  یباشد، م یم

  است؟ 
ژه یو دار عمـده بـهیفوق و صدها پد یدارهاید از تأمل بر پدیه باکتوان و بل یآنچه به گمان من م

                                                           
ل اخذ و یتوان به تحلیرا م یادیات ز کشان، نیاز ا یگرینار سخنان د کن سخن، در یاز ا). ٧۴ص: ١٣٧٣معرفت، ."(دارد

و  یه ائمـۀ هـدکـشـود  یا مالحظه میآ) ١. (نمک ین دو سؤال بسنده میما به طرح ا یبحث فعل ین برایکل. ردکاستنباط 
و  ارآمـدکبـاور  نیا عالمـان د یـآ) ٢(فرمودند؟  ینۀ خود اظهار نظر میبه حاجات و معضالت زمانه و زم با توجه) ع(یتقو 

ارآمـد و که چـرا کـدوارم روشن باشد یمواجهند؟ ام) ع(یائمۀ هد" روز یها انیجر "ن ما با همان یجامعۀ امروز  پژوهشگر
چ احسـاس یجه، هم هـیماند و در نت یباق یمانۀ ائمۀ هدنه و زیتوان در زمیم یرا به راحتیز . د هستندکیپژوهشگر مورد تأ 

 .ردکهم ن یچ پژوهشید و هم، به تبع، هیبه پژوهش ند یازین
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 یم فلسفکه به عوض صدور حکن است یجه گرفت اینت یانسان و علوم یعلوم اجتماع یها در حوزه
معضـالت و  ینـواختیکو  یسـانیکا عدم ضـرورت یضرورت  ۀدربار یا بحث و استدالل فلسفیو 

سـاده،  یلیدر گذر زمان، خ یا حاجات در تمام جوامع، و ثبات و دوام معضالت و حاجات جامعه
تـوان  ینم یفلسف   ِییاستعال ِی از افق فوقان. پرداختدارها یمعضالت و پد یمورد ِی ها اوشکد به یبا

سـخن . گفـت یا و درخورتـوجهکـات ، و آن ثبات و دوام، سخن قابلینواختیکو  یسانیکآن  ۀدربار
آن معضـالت و آالم و آمـال، مواضـع  ین به وقت رفع و دفـع و ارضـایکل! توان گفت یاد میالبته ز
ز بـر قـوم و کـشوند و پژوهشگْر متمر ینار گذاشته مک یدیدقال و تر و لیچ قیه یو ب یبه درست یفلسف
  . شود یمورد نظر خود م ۀلیقب

  
  دارهایشدن پد معضله یمبنا

وجـود آن  ینـواختیکم و سپس از ی، معضالت و مسائل را مفروض گرفتیمعن یکدر بحث فوق، به 
 یانیـبـه ب. میپـرداختل یـخاص بـه پرسـش و تحل یا ها در گذر جامعه ز دوام آنیجوامع و ن ۀدر هم

بودن  جهانشـمول یشده بود و تنها چگـونگ  گر، در بحث فوق وجود مسائل و معضالت، مصادرهید
 یلم از منظـریمـا کنیا. خ جوامع مورد بحث قرارگرفتیجوامع معاصر و در طول تار ۀها در هم آن
ح و یامًال صـرکـخـواهم  یب، میـن ترتیبـد. امًال متفاوْت به مسائل، معضالت و حاجات بپردازمک

. بـه مـا دارد یانًا بستگیبن یاریع تمام ی، به معنایداریشدن پد ا مسئلهیه معضله کنم کشفاف اعالم 
ت یـا مسئله محسوب شود و چه تقّدم و تأّخر و فوریمعضله  یداریند چه پدک ین مییه تعکما است 

تر  ار ژرفیبس یها و خواه در عرصه یعیطب ۀدارها، خواه در عرصیپد. ش لحاظ گرددیبرا یا ضرورتی
ت و ضــرورت یــا فوریــت یــاولو ۀدربــار یچ ســخنیگــاه هــ چی، هیو اجتمــاع یتر انســان یا هیــو پا

ند یگشـا یلب نم یا چ عرصهیگاه در ه چیدارها هیتر، پد یانیار بنیبس. ندیگو یشان به ما نم ییشناسا
ن مـا یـجا ا ، همـواره و همـهییل نهـایـتحلدر . نـدیبودنشان به ما بگو  زیآم معضله ۀدربار یتا سخن
ه کـ −میه هستک یا یو فرهنگ یاجتماع ۀنیم و متعلق به هر عصر و زمیه هستکهر −م یها هست انسان
 یبند دارها را دسـتهیات خود پدیسوز تعّلقات و تلّق  ا سرنوشتیساز  سرنوشت کۀامل بر شبکاء کبا ات
ر یـرا غ یو برخ یو ضرور یاتیرا ح یبرخ. میبخش یمگر را تأخر ید یرا تقدم و برخ یبرخ. مینک یم

   1.تیاهم یا بیت و یاهم مکا ی یرا عاد یم و برخیپندار یز میآم را معضله یبرخ. مینک  یم یابیآن ارز
دارها و یـپد ۀنندک یبند دسته ی"ما"ن یه اکست ین ین معنین سخن بدیه اکم یفزاید بیبالفاصله با

                                                           
د یبا یا علوم اجتماعیآ"، )٧٨/١٣٧٧(المکباید ز یسعبه . ک. ، ریعلوم اجتماع یدارهایپد یستیچ یلیل تفصیتحل یبرا. ١

 ".  ند؟کت یتبع یعیعلوم طب یها از روش
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 یبوالهوسـ ی"مـا"هـا،  ز بودن آنیآم ا معضلهی  مسئله ۀنندک یابیها و ارز مقام و منزلت آن ۀنندک نییتع
ر ین و تقدییخواهد تع یه مکاش بخواهد، هر آنچه را  ل و هوسیتواند، چنانچه م یم یکه هر کاست 
ها  یابیو ارزها  نییها، تع یبند ن دستهین چنیه اکاست " ما"، در واقع یمعن یکالبته به . ندکار یو اخت

اش بخواهـد  ل و هـوسیه هر آنچه مکست یامًال هم مختار و آزاد نک" ما"ه کنیزند، ضمن ا یرا رقم م
ه کـدرست اسـت . ستیان نیدر م یتناقض! رین خیکل! ظاهرًا متناقض یقدر. ندکار و انتخاب یاخت

 ۀدیـچیار پیبسـ کۀدارها را بـا توجـه بـه شـبیـپد یبنـد و رتبه یبند ه دسـتهکـن ما است یت ایدر نها
 یا حتـیـو  یار، بوالهوسانه و به طور فـردکن یحال ا نین در عیکزند ل یخود رقم م 1اتیتلّق    تعّلقات
گاهانـکـز امـر ین ییمبنا ِی میتقو کۀم آن شبین، تقویهمچن. ندک یدا نمیتحقق پ یگروه  ۀامًال خودآ
و قـوم و  یو نسل یعصر یبرا یداریدارد پدان کامًال امک، یعنین یو ا. ستیو تمامًا متأّمالنه ن یاراد
ا یـگر و ید یدار در عصر و نسلیشود و همان پد یابیاحساس و ارز یو فور یو ضرور یاتی، حیقرن
  . شود یابیاحساس و ارز یگریا نسبتًا به نحو دیامًال کگر ید یا لهیان قوم و قبیدر م
رفتـه  هم یرو یتـوان از حاجـات ین سـطح میتـر ین و دانیتر یه اگـر چـه در بـدوکم یفزایز، بین
د بالفاصـله ین بایکل. ن و مجامعت، سخن گفتکو مس کو پوشا کاز به خورای، همچون نکمشتر

ل و کشـ ین و بیّ حـداقل بالتعـ یـکن سـطِح وجـود انسـان، تنهـا یتر ین بـدویدر ا یه حتکافزود 
ش یدایـآدم از بدو پ یبنع یه جمکتوان قائل شد  ی، اگر چه میعنین یو ا. است که مشترکمحتواست 
مواجه  ییها با انسان یانکا میچ زمان یگاه در ه چیازمند بوده است و هین هر چهار مقوله نیخود به ا
ن چهـار یـا یو بدون محتوا ین به محض عبور از سطح صوریکها باشند ل از از آنین یه بکم یا نشده

تحقـق  ۀویه در شک یم به نحویشو یمواجه م یصرع   ژهی، و ویقوم  ژهی، ویفرهنگ   ژهیات ویاز، با تلّق ین
ت ین تابعیو ا. میشو یات متنوع مواجه میخ و عرض جوامع با انواع تجلیها در طول تار آن یا ارضای

. نـدک یخاص صدق مـ ۀجامع یکات ینحوۀ ارضا، هم در عرض جوامع مختلف، و هم در طول ح
قرابتهایی در برخی از انحای ارضای ایـن  روشن است که این سخن وجود یا وقوع برخی شباهتها یا

ایضـا منتفـی نمیکنـد وجـود . یا ان نیاز در برههای طوالنی از تـاریخ جامعهـای را منتفـی نمیکنـد
  .شباهتها یا قرابتهایی در نحوه ارضای برخی از آن چهار نیاز میان دو یا چند جامعه معاصر را

از  یا دهکیـم الزم اسـت چیه بپـردازشـد شـتر مباحـث مطرحیاوش بکـه به بسط و کنیش از ایپ
  :مینکان یامهات آن مباحث را ب

علـوم : سـتندین یسـاز هیه و نظریـا ناظر بـه نظریشامل  صرفاً ه کم یدار ییها ا پژوهشی  دانش. ١

                                                           
 ۀافسـان"، المکبـاید ز یسـعبـه . ک. ده، ریـچیار پیبسـ کۀن شـبیـر ایـو فراگ یمیتقـو  یِی تر شـدن نقـش مبنـا روشـن یبرا. ١

  ".یشیآزاداند
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  .یعیطب
، کیعلـوم پزشـ: ستندین یساز هیا ناظر به نظریشامل  ابداً ه کم یدار ییها ا پژوهشیها  دانش. ٢

  .یو فنآور یعلوم مهندس
ه کم یها ندار از حوزه یخود در بعض یها از دانسته یبرخ یجهانشمول برا ینظر انیبنه تنها . ٣

ه کـدها مواجه اسـت ییا تقیدها یا تحدیو تنوع  یندگکا موضوع آن چنان با پرایدانش ما در آن حوزه 
  .یدر علوم اجتماع: دهد یجهانشمول نم یان نظریتن به ب اناً یبن

 ییالعـاده مهـم و مبنـا فوق ی، پرسشـ)اوشکـهمـان (ا هدف از پژوهشیز مقصود پرسش ا. ۴
  . است
  .از تعّلقات است یا هکبر شب یامر پژوهش مبتن ۀاخذ موضع دربار. ۵
 یبر سر هدف از پژوهش را منتفـ ی، بحث و استدالل عقالنیتعّلقات کۀعدم توافق بر سر شب. ۶

نسبی در برخی از اجزاء شـبکه تعلقـاتی افـراد وجـود  البته واضح است که چنانچه توافقی. ندک یم
داشته باشد هم بحث و استدالل جهتدار میتواند شکل بگیرد و هـم ایـن امکـان وجـود دارد کـه آن 

  .بحث و استدالل به فرجامی مرضی الطرفین منجر شود
، علـوم یعلـوم انسـان یهـا از خانواده یـکمـا در هـر  یهـا اوشک یانیـمـت و بنیعز ۀنقط. ٧

 کو عمومـا مشـتر یبعضا فـرد یها ، حاجات و معضالت و آمال و آرمانیعی، و علوم طبیجتماعا
  .ن باشدیر از ایتواند غ یهست، و نم یا ا جماعت مربوطه در هر عصر و زمانهیجامعه 
  .ستندیسان نیک یتمام جوامع بشر یها ضرورتًا برا حاجات، معضالت، آمال و آرمان. ٨
  .مانند ینم یر باقیتغیسان و الیکجوامع همواره  یها آمال و آرمانهمۀ حاجات، معضالت، . ٩
  .ها دارد به ما انسان یانًا بستگیبن یاریع تمام ی، به معنایداریشدن پد ا مسئلهیمعضله . ١٠
م و یخود تقو یاتیتلّق  ـ  یتعّلقات کۀامل بر شبکاء کدارها را با اتیه پدکم یها هست انًا ما انسانیبن. ١١
و قـوم و  یو نسـل یعصـر یان دارد بـراکامًال امکجتًا، ینت. مینک یم یحیترج یبند و رتبه یبند دسته
گـر و ید یشود و همان در عصر و نسل یابیاحساس و ارز یو فور یو ضرور یاتیح یداری، پدیقرن
  . شود یابیاحساس و ارز یگریا نسبتًا به نحو دیامًال کگر ید یا لهیان قوم و قبیا در می

 یسـاز هیرا نظر یا اگر هـدف از پـژوهش در حـوزه یه حتکن است یج فوق ایاز تبعات نتا یکی
جهانشمول  یها یساز هیما مستعد نظر یها اوشکه کست یار نکم باز هم چندان معلوم و آشیقرارده
 کۀامـل بـر شـبکاء کـدارها را بـا اتیـه پدکـم یها هسـت انـًا مـا انسـانیه بنکنیز، با توجه به این. باشد
 یا م، اساسـًا وجـود مجموعـهینک یم یحیترج ِی بند و رتبه یبند م و دستهیخود تقو یاتیتلّق ـ  یتعّلقات

 یاوش منتفـکـا موضوعات، معضـالت، آمـال، و آالِم قابـل یدارها یاز پد یخیجهانشمول و فراتار
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ن اوصـاف، یـا با. شود یم یز منتفیاالطالِق عام ن یجهانشموِل عل ِی ساز هیجه، نظریو در نت. شود یم
شستن از  جز دست یزیاز مواقع و مواقف، گر یاریه در بسکر است یپذ انکه نه تنها امینظر یدانش ب
  .میجهانشمول ندار یساز هینظر

  
  یساز هیه و نظرینظر یها شفرضیپ
م از خـود سـؤال یا ردهکـ یسـاز هیه و نظرینظر ۀه دربارک ییها سته است جهت بسط بحثیشا کنیا
ل یـل تحلیه بـه تفصـکـطور  اسـتوارند؟ همـان ییها شـفرضیات بر چه پیو نظر یساز هینظر: مینک
 ۀدیـچیار پیبسـ ۀبر آن مجموعـ کیمت اناً یبن، یار و اقدامکش از هر یش از و بیپ یساز هیم، نظریردک

مـورد توجـه قـرار  یداریـا چـرا پدیـه چگونه کنین، ایهمچن. تعّلقات ماست ۀاِت زادیتعّلقات و تلّق 
شود، قـدم بـه قـدم مولـود تعّلقـات ذوسـطوح مـا  یدا میاوش نسبت به آن پکل و عزِم یو م ردیگ یم

و  یار غنـیات بسـیـتعّلقـات و تلّق  ۀن مجموعـیـتر گفتـه شـد، ا شیه پکطور  و همان. زاد استیآدم
نـد و هـم بـه ک یمـ یحیترج یبند و رتبه یبند م و دستهیدارها را تقویانًا هم پدیه بنکماست  یمیتقو
مـا  ِی ساز هیه نظرکنیگر، ضمن ایبه عبارت د. بخشد یل و جهت مکدارها شیرد ما به پدیکرو ۀنحو

ن یـا ۀدربار یچ سخن جهانشمولیاست ه  ما ابتنا شده یاتیتلّق ـ  یتعّلقات ۀبر مجموع ییل نهایدر تحل
هر  1.توان گفت یاز آن اجزاء نم یکهر  یرگذاریتأث یزان و چگونگیب آن، مکیمجموعه، اجزاء و تر

 یا یاتیـتلّق   یتعّلقات یها از مجموعه ـــ یعیا طبیو  ی، اجتماعیانسان ـــ یا قوم و هر قرن و هر عرصه
ن یـرد اید تام قرارگکیه مورد تأکاست  یالعاده مهم و راهبرد و آنچه فوق. شود یه میبرد و تغذ یبهره م
ن یـمؤلفـات ا یسـتیبا چها یـ یسـتیچ ۀدربـار یچ سـخن جهانشـمولیهـ ینیشـیه به طور پکاست 

ا یـ ییدارهایـه چـه پدکـرد کـش مقرریتوان از پـ ینم 2.توان گفت ینم یاتیتلّق   یتعّلقات یها مجموعه
ه کـل سؤاالت ین قبیا. است ییها شفرضیا پیات و یا تلّق یدام تعّلقات کازمند ین یمسائل و معضالت

 یه نقـش مهمـکاست  یباشند سؤاالتد داشته یا بایدارند  ییها شفرضیچه پ یساز هیا نظریات ینظر
 یسـاز هینظر یسـاز میو نـه تنهـا بـه عق. ننـدک یفا میا یا در هر عرصه یساز هیساختن نظر میدر عق

را پرسش یز. ندک یر میگ نیما را زم یها اوشکل سؤاالت از ابتدا ین قبیه اکنیه ناگوارتر اکانجامد  یم
                                                           

امکان دارد به نظر برسد که یکی از مواضع ماخوذ این مقاله عدم امکان نظریۀ جهانشمول بوده است در حـالی کـه ایـن .  ١
باید تاکید کـنم کـه در هـیچ جـایی از ایـن مقالـه اسـتدالل یـا دعـوی نشـده کـه نظریـۀ . موضع خود جهانشمول است

  . اشیمجهانشمول نداریم و یا نظریۀ جهانشمول نمیتوانیم داشته ب
هـای روشن است که این سخْن خود پیشـینی، بـه ایـن معنـا کـه پـیش از هـر نـوع تجربـه و مواجهـه بـا انـواع مجموعـه.  ٢

- هـای تعلقـاتیو در عینحال واضح است که مبتنی بر وقوف بر تمام مجموعـه. تلقیاتی حاصل شده باشد، نیست   تعلقاتی
با مالحظۀ تنوع و تکثر . ت، که استقراء تام در اینجا هیچ موضوعیتی نداردتلقیاتی بنی آدم در گذشته و حال و آینده نیس

شـویم کـه هـیچ  تلقیاتی در گذشته و حال بدین نتیجه سـلبی و کمینـه رهنمـون میـهای تعلقاتیاجزاء برخی از مجموعه
  .توان کرد ها نمی دعوی فراتاریخی و فرافرهنگی دربارۀ چیستی و چه بایستی اجزاء آن مجموعه
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بـر  کـیمت یلـکات بـه طـور یـه نظرکـرده اسـت کـشـفرض یات، از ابتـدا پینظر یها شفرضیاز پ
امـر  یسـاز هیها، نظر شـفرضیافتن آن پیـه در صـورت کـجهانشمول و عام هستند  ییها شفرضیپ

 یشـناخت شـفرض علمین پیه چنکم یرید بپذیمتأسفانه با. خواهد شد یمند ار و ضابطهکهموار، خود
ار یده و بسـیـچیار ژرف و پیاِن بسـرا نه با انسـیخطاست ز. خ و بن خطاستیاز ب یشناخت ا معرفتی

ات یــخ نظری، و تــارید اقتصــادیــخ عقایخ علــم، تــاریه در تــارکــ ییزپــایمتنــوع و چمــوش و گر
ها و  هیـرات و تعارضـات نظریثر و تغـاکدارد و نه با تنوع و ت یم همسازیسراغ دار  یاسیس   ـ   یاجتماع
  .خیتوارهمان انسان در همان  یها یساز هینظر

ه و یـنظر یها شـفرضیرامـون لـوازم و پیاوش پکـه به عوض کن است یارساز و مؤثر اکرد یکرو
 یلـیدر آن حـوزه، خ یساز هینظر یعنی یا ه پژوهش در هر حوزهکشفرض ین پیز ای، و نیساز هینظر

د یـما از ابتدا تا انتهـا با  چراغ پژوهش. میدار مورد نظر بپردازیا پدیموضوع  ۀساده، به پژوهش دربار
 یا هیـبـه نظر یه پـژوهش مـا منتهـکـسـت یابدًا مهم ن. ما باشد یها حاجات، آمال، آالم، و آرمان

 یتواند فهمـ یر اقوام و قرون هم میه در ساکدوار بود یتوان ام یه اگر شود مکجهانشمول و عام شود 
چه باشد نامش هر  ـــه دستآورد پژوهش کن است یاما ا ییمهم و مبنا. ندک ییگشا ند و گرهکحاصل 

. ا رفع درد و رنج مورد نظر را داشـته باشـدیاز و آرزو، و یا تحقق نیحل معضله،  یافکتوان الزم و  ـــ
 یعلـوم ییایه اعتبار و پوکم یا ردهکحال از خود سؤال  ا تابهیآ. ن باشدید هم چنین است و بایزان ایم
  دارد؟ یا زهیجاست و رجوع به چه ممکو برخوردارند از یکن یه از حرمت و شهرتک

م ینجـا گفتـیدر ا یسـاز هیه و نظریـپـرداختن بـه نظر یها شـفرضیپ ۀبا توجه بـه آنچـه دربـار 
تـوان  ین چـه مید ۀه در حوزیپرداختن به نظر یها شفرضیپ ۀه دربارکرفته قابل انتظار است  هم یرو

  .گفت
علـوم  یهـا وزهاز ح یا ه هـدف از پـژوهش در حـوزهکوجود ندارد  یا ضرورتیچ الزام یاوًال، ه

ا یـ یشناسـ ا زبانیـا عرفـان یـات یا ادبی یا نقد ادبیات یا الهیا فلسفه یخ یا تارین باشد ید ــــ یانسان
  .باشد یساز هیا نظریه ید نظریتول ـــ یتیا علوم تربیا حقوق و ی یشهرساز
چ یقـرار دهـد، هـ یسـاز هین را نظریـد ۀهـدف از پـژوهش در حـوز یًا، چنانچه پژوهشگریثان

 ییها هیـبـه نظر یا ویـباشـد و  یسـاز هین حـوزه مسـتعد نظریه اکوجود ندارد  یا ینیشیضرورت پ
  .ل شودیجهانشمول و عام نا

 ین دارایــجملــه د من یا در هــر حــوزه یســاز هیه نظرکــپنداشــت  شیا پیــن تصــور یــثالثــًا، ا
امر همـوار و  یساز هیها، نظر افتن آنیه در صورت کثابت و عام و جهانشمول است  ییها شفرضیپ

  .است یناشناس و روش یناشناس ار علمیع خواهد شد متأسفانه مولود تمام یمند و منسجم ضابطه
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 ــــ یعـیو علـوم طب ی، علوم اجتمـاعیعلوم انسان ـــها  عالمان در تمام حوزه یها رابعًا، پژوهش
ات یـاز تعّلقـات و تلّق  یا هکبر شب یباشد خواه نه، همواره مولود و مبتن یساز هیخواه معطوف به نظر

چ یات برخاسـته از آن تعّلقـات مطلقـًا هـین تعّلقات و تلّق یا ۀو دربار. برخاسته از آن تعّلقات است
 یشـناخت روش ۀدیسنج یها ن گامینخست. ردکم یتوان ینم یو فرافرهنگ یخیجهانشموِل فراتار یدعو

از تعّلقـات  یثرکبزرگ ما را با چنان تنوع و ت ۀآن سه حوز یها رشاخهیاز ز یکدر هر  یشناخت و علم
  .ندک ین عرصه مضمحل میما را در ا ۀشانیاند ه تمام تصورات سادهکند ک یات مواجه میو تلّق 

یمن اتبع الهد یوالسالم عل                             
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