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 وجهه  که دش شناسيمعرفت نوعي گیريشکل به منجر دکارتي يشناسمعرفت در نیع-ذهن تمايز
 مسهم   عینیتهي  مثابهه بهه  را ذههن  از بیهرون  جهان کهاست  ييگرادوگانه اي ستیدوآل آن اساسي
خوانهد   « روش عممهي »کهه   چهه آن ايه  معرفهت  غهايي  هدف را عینیت کشف و گیردمي مفروض

 نیمهه  از منطقهي  و زبانشهناختي  شناختي،هستي گانهسه هايچرخش؛ ولي کندمي قممداد شود،يم
 يادعاها از يکي. دش يکانت يشناسمعرفت به معطوف يعمم روش نقد به منجر بعد به بیست  قرن
 ارث بهه  يسهت یدوئال يمعرفته  نظها   بهر  تهوان يم يفاز منطق کمک به که است نيا حاضر مقاله
ههاي  فهرض نقهد و اناله پ شهیش   لذا مسئمه اصمي اين است کهه بها    ؛افتي غمبه س یرئال از د یرس

 ايهن  بهه  شاسه   بهراي  کند؟مي شیدا سرنوشتي چه عممي روش دوآلیس ، جممه از منطقي معرفتي و
 ،ي)منطقه  گانهه سهه  ههاي چهرخش  عممهي،  روش معرفتهي  نظا  تبارشناسانه بررسي از شس مسئمه،
 خواههد  بررسي ي،دوآلیست آنتيشساروش  بهعامل گذارِ روش دوآلیستي  مثابهبه( يزبان و يوجود
 در يفهاز  منطهق  برجسهته  نقش و يفاز منطق به ييارسطو منطق از گذار چرخش، نيا در که شد
 .داشت خواهد تيمالور چرخش نيا
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  مقدمه. 1

 درصدد ،هشد بندیفرمول روشنگری فیلسوفان توسط هجدهم قرن در که مدرنیته پروژه
 منطق اساس بر را خودسامان هنر و جهانشمول اخالق حقوق، عینی، دانش تا بود

 شناختی هایقابلیت و هاظرفیت تا بود آن مترصد پروژه این. دهد گسترش آنها درونی
 که آنچه یا فرهنگ نمودن تخصصی با و بخشد رهایی رمزگونه و رازورانه شکالاَ از را

 و سیاسی اجتماعی، بندیصورت شود،می قلمداد روزمره زندگی عقالنی سازماندهی
 چنین مدافع که 2هابرماس (.5-2، ص1991، 1)مرکانتنماید عرضه متمایزی اقتصادی
 روشنگری عصر متفکران از نسل سه اندیشه در را مفهوم ویژگی این است، تصوری

 :وی زعم به. دهدمی نشان
 و هگل شلینگ، و فیخته و کانت تا گرفته کندورسه و خهولبا از متفکران، این برای 

 کشف در عقل کار و داشت وجود تنگاتنگ ایرابطه رهایی و عقل میان مارکس باالخره
 به تعهد که آن شرط به ادراک، این در عقل. انسان رهایی جهت در بود گامی حقیقت،

 به را هاانسان ایبر خودمختاری یافتن واقعیت و خالقانه کنش آزاد، جامعه آرمان
 (.259-252، ص1991)هابرماس،  گیرد می قرار توجه مورد آورد، ارمغان

-یم ییگراسوژه متیعز نقطه که دارد یدکارت یتبار خود انسان یبرا یخودمختار
 انعکاس دکارتی «من» در که شناخت هرگونه شالوده عنوان به اندیشنده سوژه. باشد
 ؛کندنمی زندگی تاریخ از خاصی زمان و خاص مکان در که است خاصی انسان یابد،می

( عام) کلی طور به آگاهی بیانگر تا باشد 1«سوبژکتیو فرا» یا استعالیی ایسوژه باید بلکه
 یا دکارتی انتزاع این از شکل ترینیافتهتکامل. (11، ص1922، 4)سولومونباشد

 دهندهپایان دقیقاً را خود که بود نوزدهم قرن «پوزیتیویسم» ،«سوژه زداییشخصیت»
 اجتماعی و فردی رفتار و شناسیزیست تجربی و علمی مطالعه سود به متافیزیک

، 2111، 5)ریتزردانستمی شد،می تلقی فیزیک هایروش آنچه الگوی طبق انسان،
 . (15ص

                                                           
1. Merchant. 

2. Habermas  

3. Metasubjective. 

4. Solomon. 

5. Ritzer. 
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 ایمانوئل بعد قرن چند .یافتاصالت  نیز روش یاب،یقتسوژه حق گیریشکل با
 ذهنی مقوالت اعتبار به را معرفت یهعقل محض، نظر با نقد م(1214-1924) کانت
 معرفت یهچارچوب نظر مدرن در شناسیمعرفت سامان و نمود تکمیل و یدبازتول

 .یبیترک ای است یلیتحل ای ی،حکم هر بود معتقد کانت .افتی نیّتع یکانت-دکارتی
 قیدوطر به رد،یگیم قرار تعقل مورد که یاحکام تمامی در 2محمول به 1موضوع نسبت
 در (یضمن طور به) که یزیچ عنوان به الف موضوع به ب محمول ای: است ممکن
 در چند هر است، الف تصور از رونیب کسرهی ب ای دارد تعلق است، مندرج الف تصور
 .دارد یوستگیپ آن با واقع

خود  نقادانه یهبرخالف داع ،گرفتیکه شکل م جدیدی یکردرو هر کانت، از پس
 نیچن بارز نمونه .شدیگرفتار م یدوآلیست زیتما نیچن دام در معرفت، یهنظر رابرب در

 رغمبه یلیتحل فلسفهنمود.  یریگیپ تحلیلی فلسفه یکل طرح در توانیم را یروند
 زا نتوانست ترکیبی، -یلیتحل یایطرح قضا در زبانی چرخش به دنیبخش تیمحور
 خاص انهیگرااثبات یشناسروشرچوب چا ودر بگریزد یکانت-یدکارت دوآلیسم چنگ
  .افتی نیو تکو میتعم خود

 مقوالت طرح با کانت ن،یپس و نیشیاحکام به پ یبندمیاساس تقس بر ن،یا بر افزون
 یزبان شایپ ،یذات یوجه ،ینیشیپ احکام فیرد در یمنطق و یاسیق یایقضا و گانهدوازده

 وجود اعتبار به که داد خود بعد ما یشناسروش و یشناسمعرفت نظام به یخیرتاریغ و
 یبرالیسمل سیاسی نظریه ،غرب سیاسی اندیشه در یرتاریخیو غ گرایانهذات عوامل نیچن

 باشد.یم بشری جوامع همه به تفویض قابل که شدیم یتلق یسرمد و نهایی واژگان
 از از آن متأثر یکه بخش خود یستینئوپراگمات -پساتحلیلی فلسفه اعتبار به یرورت

 یول ؛را فراهم آورد ییگرایرتاریخغ و یگرایذات یفرارو هایزمینهتوانست  بود، نیکوا
 از یکی .برهاند را خودطبیعی یطِمح-انسان دوآلیسم دام از نتوانست نهایی تحلیل در

 ینظام معرفت بر توانیم یفاز منطق کمک به که ستا نیا حاضر مقاله یادعاها
 و نقد با که ستا ینا اصلي مسئله لذا ؛افتیغلبه  سمیرئال از دهیبه ارث رس یستیدوئال

 یچه سرنوشت علمی روش یسم،جمله دوآل از یمنطق و یمعرفت هایفرضیشپ انحالل
 کند؟می یداپ

                                                           
1. Subject  

2. Predicate  
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 ی،روش علم معرفتی نظام تبارشناسانه بررسی از پس مسئله، ینپاسخ به ا برای
به  یستیروش دوآل گذارِ عامل مثابهبه  (یزبان و یوجود ،یمنطقگانه)سه هایچرخش

 یپ یفاز منطق یمعرف با را یمنطق چرخش .شد دخواه بررسی دوآلیستیآنتیپساروش 
 چرخشسرانجام  و دگریها یهست از پرسش بارا  یوجود چرخش گرفت؛ میخواه

 یپ نیکوا ترجمه نیّتع عدم و نیتگنشتایو یزبان یهایباز هینظر به استناد با را یزبان
داشت و سنخ  میروش خواه پسا هایچارچوب بر یدرآمد. سپس فتگر میخواه

 .گرفت دقرار خواه یمورد بررس پساروش یکردحاصل از رو سیاسی یشهاند
 

 روش يتبارشناس. 2

 بدن از را (نفس) ذهن مسیحی فیلسوف دلیل دو بر بنا وسطا، قرون مدرسی فلسفه در
ساخته  بلکه؛ شمردنمی یعتطب خالف را بدن و نفس اتحاد نخست :دانست نمی جدا
 که فیلسوفی بود انسان کل نجات مسیحی فلسفه از مقصود چون ،؛ دومدانستمی خدا
 بلکه؛ کند رها بدن از را نفس توانستنمی هرگز دانست،می تفکر این به قائل را خود
 انسان بایستمی ناگزیر شود چنین اینکه برای. بخشد خالصی نفس با نیز را بدن باید

 حاصل پنداشت،می افالطون آنچه برخالف و بینگارد جوهری ترکیب به مرکب را
 .(229-222، ص1124)ژیلسون، نشمارد یکدیگر به بدن و نفس عرضی انضمام
 و شدمی تلقی بشری غایت رستگاری، و رهایی ِجاودانی، خرد سنتِ این در

 آن به رسیدن رطش که بود الهوتی امری بلکه ؛نبود زمینی و جهانیاین امری حقیقت
 این محکمات از بدن و ذهن جوهری اتحاد لذا ؛باشدمی ناسوت عالم از کندن دل

 از حقیقت، بودنِ جهانیآن اعتبار به سنتی، چنین در بنابراین .بود استعال و صیرورت
می صورت وحی و شهود مدد به حقیقت، به رسیدن بلکه ؛نبود ساخته کاری ذهن

بازی تغییر و پارادایمی یچرخش مستلزم علمی روش ریگیشکل که حالی در؛ گرفت
 را متحدالمرکز گفتمانی دوحلقه چرخش این که بود دانایی نظام در مندرج زبانی های

 حلقه گسست یکی: گسست هم از شدند، می محسوب متعارف علم هایپایانه که
 دهیناد بشری نفس یا ذهن اختراع به منجر کهد باشیم هیاال عالم از بشری ذهن اتصال
 و بطلمیوسی شناسیکیهان نظام از گسست دیگری و دش تیحیمس نییآ در شده گرفته
 .مرکز -خورشید گفتمان به مرکز -زمین گفتمان تبدیل
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 نظام مرکز را خورشید و منحل را مرکزیزمین نجومی هیات کپرنیکی شناسیکیهان
 معرفتی نظام مرکز را (گیتوکو) خوداندیشنده انسان ذهن نیز دکارت. داد قرار کیهانی

 را بدن یا جسم خود تأمالت در وی .کرد معرفی ذهن امتداد در امری را بدن و داد قرار
می معرفی ناپذیربخش را انسانی نفس یا ذهن که درحالی ؛دانستمی پذیر بخش
 ریغ و بودنغیرتاریخی دکارتی ذهن بنیادین ویژگی .(14، ص1139)دکارت، نمود

 و امیال ها،نگرش باورها، توهمات، رؤیاها، احساسات، دردها،. است آن دنبو مکانمند
بدن به آن  در ثابتیکه بتوان مکان  چیزی هر و آیندیم به شمار« یذهن» اموری نیات

 طورکلی،به .(59، ص1191)رورتی، آیدیبه حساب م امورغیرذهنی شمار در ،نسبت داد
 :باشدمی یرز مفروض چهار بر مبتنی دکارتی یسمدوآل

 و یزیکیف هایینیتشامل ع ینیدارد که جهان ع وجود یذهن و عینیجهان  دوالف. 

 ؛انتزاعی یهاپنداشت و هابرانگاره ستا یمبتن یجهان ذهن باشد ومی ریپذمشاهده

 ؛باشندیجهان خودسامان م از یامشاهده قابل یهاتیواقع یزیکی،ف هایینیتعب. 
 ؛باشندیم آگاهی از ییهاصورت یهنذ یهابرداشت کهیدرحال

 به شانوابستگی علت به گرچه؛ اندقابل مشاهده و یعموم یزیکیف هایینیتعج. 
« کاودرون» ناپذیرقوه لغزش به اعتبار وجود یذهن هایعینیت اما. پذیرندلغزش حواس

 ینویتگنشتا که باشدیم ی]اشاره به زبان خصوص باشندیم اتتصور هیو بر پا خصوصی
 ؛[کندینقد م طبیعی زبان برابر در را آن متأخر

یدرون انسان صورت م در یبه صورت علّ یذهن و یزیکیف هایعینیتتعامل د. 
)بیکر و یرندگیم هم قرار با یتعاط در ییاقتضا یطشرا بدن در ذهن و رو،این از. گیرد

 .(11، ص19993، 1موریس
 ریزی پی یستیرئال معرفتی نظام کل در را دوآلیسم بنیان معرفتی، مفروضات این

 شکل به آن هایصورت که تفاوت این با. یابدمی ادامه کانت توسط که نمایندمی
 تا .(42، ص2111، 2)گاگنون، هیلی و رورتیشودمی سازیمفهوم دوباره تریپیچیده

 انعنو به را فلسفه تا کرد تالش کانت اما ؛نبودند جدا هم از علم و فلسفهکانت  زمان
 حقیقتدکارت همچنان  از یتبه تبع ولی بخشد استعال رشته ترینبنیادی و ترینایپایه

 ایشان نظر از موضوع با معرفت مطابقت عدم ودانست میمعرفت با موضوع  مطابقت را
                                                           

1. Baker, Morris. 

2. Guignon, Hiley, & Rorty. 
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 ایآینه معرفت را معرفت نوع ینا رورتی .(123، ص1191)کانت، شدیم تلقی کاذب
 در اساسی کار چند کانت. نمایدمی1بازنمایی ذهن در را موضوع که کندیم یمعرف

نقش  شناختیروش یسمدوآل یصورتبند و بخشیقوام در که انجام داد یشناسمعرفت
 :دارند یادینبن

 یمعرفت انقالب: یشاتجربیپ سطحی به یتجرب یسطح علم انسان از انتقالالف. 
 معرفت هاابژه درباره توانیمیم یصورت استوار بود که تنها در تلقی ینا کانت بر

 یدسترس و دکارتی یقین .باشیم بخشیده قوام را آنها خود، که یمحاصل کن پیشاتجربی
 ؛دارند بسزایی نقشمعرفت  یهنظر گیریشکل و بخشیقوام ینا در وی یژهو

که  قرار داد یشناسمعرفت محوری مسئله را متمایز نمود باز نوع دو میان نسبتب. 
 بازنمود یگرید و (ها)مفهوم«یصور»بازنمود  یکی: نیستند یگریکدبه  یلقابل تقل

 حلقه اتصال عقل و تفکیک دو این که( 215، ص1191)رورتی،  )شهودها( «مادی»
 به شناخت تفکیک طرح ساززمینه و باشدمیفلسفه مدرن  در فلسفه باستان و یاتکل

 به تفکیک ینا یلیتحلفلسفه  در زبانی چرخش رغمبه که دش یبیترک و یلیتحل قضایای
 نوئماتیک و نوئسیس تمایز صورتهم به  ایفلسفه قاره ماند و در باقی خود قوت

 یدبا «موجه صادق باور» یامعرفت  تفکیک این عتبار. به ادشمطرح  هوسرل توسط
 یعلّ یمنطق یچارچوب فضا در بندیصورت این که باشد یمقول هایگزاره بر منطبق

 .یردگیشکل م
 که دارد را خود خاص پیشینی و منطقی بدیهیات معرفتی نظام هر دیگر، سوی از

 به منطق .شودمی مربوط ذهنی هایوارهعادت به و کندمی بندیشاکله را ذهن هندسه
 و معرفتی نظام علیت، نظریه، روش، به نسبت خود قیاسی روش و بنیادی اصول اعتبار
 هرگز قوانین این و است پیشینی تیمعرف استقرایی، و قیاسی علمی قوانین و اصول

  .(49، ص1122)یونیگ، شوندنمی واقع تجربی مشاهده موضوع
بی و منطق با خود ضدیت اعالم رغمبه خود شناختیمعرفت چرخش در دکارت

 منطقی بدیهیات دام از نتوانست (99، ص1119)فروغی، ییارسطو منطق دانستن حاصل
 منطق و داشت منطق به نسبت مساعدی ردرویک کانت دکارت، برخالف. کند عبور

 در کردند سعی که نوگرایانی کار حال، عین در. نمود معرفی کامل امری را ارسطویی

                                                           
1. Representation 
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 تقبیح بدهند، تغییر را یمنطق هایداوریپیش شناسانهروان و شناسانهانسان یهاقالب
 و عرفتم هرگونه بر مقدم منطقی بدیهیاتزعم کانت، . به(29، ص1191)کانت، نمود

 قانوندو.  اینهمانی؛ قانونیک.  :باشدمی اصل یا قانون سه بر مشتمل و باشدمی روشی
 شق طرد اصل)نقیضین ارتفاع از امتناع قانونسه.  ؛(تناقض اصل) نقیضین اجتماع امتناع
 جمله از را مذکور اصول خود متافیزیک در ارسطو(. 491، ص1123)هاسپرس،  (ثالث
 معرفی معرفتی فرا ایفرضیه را آن و دانسته اصول رتریناستوا را، تناقض اصل
 .(491، ص1199)ارسطو، نمود

 روش از تریجامع تعریف بتوان بهتر شاید ،یاد شده هایزمینهپیش به توجه با اکنون
 روش برای متداول تعریف .نمود ارائه را کانتی-دکارتی معرفتی نظام از منبعث

این  هرچند .(21، ص1192)شاله،  «حقیقت به وصول اسلوب و وسیله» از عبارتست
 روشباشد نه می پژوهش یوهش متناظر بر ولی ،استروش  از معقولی یفتعر تعریف،
 .معرفتی پارادایمبه مثابه 

 معرفتی نظام یتکل نمایتمام آینه که ستا ینجامع از روش ا و کلی یفتعر یژگیو
 (یشاتجربی)پپیشازبانی مقوالتم ه شک منظر و یرونیب هایداده هم یعنی ؛باشد خود
باشد  محورعلیت هایگزاره« توجیه» مقام دربرگیرنده نماید؛ منضم خود در را پایه یقین

 شاکله منشوری، چنیناتخاذ  با .باشد عینیت دهندهبازتاب و کاوحقیقت سرانجام و
 کند.می یداپ یستیدوآل سرشتی ،معرفت بازنمایی یکردرو هم به تبع یروش علم

 یمبان ،یعقل قوانین چارچوب در جهان دادن قرار با دکارت ییازسو اساس، ینا بر
 از کاشت و یعلم هایدر متن روش دقت را و یکنندگبینیپیش بخشی،نظم نگر،ریاضی

 و یپذیرمشاهده بر متناظر قوانین دادن قرار اختیار در با بیکن فرانسیس گر،ید یسو
 روش علّی، یینتب به اعتبار بنابراین، .یدبخش یبتجر وجهی را روش ،یپذیرزمونآ

 ابزار نوع بر داللت ،یدآمی یانسخن به م هاروش اگر از و رد،کالن است نه خُ روایتی
 متفاوت.  معرفتی پایه نه است حقیقت کشف

 از یامند نمودن درجهقاعده یکاوشگرانه برا تالشی» :از عبارتست روش جه،ینتدر 
 باشد:می ذیل شرح به مذکور یفتعر یهاداده یسازکه مفهوم «نماییباز طریق از ینیتع

 تیواقعفهم  است در زبانی یرغ تماشاگرانه و تالشی کاوشگرانه تالشالف. 
 چارچوب در اساس، نیبرهم .زبانی و یگرانهباز ینه تالش قت،یحق با متناظر
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 طرح و هاتکنیک مناسب کاربست با که بود این بر تصور پوزیتیویستی رهیافت
 توصیف ،1هست واقعاً کهگونههمان را جهان توانندمی پژوهشگران پژوهش،

 فرایندی را 2معتبر دانش به دستیابی واقعیت، تناظری انگاره کلی، طور به. کنند
 را خود یسوژگ سوژه، (.1-2، ص1991، 4)نئوفلدکردمی توصیف 1سوژه بدون
 و دخل گونهچیه به قادر یول؛ ابدییم تیبه واقع یابیدست راه در تالش در صرفاً

 ؛ستین خود یهاافتهی در ییاقتضا تصرف
 روش در شدهتعیین پیش از و ثابت قواعد وجود بر داللت مندی،قاعدهب. 

 مندقاعده .شودمی مشخص علم غیر و علم میان مرز آنها به توسل با که دارد
 تعبیری مندسازیقاعده عینیت؛3محتوای برابر در است 5یسازشاکله نوعی بودن

 مطابق و ریاضی ماشین در را عینیت یا محتوی کهاست  دهندهسازمان سیستم از
 میان است انگاری دوگانه همان این. نمایدمی یبندقالب عقل ثابت هایداده با

، رایشنباخ)داندمی گراییتجربه جزم سومین را آن دیویدسون که محتوی و شاکله

 (؛151، ص1191
 و واقعیت به کاوشگر نگاه که است این دهندهنشان عینیت، از ایدرجهج. 
 رو این از ای،شبکه و گرایانهکل نه است انگارانه ذره و انگارانه ذات عینیت
 ؛نوع نه است درجه در ممکن هایعینیت تفاوت
استت   مدرنیته شناسیمعرفت الگوی که است بصری ایاستعاره 7بازنمایید. 

 تطتابق  یعنتی  بازنمتایی . زبتانی  الگتوی  نته  باشتد متی  هتن ذ چشتمِ  آن، وضامن

 ختودمرکز  ستوژه  توسط استعالیی حقیقتی با عملی و نظری کاوش دستاوردهای

 (؛  19، ص1125ورتی، )ربشر نوع برای آن کردن پذیرتوجیه و

 با مطابق را سیاسی اندیشه روش، و معرفت پارادایم به رویکردی چنین پیامد

 :است نموده بندیمفصل زیر رفتارگرایانه هایشاخص

                                                           
1. as It Truly Is 

2. Reliable Knowledge 

3. Process Without a Subject  

4. Neufeld. 

5. Schem-making 

6. Content 

7. Representation 
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 وجود پژوهشگر ذهن از بیرون یا« آنجا» سیاسی و اجتماعی واقعیتالف. 
 ؛دارد

 بین استقرایی یا انباشتی برخورد و علمی گیریاندازه از و طبیعی علوم ازب. 
 ؛گرفت کمک عام کلیت یک به رسیدن برای توانمی اجتماعی هایهپدید

 را اجتماعی و انسانی هایپدیده عرصه در دارپای و مانا متغیرهای کشفج. 
 ؛کرد درک کلی دهندهپوشش قوانین قالب در توانمی

 هایپدیده تحلیل و تبیین به توانمی علّی روابط کشف رهگذر از صرفاًد. 
 .(21، ص1129)تاجیک، پرداخت سیاسی

 

 يپسامعرفت یهاچرخش. 3

 هایفرضپیش شد موجب که گرفت صورت اساسی چرخش سه بیستم قرن نیمه در
 وجودی، چرخش: از عبارتند که شود دهیکش چالش به مدرنیته منطقی و معرفتی

 پارادایمی چرخش با که پرسش این به پاسخ در .منطقی چرخش و زبانی چرخش
 بندیمفصل جدید انقالبی شناسیمعرفت پرتو در چگونه روش بدیلِ شناسی،معرفت
 بررسی گذار عوامل مثابه به گانهسه هایچرخش جوهو ابتدا در است الزم ،شد خواهد

 .پرداخت خواهیم پساروش به موسوم روش، بدیل بررسی به سپس شود،
 

 وجودي چرخش. الف

 از کانتی-دکارتی سنت در .است 2وجود به 1ماهیت از گذار چرخش، این اساس
-یشناسا قرار م مقام فاعل در که انسان را شودمی جوهر و بنیاد ذات، به تعبیر «یتماه»

دهد که یمقام موجود هستنده قرار م انسان را در وجود، اصالت مکتب که یدرحال ؛دهد
یمثل ک یاز تأمالت متفکران ایدامنه در رویکرد ینا پرتاب شده است. یدر عالم هست

 چرخش این در یدگرکه نقش ها گرفت شکل سارتر پل ژان و هایدگر گار،که یر
 باشد.می تربرجسته

                                                           
1. Essence  

2. Existence 
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 مشترک مضامینی واجداصالت وجود  مکتب درونی، اختالفات و تناقضات رغمبه
 میان درآزادی، اختیار، تصمیم، مسئولیت، تناهی، تقصیر، غربت، یأس و مرگ  رینظ

 یاریبس بر وجودی فلسفه موج(. 2، ص1199)مککواری، باشدیمختلف آن م هاینحله
 تأثیرات نئوپراگماتیسم جمله از حلیلیپسات تفکرات نیهمچن و پسامدرن هاییشهاز اند

 .(291، ص1،1993)اسمیتاست داشته بسزایی
 و شناسانهروش نقد مورد را معرفت نظریه هستی، از بنیادین پرسش طرح با هایدگر

 من] ”ego cogito“دکارت که کندمی استدالل هایدگر. دهدمی قرار شناسانههستی
 افتراق این. یردگمی مفارقهم  از را [یجسمان شی] ”res corporea“و [اندیشنده

 یفاا ایکنندهتعیین نقش« یعتطب» و« روح» افتراق در یشناختهستی لحاظ به پس آن از
 دوآلیسم گیریشکل را تفکیک این پیامد هایدگر .(224، ص1123)هایدگر، کندمی

 یافکندگ جهان در طرح و هستی از پرسش چارچوب در و داندمی ابژه-سوژه الگوی
 شیء عینیت، ابژه، - سوژه مفاهیم (1929)زمان و هستی در خود بحث آغاز از 2دازاین،

 .نمود منحل را مطلق آگاهی و نفسه فی
 کل شانیا که کندمی استناد درخت از دکارت تمثیل به شناسانههستی نقد در هایدگر

 هایشاخه و فیزیک اشساقه متافیزیک، اشریشه که کندمی تشبیه درختی به را فلسفه
 خاک کدامین در را خود موقف فلسفه، درخت ریشه پرسدمی سپس. اندعلوم دیگر آن
 (.112-111، ص1121)همو، یابد؟می( دارد آن در ریشه متافیزیک که هستی از تمثیلی)
 شناختیهستی پرسش از تنها نه وی که است این دکارت بر وارد انتقاد هایدگر، نظر از
 جوهریتِ عبارتی به یا بماهوجوهر جوهر بلکه ؛نمود غفلت هیکسر جوهریت باب در

 .(259ص ،1123دگر،یها) است ناپذیردسترس ولنفسه نفسهفی آغاز همان از جوهر
 محمول هستی گویدمی کانت وقتی .سازدمی وارد کانت بر زین را مشابهی نقد هایدگر
 نادیده بنیاد و بن از را یهست ناب مسئله طرح امکان دکارت همانند نیز او نیست، واقعی
 . است گرفته

 را آن و کندمی مطرح را (بودگی-آنجا-در)دازاین دکارتی، سوژه نقد در هایدگر
 هستی هایشیوه رو، این از. کندمی فکر خود هستی به دائماً که داندمی ایهستنده
 برای لذا ؛بودگی برون و زمانمندی مکانمندی، جمله از ،است مندرج آن در متعددی

                                                           
1. Smith. 

2. Dasein. 
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 کنار« عینیت» و سوژه یا« من» هایایده شناسیهستی برحسب تا است الزم دازاین فهم
 را سوژه اما ؛نیست سوژه دازاین، .شود آشکار دازاین« بودن-آنجا-در» تا شود گذاشته

 است و ”essentia“ بر ”existentia“ تقدم دازاین خصیصه چراکه دربردارد،
 خود هستی با که ارتباطی براساس است الزم و دانممی دازاین در افکنده را خود« من»

 نظری و علمی هایمشاهده تعمقِ طریق از نه هستی، از فهمِ این که درآیم فهم به دارم
)احمدی، گیردمی صورت عملی رویکردی و کنش راه از بل شناختی، رویکردهای و

 .(233، ص1123
 گرایانتجربه تعریف با قابلت در که است هستی از دیگری شیوه زمانمندی و زمان

 ذهنی برداشت به ارتباطی هیچ و دانندمی جریان در انسان از بیرون را زمان که است
 زمان، این که بود معتقد هوسرل از تأسی با هایدگر .(251)همان، صندارد هم انسان

 وجود به که است ایهستنده بودگیبرون بلکه ؛نیست بودگیزمان برساخته و غیرخطی
 ابژه یا ذهن رویاروی که باشدمی« استعال» نوعی بودگیبرون این. اندیشدمی دخو

 534ص همان،)است اندازیطرح در خویش از دازاین شدگیبیرون بلکه ؛نیست
 :اندنیچن مذکور یوجود رویکرد شناسانهروش پیامدهای .(524و

 پیگیری مُثُل عالم در و بیرون آن در دیگر حجاب، رفع مقام در بودن حقیقیالف. 
 غایت و خاستگاه بنابراین،. است ممکن بودن -جهان-در براساس تنها بلکه ؛شودنمی
 ؛دارد خود در را روزمره زندگی از منتشر و فرهنگی َمنِشی معرفتی، نوع هر

 ؛شد خواهند منتفی دوآلیستی هایگونه بودگی، برون طرح باب. 
 ندشومی تعدیل و تأویل «معنایی دگیگشو» در معرفتی هاییافته ابدیت و ازلیتج. 

 .میدار سروکار مکرر و متعدد یرهایتفس با همواره ما و
 

 زباني چرخشب. 

 تفکر زبانی چرخش عزیمت نقطه 1فرگه گوتلوب توسط حساب مباني کتاب انتشار
 گیریشکل در زبانی چرخش .شودمی ذهن جایگزین زبان، آن در که شودمی محسوب

 و زبان هایکژتابی مطالعه به بیشتر و داشت سزایی به تأثیر گراییتاثبا جنبش از بخشی
 ولی(؛ 23، ص1125)معینی علمداری، ورزیدمی اهتمام پیراسته زبانی نمودن محقق

                                                           
1. Friedrich Ludwig Gottlob Frege 
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 باشدمی زبانی چرخش دوم دور است، حاضر مقاله نظر مد زبانی چرخش در که آنچه
 نمود کواین1ترجمه تعیّن عدم لاص و متأخر ویتگنشتاین زبانی هایبازی نظریه در که

 زبان از خود نقد در نیز پساساختارگرایی رویکردهای اینکه ضمن .است کرده پیدا
 به تغییر عامل بر تأکید با و دارند تحلیلی مکتب در اخیر رویکرد با مشترکی گستره
 )همان،دادند قرار توجه مورد را« زبان کاربرد یچگونگ» ،«زبان کیفیت» بر تأکید جای
 مخالفت مبناگرایی، ضد: از عبارتست زبان به اخیر رویکردهای مشترک وجوه .(141ص

-علیت کاوی،دلیل گریزی،تعمیم گرایی،تأویل گرایی،سوژه و مرکزگرایی هرگونه با

 به نسبت ویتگنشتاین و هایدگر نگرش از متأثر مذکور وجوه که معنا پایانیبی و ستیزی
 .(151ص، 1124)رورتی، باشدمی زبان

 توسط که باشدمی زبانی هایبازی نقش زبانی چرخش در مؤثر وجوه از یکی
 نخستین هایشکل بررسی زبانی هایبازی او، نظر از .دش مطرح متأخر ویتگنشتاین

 تفکیک زبانی، بازی مفروض. (53، ص1125، نیتگنشتایواست) اولیه هایزبان یا زبان
 و باشدمی صوری و جعل قابل خصوصی انزب که است 1خصوصی زبان از 2عادی زبان
 اجتماعی کاربرد گونههیچ و است دکارتی ذهن شخصی و روحی حاالت از متأثر

 قالب در زبانی هایبازی اما ؛شودمی صورتبندی شخص اول قالب در صرفاً و نداشته
 جریان در و دارد االذهانیبین و اجتماعی کارکردی که شوندمی صورتبندی عادی زبان

 شخص دوم قالب در« دیگری» حضور امکان بنابراین. شودمی متبلور روزمره عالیتف
 .(359، ص1123؛ خاتمی، 192، ص1191)استرول، است میسر
 در بسزایی سهم کواین ویتگنشتاین، و کواین افکار میان اختالفاتی وجود رغمبه

، 1999، 4ک)کریاست بوده آن آغازگر ویتگنشتاین که دارد را مسائلی به پرداختن
 این مفروضش که 5ستمعنا نظریه ارائه متأخر، زبانی چرخش در کواین سهم .(49ص

 ،یثمیم)ندارد سودی هیچ -عینی یا ذهنی-زبانی فرا هویتی عنوان به معنا فرض که است
 عنوان تحت را یادشده نظریه( 1931«)ءیش و واژه» کتاب در وی .(121ص، 1125
 . کندمی تکمیلو  ترجمه تعین عدم نظریه

                                                           
1. Indeterminacy of Translation 

2. Ordinary Language 

3. Private Language 

4. Kirk. 

5. The Theory of Meaning 
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 خود در یا دیگر زبان به زبانی از تفسیرپذیری و پذیریترجمه نظریه، این اساس بر
 عینی هایداده تمامی که است این ناپذیریامکان این دلیل. است ممکن غیر زبان همان
 نشان محرک به وابسته یا تجربه به معطوف رفتار طریق از توانمی فقط را زبانی معانی

 فهم در کلیدی مفاهیم از یکی2« محرک به وابسته معنای» .(22، ص2119، 1)کواینداد
. دارد داللت لحظه در و آنی رفتار بر مبتنی پذیریترجمه بر که باشدمی مذکور نظریه
 صدق بر مبتنی فرازبانی قاعده گونههیچ که باشدمی 1طبیعی زبان کواین رظن مورد زبان

 براساس معناها که است زبانی رفتارهای از ایمجموعه بلکه ؛ندارد راه آن در وکذب
 ؛ندارد آن در جایگاهی هیچ 4ترادف و شوندمی بندیصورت محرک به وابسته رفتار
 پیدا اجتماعی مبنایی لذا ؛دارند داللت مشاهده قابل هایموقعیت بر آن جمالت بلکه
 زبان از تعبیری چنین .(45)همان، صندهست موسوم 5ایمشاهده جمالت به که کنندمی

-هستی مبنای که شد خواهد منجر گرایانهکل شناسیمعرفت نوعی به کواین توسط

 .متافیزیکی نه دارد شناسانه
 

 منطقي چرخشج. 

 بلکه ؛ندارد کانتی-دکارتی رئالیستی معرفتی نظام در ریشه صرفاً شناسانهروش دوآلیسم

 نظام، نیا پردازش و یریگشکل در نیز ارسطویی میراث از مانده جا به منطقی بدیهیات

 ارسطویی منطق اصول نقد رغمبه (بعد به فرگه از)جدید منطقیون .دارند پیشینی نقش

 و ساختارگرا پسا هاینحله در حتی و ننمودند منطقی بنیادهای نقد در اهتمامی چندان

 نقد به چندانی توجه ،باشندمی مدرنیته پروژه کل در شکنیشالوده مدعی که پساتحلیلی

 .نداشتند یاسیق اتیهیبد جمله از گرادوگانه رئالیسم در مندرج منطقی هایفرضپیش

 امتناع اینهمانی،)گانهسه اصول یا قوانین ،یاسیق بدیهیات شد، ذکرپیشتر  طورکههمان

 هر صادق مطلقاً فرضپیش و بنیادی اصول( نقیضین ارتفاع امتناع و نقیضین اجتماع

                                                           
1. Quine. 

2. Stimulus meaning 

3. Object Language 

4. Synonymus 

5. Observation sentences 
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 ثابت دیگر قضایای به توسل با را آنها تواننمی وقتهیچ و باشندمی استنتاجی

 .( 492، ص1123)هاسپرس، کرد

 در یا دارد وجود یا غلط یا باشدمی درست یا قوانین این از منتج هایگزاره ساختار
-دو منطق این عملگرهای که کنیممی مشاهده اساس نیا بر. بردمی سر به عدم

 اند،شده تشکیل 2فصل منطقی واژه با جزیی قضیه دو ترکیب از که بوده1دویی
 توانمی شرایط این در. (29، ص1121)کلر و همکاران، دشومی حاصل «or/یا»مانند

 نقش هامرزبندی شفافیت در چقدر کالسیک منطق بر متناظر هایگزاره که دریافت
 در و دادند قرار خود تابع را سیاسی نظریه حتی و روزمره ادبیات چقدر و دارند کلیدی

 هستند، گذارانهروش و پیشینی که اقلیدسی هندسه و اعداد سامان در حتی حال عین
 .گنجدمی راستا همین در نیز علم و فلسفه علم، غیر و علم تمایز. دارند مؤثر نقش
 عبور با که شودمی احساس جدید منطقی وجودِ ضرورت کنونی، شرایط به توجه با

 از. آورد فراهم را معرفت متعدد هایامکان ،یمنطق یهافرضشیپ متصلب یمرزها از
 وجود به و مرزها در ابهام جادیا از عبارتند یفعل طیشرا به مربوط موارد یبرخ جمله
 از تمرکززدایی ها،روایت کالن پایان ها؛نشانه سرگشتگی ای؛رشتهمیان مطالعات آمدن
 . ...و سوژه

 غیرشفاف شرایط حضور بر تأکید اب همبستگی مثابه به علم مقاله در (1993)رورتی
-می هم "چپ گراییکوهن" نامممی "پراگماتیسم" که را آنچه» :گویدمی کنونی مبهم و

ابهام" مسمای با عنوان تواندمی (گلیمور کالرک تعبیر به بنا)حال عین در .باشد، تواند
 میان مرز در ابهام ایجاد منظور به است تالشی که چرا؛ شود نامیده نیز 1"جدید گری

 انتقادی عقالنیت رشد بر داللت امر این که ارزش و واقعیت میان و ذهنیت و عینیت
، 1993)رورتی، «گردد گراییعینیت جایگزین "اختیاری توافق" ایده باید و دارد
 نقد مستلزم مرزها نمودن فازی یا نمودن نرم و مرزها شکستن بنابراین،. (12ص

 عیار تمام چرخش جدید پارادایم یک گیریشکل الزمه. باشدمی منطقی بدیهیات
 که ایاندیشه و علم هر صورت، این غیر در. باشدمی معرفتی و منطقی مفروضات

 چنین. بود خواهد انزوا و حاشیه در مدتی برای نیست حاکم پارادایم اجماع با مطابق

                                                           
1. Binary 

2. Disjunction 

3. New Fuzziness 
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 که طلبدمی را منطق نوعی وجود ضرورت اندیشه، و علم به فرامرزی رویکردهای
 یمناسب لیبد یفاز منطق .بشکند هم در را نماتناقض و دودویی متصلب، قاعده هرگونه

 و شفاف ریغ یمرزها و کند جبران را یاسیق منطق یذات یناتوان تواندیم که باشدیم
 یشناسمعرفت نظام یمنطق یمبنا و دینما هیتوج و فیتوص یزبان ساختار مطابق را مبهم
 .باشد دیجد

 سمیرئال بر حاکم نظم مذکور، گانهسه یهاچرخش گرفتن نظر در با یطورکلبه
 یسو از. شوندیم بالموضوع ن،یقوان بر یمبتن یعلم روش و پاشدیم فرو هم از یروش

 روند، نیا یمنطق جهینت. شوندیم بردارخدشه یمعرفت نظام سازشاکله یِهادوگانه گرید
 متیعز نقطه که باشدیم یاشناسانهوشر و یشناختمعرفت دیجد لیبد نمودن فیتعر
 پساروش قالب در یلیبد نیچن و بود خواهد یکانت یشناسمعرفت از یفرارَو آن،

 .شودیم فیتوص
 

 پساروش بر درآمدی. 4

 از بتوانیم ما که بودند اساسی هاییزمینهپیش ،یقبل بحث در گانهسه هایچرخش طرح
 در و نماییم گذار کانتی-دکارتی تیدوآلیس شناسیمعرفت نظام به معطوف روش

 میکن پیدا علمی روش به نسبت جدید رویکردی پساتحلیلی، شناسیمعرفت چارچوب
 ایجاد به منجر مدرن شناسیمعرفت به معطوف قواعد .نامیممی1«پساروش»  را آن که

 گانهسه هایچرخش مدد به جدید، پارادایم در یول ؛دش علم غیر و علم میان تمایز
  .دش دارخدشه تمایز این ور،مذک

 علم یا عادی علم طرح با( 1932) علمی هایانقالب ساختار کتاب در کوهن تامس
 شناختی، از اعم پیشاتجربی هایبندیصورت تمامی روزمره حیات بستر در 2متعارف
 علم برای را اجتماعی ایدامنه پارادایم، قالب در و نمود ابطال را ایمقوله و منطقی

نظریه و قانون گونه هر بر و است مبتنی اجتماعی عادات از ایدسته بر که نمود یمعرف
 کوهن، پارادایمی معرفتی نظام در(. 91-59، ص1935، 1)مسترمنباشدمی متقدم ای

 داللت که آنها بودن نظیر بی و بدیع یکی، :دارند اساسی ویژگی دو علمی دستاوردهای

                                                           
1. Post-Method 

2. Normal Science 

3. Masterman 
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-بی و گستردگی دیگری دارد؛ دانایی هایامنظ 1ناپذیریسنجش و پذیریگسست بر

 آن مرزبندی و علم عینیت از گذار ادامه در. (19، ص1129)کوهن، دستاوردها کرانگی
 فراتر کوهن از ،«است ممکن چیزی هر» رادیکال شعار طرح با فایرابند پل علم، غیر با

 تک ،خود معرفت آنارشیستی طرح برابر در را کوهن پارادایمی مدل حتی و رفت
 ترینمهم طورخالصه، به .(IX، ص2111، 2)فایرابندنمود توصیف(مونیستی)انگارانه

 :است زیر موارد بر مشتمل معرفت و علم به پساکانتی جدید رویکرد مشخصات
 و هانظریه کنار در انتخاب انضمامی معیارهای و هامالک وجود علت بهالف. 

 هرگونه نظری، ساحت در بنابراین. ودشمی خارج گردونه از ذهن و عین بحث ها،روش
 در. است مردود تجربی گواه و انسجام خرد، یا دلیل منطق، حقیقت، یا صدق به استناد
 وجود علمی هاینظریه انتخاب برای (گام به گام روش)الگوریتمی روش هیچ نتیجه،
 (؛415ص ،1191،یرورت)ندارد

 است؛ گذارانهارزش علم به جدید رویکردب. 
 کند.می یداپ یزبان و اجتماعی یخی،تار بستریعلم ج. 

 به سپس .پردازیممی پساروش زمانه و ینهزم از یاتیابتدا به ذکر کل مقدمه، این بیان با
 .پرداخت یمپساروش خواه یشناسمعرفت هایچارچوب بیان

 یچیدههم پ در یعلوم انسان و طبیعی علوم اخالق، تجربه، یت،عقالن یمرزها اکنون
 ییراتتغ تفکرات متعدد و فضای مغلوب نگرانهروش تازی یکه کهیطوربه ؛اندشده

که  خارجی شرایط»: نویسدمی یرابندفا شرایطی چنین توصیف در. است دهش دارشتاب
را مجاز  دهد خودیاجازه نم یبه و آورند،می یشپ ]دانشمند[یتجربه برا هاییدهپد

 یشخو یمفهوم دنیای یمترس در شناختیمعرفت سیستم یک از تبعیت یقطر از کند تا
 مانند سیستماتیک، شناسانمعرفت مقابل در باید او ین،بنابرا .شود محدود چنین این

  .(41ص، 1195 رابند،یفا)«ظاهرشود احتیاط بی شناسیفرصت
ذات پیشینه با یسنت هایهویت، متکثر هایدال زایش دلیل به عملی، ساحت در
 یا ییکیموزا وخصلتی دهندمی دست از را خود متصلب جهو محوراصالت و گرایانه

 چارچوب در آنکه یجهشود. نتمی تفسیر گشوده و چندگونه ،«معنا» کنند؛می یداپ ایژله
 بازی یکآنکه خود  یلبه دل اینظریه یامفهوم  هیچ ی،زبان یهایچون باز هایینظریه

                                                           
1. Incommensurability 

2. Feyrabend. 
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 دیگر که معناست بدان این ؛کند تضمین را زبان کفایت تواندیخاص است، نم یزبان
 یزبان بازی یک از جزیی خود آنها زیرا؛ داشت کالن باور هاییتتوان به روانمی

 . در(15)همان، صاست موجود یزبان هاییاز باز ییهم جز یزبان یهستند که آن باز
 از توانمی یاآ ریزد،یبه هم م یشناسمعرفت هایینگرکه سامان کالن اوضاعی ینچن

 ییزدا سوژه مرکز که از شرایطی در و گفت؟ سخن مندقاعده نگرِکالن یعلم ایهروش
شکل «چرایی»دارد نه پرسش از  موضوعیت کاوانهعلیت گراییبنیاننه  آنگاه شودیم

 محور بر فازیت  زبانیت  یوجود بستری در هاپرسش ترتیب ینجهان. بد گیری
 داشته باشند. عملی نبهج که شوندیم جاری بردار، یلدل یها«چگونگی»

 .یردگمی شکل بستر همین در و پرسش ینپاسخ به ا یدر راستا زینپساروش 
 چراکه روشی؛ یسمنه پلورال و یفیک صرفاً یاست نه روش یبیترک روشی نهپساروش 

 است. یفرازبان واقعیتی یا یقتبه حق یپژوهش دسترس مذکور در هایروش هدف
 ندارند یگاهیپساروش جا در یخیفراتار و انتزاعی ورام نیست؛ محوریسمپساروش دوال

پساروش  مذکور، یسلب هایویژگی با تناظر در .نیست گریزسرانجام پساروش ارزش و
 تاریخمند، محور، زبان ،1انگار نام گرا،کل جمله دارد از یمتعدد یجابیا هاییژگیو

 .گراغیرتعیّنو  پایه گفرهن نگر،ارزش فیزیکالیسم، ضدرئالیسم، رفتارگرا، گرا،عمل
قابل  کانتی دکارتی پسا یمپارادا یشناسمعرفت ساختار یفحوا پساروش در محورهای
 .استاستخراج 

 

 پساروش  شناسيمعرفت ساختار. 5

محور اول  :است مبتنی محور بردو ین،نوشته کوا گراییتجربه یحکم جزم مقاله دو
 بعد به کانت از ویژه هکه ب یبیترک-یتحلیل به یاقضا پذیریتقسیم رد ودرخصوص نقد 

معنادار را  هایقضیه که بود حکم اینرد  و نقد در هم آن دوم محور و بود شده مرسوم
 کوایناستدالل  منفرد فروکاست. یهاصورت رشتههب یتجرب هایداده زبان به توانیم

 یکنه  یآزمایش هر در که ستا این( یبیترک-یلیتحل قضایای یز)تما اول حکم رد در
 ؛شوندمی زده تجربه محک به یاقضا از ایمجموعه بلکه قضیه

                                                           
1. Nominalism 
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 هر بگذریم که ساده موارد از علوم در که ستا یندر رد حکم دوم ا وی استدالل
. اکنون اگر است منطق و ریاضیات عالوه به علم همه اصول مجموعه نتیجه بینی،پیش

 ینا اعضای از یک کدام گفت توانینم یبه آسان ،را نقض کند ما بینیپیشتجربه 
به نقل از  251، ص1194)کواین، دانست بینیپیش نبودن درست عامل باید را مجموعه
 سمانتیکی یاتمرکز معناشناسانه  رد معنا، یا تحلیلی قضیه در ترادف رد با ینکوا .موحد(

 تحلیلی جمله از ترتیب ینبد ها انتقال داد وجمله از یاجمله به شبکه کی را از
  کرد. ییمرکززدا

 قضیه هر که ستا این بر ایشان اعتقاد فروکاهی، یعنیجزم دوم  در یگر،د یسو از
 با واست  پذیرترجمه مستقیم، تجربهدرباره  (کاذب یا)صادق  اییهبه قض معنایی با

 نوعی نقد این اعتبار به کواین .(239)همان، صدارد مستقیم ارتباطنظریه تاییدی معنا 
 یک،کالس گراییتجربه برخالف که کندمی یشنهادرا پ یبدون احکام جزم یگرایتجربه

 یاآنچه علم  کل :یابندیسامان م ساخته، ˚انانس ایشبکه ما در باورهای و احکام کل
تا ژرف یخیتار و یاییجغراف هایموضوع ترینیاتفاق از شود،یما خوانده م باورهای

است بافته  یفرش ومنطق، ]محض[خالص اتیاضیر حتی یا اتمی فیزیک قوانین ترین
 .)همان(کندیآن به تجربه برخورد م هایکه فقط لبه یآدم

 شبکه، مرکز و حاشیه تعارضات بر خرمتأ هاییلتعد اثر در کهگیرد می نتیجه سپس
 صورت این در. کنیم یدنظرتجد خود یایقضا از ایپاره به کذب و صدق اطالق در یدبا

 مصون از ایقضیه یچه ،دوماً ؛است بررسی قابل یرغ منفردی هیقض هر اوالً، دیگر
امتناع  یقانون منطق در بازنگری ضرورت کواین که اینجاست .)همان(یستن یبازنگر

 از بلکه انفرادی، صورت به نه بازنگری، ینا که مسلماً کندمی گوشزد را یضینارتفاع نق
 نگریکل عبارتی به ؛پذیردمی صورت مجموعه کل در نظر یدتجد و بازنگری طریق

، 1125)میثمی، است طورکلیبه معرفت نظام ساختار به نسبت کواین دیدگاه یانگرب
یم بندیشاکله پساروش را هاییهپا شناسیمعرفت نوع ینا یاساس های. جنبه(115ص
 انگاریوحدت (،یشامدباوری)پنگریتاریخ ی،محور: زباناز عبارتند هاجنبه این و کنند
 هاجنبه نیاز ا کیدر ادامه هر  که ینگرفازی و شناسانهمعرفت رفتارگرایی ی،روش
 .شودمی یبررس
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 محوريزبان الف. 

اما  ؛گردید ذهن جانشین زبان آمد، وجود هب یلیمکتب تحل که در یبا چرخش زبان
 و جهان از مستقل را زبان گرایی،دوگانه دام در افتادن دلیل به باورماهیت یلسوفانف

 ینبر ا یلیفلسفه تحل نئوپراگماتیست باورانماهیت ضد ولی؛ فرض گرفتند فهم حجاب
 بایدجایگزین را یکدیگربه  چیزها دادن یوندپ در راهی عنوان به زبان تصویر که نداعتقاد

 . (115ص ،1124،یرورت)داد قرار چیزها و ما یانم یزبان به عنوان حجاب از تصویری
 و شناخت میان ؛دارد بازنمودی غیر و بصری غیر ایوهشیزبان  رویکردی، ینچن در
 تحت .درونی نه باشدیم یعرض و یرونیب نسبتی شناخت یست؛ن تمایزی چیزها کاربرد
 شناختکه  آیددرمی ابزار یکبودن به صورت  میانجی وضعیت از زبان مذکور شرایط

 این با .(123مان، ص)هگرداندمی یسرم را (گراییذات با)درتقابل نومینالیستی نوع از
 باشندیم یزبان هایفرآورده یق،تحق هایفاکت و اندآغشته درهم حقیقت و زبان تفاسیر

 ندارد. وجود ذهن ما مجزا از و «یرونآن ب» در چیزی و
 یاراخت لذا با در ؛است برون و درون یزپساروش منحل نمودن تما اصلی دغدغه

 از ما تجربه زبان گردد.می حل تمایز نیا از یبخش ،به زبان رویکردی چنین گرفتن
 زبان در پذیریترجمه. است ناممکن جهان و زبان میان مرز ایجاد و است بیرون جهان

 روش، و است شناور بازیگرانه و ایشبکه یتیکل واژگان در پساروش ناممکن است؛
یم یلخرده روش تحم هایهاست که به شبکهبلکه سخن انسان ؛کندینم سازیقاعده
 .شود

 

 (يشامدباوري)پنگريتاريخب. 

 تقتدم  ما وجود و افکند دازاین دل در را سوژه و عینیت یقت،حق ان،یوجودگرا چرخش

 نگتری، یخ. تتار گردیتد  پسامتافیزیکی شرایط ایجاد به منجر مذکور چرخش. دش معرفت

 نمود. ریباویزیکمتاف و باوریماهیت باوری،بنیان یگزینرا جا یباوریباز و انگاری نام

 یبستر در پساروش را شده و یعیطب یشناسمعرفت یبندامکان صورت یچرخش چنین

 فراهم آورد. یفرهنگ
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 به پندارتبدیلیتغا انسانِ بنماییم، خود یلتحل وارد را نگرییخکه وجه تار یوقت
 و آموزه شناخت، روش یا سیاسی یلتحل در شود که آنچه رایم 1خودآفرینی انسان

 .(24ص ،1125،یرورت)دارد2تصادف و پیشامد در یشهر دهد،می قرار خودسرمشق 
 یلسوف،خواه ف ،خواه مورخ باشد، دانشمند خواه یردرا بپذ رویکردی ینکه چن کسی

 .شد خواهد متصف 1«ندرِ» یا« باوربازی» پسوند به شناسخواه روش
 ،ردازدپمی یقتحق به پژوهش و یاجتماع رخدادهای بطن در باوربازی لسوفِیف
 یرا فرارو یمتعدد هایامکان نتیجه در. اکتشافی نه یابدیم یساختن امری را یقتحق

 ،1125 کوکب،)جاودانه نه کندیرفتار م 4انتخابی صورت به آنها با و یندبیخود م
-باور و زبانیباز یشناسمعرفت نوعی قاموس در شناسیروش و روش پس .(13ص

 آن هر مکانی، -یزمان اقتضا برحسبآن  هایگزاره یریشود که امکان تغمی ظاهر محور
 و ازلیت وجه فرهنگ قرار دارد و وجامعه یخچون بستر روش در تار منتهی ،دارد وجود
 شود.میمنحل  خیتار جامعه و یوجوه انضمام درآن  ابدیت
 در و هم کنار در تنگاتنگ و فشرده طور به متعددی خُرد هایروایت ر،یتعب نیا در
 و موقتی موقعیت، به وابسته که هاروایت عظیم کارناوال و اندگرفته قرار هم درون
 بر تأکید با و شوندمی هافراروایت نگریعام و یکپارچگی جایگزین هستند، یتصادف
 و پراکنده امور شده، انگاشته نادیده تاکنون که آنچه به توجه از پراکندگی، و تنوع

 . کنندمی حمایت تصادفی
 

 يروش انگاري توحدج. 

-معرفت در یعیعلوم طب و انسانی علوم حوزه یانم روشی یکتفک رویکرد، دو اعتبار به

 یگرید کوهن و پارادایمی یکردرو یکی،ندارد:  یگاهیپساروش جا بر ناظر یشناس
مختلف  هایرشته یانتفاوت م ،کوهن پارادایمی رویکرد در .کواین گرایانهکل یکردرو
 گفتمان متعارف و بلکه تفاوت در ؛نیست روش در یعیعلوم طب و یانسان علوم هجمل از

-یاجماع م مورد یارهایاست که واجد مع آن متعارفگفتمان نامتعارف است. گفتمان 

                                                           
1. Self creation 

2. Contingent 

3. Ironist 

4. Optional 
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 نداشته را اجماع مورد معیارهای از کدامیچاست که ه آنگفتمان نامتعارف  و باشد
  .(54، ص1191)رورتی، باشد

 و [یعی]علوم طب «سخت» هاییدهپد گریتبیین ینب تاییلکه د تمایزهایی بنابراین
است)همان، نهج باطل  بر ،شودمی قائل[ ی]علوم انسان«نرم» هاییدهپد یرپذیریتفس
-گزاره میان یزرفع تما به اعتبار علم، و فلسفه میان مرز برداشتن گر،ید یسو از .(Iص

 -یلیتحل زیتما نیا (.254)همان، صباشد می کواین کار حاصل یبی،ترک و یلیتحل های
زعم او که به یروش انگاریوحدت با ینکه کوا باشدیم گراییتجربه جزم اولین ،یبیترک

 او ناظر انگاریوحدت رود.یاست به جنگ آن م گراییتجربه عطف نقطه ینچهارم
 نزد ایسابقه هیچ کواین از یشکه پ یبیترک و یلیتحل هایگزاره میان یزاست به رفع تما

 حائز ییزدادوگانه نیچن جهت نیا از .(112، ص1125)میثمی، ندارد فیلسوفان گرید
 یکانت یشناسمعرفت یاساس یهاهیپا از یکی که یبیترک -یلیتحل زیتما که است تیاهم

 .زدیریم فرو باشد،یم
 هایبندیطبقه آیا انگاری،وحدت نوع ینا گیریشکل به توجه با گر،ید یسو از

 رویکرد دو به توجه بامعتبرخواهد بود؟  اسپنسر تا ارسطو از کالسیک، یوهعلوم به ش
 ی،اجتماع و یعلوم انسان و طبیعی علوم از اعم ،1ایرشتهمیان مطالعات رشد و اخیر
-یزیکمثل ف طبیعی علوم در هاییرشتهمیانوجود  .است منفی مذکور سئواالت به پاسخ

رشتهیانم و علوم مختلف است( از ترکیبی)که یکژنت مهندسی یمی،ش-زیست یمی،ش
 اینبر  یشاهد یاسیس یهایشهاند ،یاسیس شناسیجامعه مثل یعلوم انسان در هایی
 مسامحتاً را علوم بندییمتقس یول ؛شودینم یمنتف بندیتقسیم نفس ینبنابرا .ستمدعا

 صورت به نه ،کرد بینیپیش توانیم متعارف گفتمان سببر ح و یمینوع پارادا از
 .مراتبیسلسله وشاخه  شاخه
 

 شناسانهمعرفت رفتارگراييد. 

 ینوع گیریشکل به منجرعلوم اجتماعی  در یتیویستیپوز هایروش طرهیس
 تاریخی یرغ و یتجرب یارهایاساس مع رفتار فرد را بر صرفاً که دشخام  ییرفتارگرا

 و 2واقعیت تناظر ابهمث به نظریه انگاره طرح با پوزیتیویسم نظریهکردند. یم یابیارز
                                                           

1. Interdisciplinary Studies 

2. Truth as Correspondence 
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 بر یمبتن جامعه، مطالعه در( مشاهده موضوع) ابژه و( گرمشاهده) سوژه جدایی بر تأکید
 توانندمی پژوهشگران پژوهش، طرح و هاتکنیک مناسب کاربست با که بود تصور این

 واقعیت، تناظری انگاره هیبرپا و کنند توصیف ،1هست واقعاً کهگونههمان را جهان
-2، ص1991)نئوفلد، کردمی توصیف 1سوژه بدون فرایندی را 2معتبر دانش به یدستیاب

1).  
 یلیتحل و یتیویستیپوز ییرفتارگرا متفاوت با ییرفتارگرا ینوع پساروش، در اما

 مشاهدتی جمالت قالب در هم به مرتبط یاتاز تجرب ایشبکه در که یردگیشکل م
تمسک به  جای به ی،شبکه تجرب درفهم قواعد حاکم  یشود. برایم بندیمفصل

 . یمباش آگاه یزبان یباز قواعد از یدبا یزیکیمتاف هاییقانونمند
 یرد،گیصورت م یزبان یآن باز که در هاییحرکت ییفهم چرا برای صورت آن در

 هایدانسته جز به یزهمه چ یعنی« همه»)دانست خواهیم ،باشدالزم  که راآنچه  همه
 شمار به «شناسانهمعرفت» را آنها کسیچه شوند ومی حاصل یقراه تحق که از یاضاف
نخواهد  خطور مانذهن به هرگز صورت درآن باشیم، رفتارگرا معنا ینبد اگر .آورد(نمی

 هاروش شبکه .(251ص ،1191،یرورت)یممتوسل شو یسنت یزهایاز تما یکیکرد که به 
 عرف عام، بلکه بر یست؛ن ستوارا پیشازبانی برحقیقت یگرد رفتارگرایی، نوع این در
شبکه باورها فهم  از یاجتماع کلیتی در که است استوار فرهنگ و تاریخ شناسی،یستز
 اساس محیط و یعتبا طب سازگاری کهاست  یمبتن شناسیمعرفت ینوع بر و شودیم

 . باشدمی محورماهیت و محوریدههرگونه وجوه ا از یخال باشد ویآن م بندیشاکله
 هایسیاست جمعی، خاطرات سازوکارهای با ارتباط در باید را سیاسی یشهاند
 تحلیل جامعه هر سیاسی -اجتماعی هایزمینه و نمادها، و رمزها و هانشانه نظام نمادی،

 آن طریق از افراد که آوردمی فراهم را هاییموقعیت و اندازهاچشم سیاسی اندیشه. نمود
 نمادها تصورات، ها،نشانه زبان، اساس بر را روزمره زندگی و جامعه و گویندمی سخن

 . (255، ص2115، 4)هاردینگبخشندمی سامان آن مدلولی هاینظام و

                                                           
1. as it truly is 

2. Reliable Knowledge 

3. Process Without a Subject  

4. Harding 
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 و رمزگان ها،نشانه واجد که است اجتماعی ایبرساخته سیاسی اندیشه منظر، این از
 بر مبتنی سیاسی اندیشه بنابراین، .(25-12، ص1922، 1)پچوکساست نمادین هایکنش
 امکان آن، اساس بر که است (9، ص1992، 2)گود و ولودیفرهنگی نگرش نوعی
 این از تا رساندمی مدد آدمی به و شودمی پذیرامکان سیاسی ژرف ساختارهای تحلیل

-نشانه و نمادها. دهد قرار کندوکاو مورد را آن تحوالت و هادگردیسی بتواند رهگذر

 جدید هایروش اجتماعی، زندگی جدید اشکال جدید، مفاهیم تولید به فرهنگی های
، 1)کانررساندمی یاری سیاسی اندیشه هایواقعیت و هانگرش فهم و کنش، و تفکر

 .(259، ص1999
 مثل عالم یا حقیقت باخود « انطباق» روش، در مندرج قواعد دیگر بنابراین،

 بندیمفصل باور شبکه در «یعتطب»با « یسازگار» در دهند ومی دست از را افالطونی
 در که است محیط با سازگار قواعد از ایشبکه پساروش، اساس، ینا بر شوند.یم

 عالئق وکه فرد  5یشیبازاند برخالف .باشدمی 4یسیبازر حال درزبان همواره  مجرای
 دهد،یم قرار یبازنگر مورد مستمر طور به یانتقاد تیعقالن چارچوب در را فرد
 مستمر طور به ،یانتقاد پسا تیعقالن چارچوب در را عالئق و باورها شبکه یسیبازر

 به واکنش در عالئق و باورها شبکه گر،ید عبارتبه  .دهدیم قرار یبازنگر مورد
 .(121، ص1191)رورتی، ردیگیقرار م یسیبازر مورد یجد یباورها چون یمحرکات

 

 ينگر يفازه. 

را  یشناسمعرفت مندرج در وشیر دوآلیسم که بود ینا رورتی و ینکوا اصلی دغدغه
جهت حل آن اهتمام  در یستینئوپراگمات و یلیپسا تحل یکردیلذا با رو ؛یندمنحل نما
-ینکوا یِشاکله کل در یول ؛آیند فائق مهم ینتوانستند بر ا حدودی تا و یدندوافر ورز

-به گرابنیان یسمرئال پای رد و دارد مستمر حضور همچنان مزمن دوآلیسم ینا ی،رورت

 باشد.یمحسوس م رورتی تفکر در خصوص

                                                           
1. Pecheux 

2. Good, Velody 

3. Conner 

4. Rewoven 

5. Reflexitivity 
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 راانسان -یطمحور مح دوگانه مدل گرا،یرتقلیلغ یزیکالیستیف ییفضا در رورتی
« تبیین» یگزینرا جا «توصیف» هموارهزعم خود به و یدنمایابژه م-مدل سوژه جایگزین

 ترتیب ینکه بد گذاشت ینحلخود ال پیشنهادی مدل در را یسممسئله دوآل اما ؛کندیم
 شود.یم یاساس یپارادوکس دچار وی یسمرئال آنتی

 هاییشهبه ر یپ حدودی تا کواین مزمن، لیسمآدو ینا یابیرد و شناسایی جهت در
اساس کار خود  گراییتجربه یحکم جزم در مقاله دو یو .نداد ئهارا یحلراه اما ؛آن برد

نقد خود  یراستا در گذاشت و ییلتحل قضایای یا (ینهمانی)ایتاتولوژ یاینقد قضا را بر
کند که می پیشنهاد بالفاصله و یستمصون ن یاز بازنگر ایقضیه هیچ که نمود یحتصر

 بازنگری مورد باید یضینامتناع ارتفاع نق منطقی قانون کوآنتوم یکساده کردن مکان یبرا
 یاساس یژگیآن ارائه نداد. و یبرا حلیراه اما؛  (291، ص1194)کواین، یردگ قرار
 مرز یاباشد که نقطه یم ینامیکیذرات د مرزهای در قطعیت عدم کوانتوم یکمکان

 توان تصورینم یک،گر علم کالسسنجش هاییاساساس مق بر ،آنها یبرا مشخصی
 نمود.

دارند.  دوآلیستی یکردرو یریگشکل در کنندگیییننقش تع صوریمنطق  بدیهیات
معتبر اصول  بدیلی نبود دلیل به شاید یا و اندهنگرفت قرار یجد چندان مورد نقد یمنته
 تقابل با در. اندهماند باقی خود قوت به هنوز تاکنون ارسطو زمان از یهیاتگانه بدسه

پروفسور  کیتوسط  یالدیم 1931 هده لیدر اوا یمنطق لیبد ینوع ،ییمنطق ارسطو
ا در حوزه علوم ر یو اعداد دکارت ییارسطو دیسف -اهیکه منطق س دشمطرح  یرانیا
 کرد مطرح را یارزش n ایو  یچند ارزش یو منطق دیبه چالش کش یو مهندس یاضیر

 نی. با ا«صفر و کی» یفاز هکرد به معادل لیرا تبد «صفر ای کی ای» زیآمتناقض همعادل که
 نیّامکان تع هیشکل گرفت که بر اساس نظر «امکان هینظر» ،یدر منطق فاز ینوآور

. کردند دایپ یبیتقرو  یفیک یمتعارف، وجه میدااپار یهاروش یریپذتیو کم یافتگی
 واژگان به لیتبد «قیدق ینماتیکم» واژگان ،یعدد یمرزها شدن مبهم/ یفاز جةینت در
 . دندش «یندیفرآ» ایو  «یبیتقر ینماتیفیک»

 zadeh/زاده به معروف زادهیلطف پرفسور نام به کایامر میمق االصلیرانیا پروفسور
 برخالف که دکر منتشر 1یفاز یهاتحت عنوان مجموعه یامقاله یالدیم1935 سال در

                                                           
1. Fuzzy Sets  
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 از یریکث اکثر مخالفت مورد ،یژاپن جمله از یشرق دانشمندان رینظ یب استقبال
 منطق با تقابل در را یدیجد منطق مقاله نیا در زادهیلطف. گرفت قرار یغرب دانشمندان

 به. بود شده یبندصورت یانسان عتیطب چارچوب در و1یزبان کهکرد  مطرح ییارسطو
فرض منطق شیپ یول 2یذهن یهاداللت بر بود یمبتن کیکالس منطق فرضشیپ ،یعبارت

 یهاداللت گرید کردیرو نیکه به اعتبار ا 1یمصداق یهاداللت بر است یمبتن یفاز
 و شوندیم خارج دور از فرگه، انهیمعناگرا اتیرظن برخالف ،یفرازبان و یصور

 . شودیم «یذهن تصور» نیگزیجا «رخداد»
 نیتریادیبن آن به مربوط رخدادواحتماالت کی میمفاه یفاز منطق در جهینت در

 زین کردهایرو .(429-421، ص1993، 4)زادهبخشندیم قوام را احتمال هینظر میمفاه
 طورهب مرهروز تجربه در ما که بیترت نیبد ؛شوندیروزمره م یو تابع زندگ یرفتار

 از ینسبت به مجموعه مشخص رخداد کیکه  میشویم مواجه ییهاتیوضع با مستمر
شفاف منطق  تند و یآنجا که مرزها از 5.ردیگیقرار م ]مبهم[ «یفاز» تیوضع نقاط در

 یحدها یبا معرف یفاز منطق نیبنابرا ؛نبودند یعلم دیمسائل جد یپاسخگو کیکالس
 قابل را مدرن میپارادا شده در یمنزو وقوالت مطرود م شکننده، و شفاف ریغ یمرز
 .نمود هیتوج

 مطرح ییارسطو منطق با تقابل در را یدیجد منطق مقاله نیا زاده دریلطف پرفسور
-شیپ ،یعبارتبه  .بود شده یبندصورت یانسان عتیچارچوب طب در و3یزبان که نمود

 یمبتن یفرض منطق فازشیپ یول 9یذهن یهاداللت بر بود یمبتن کیکالس منطق فرض
 و یصور یهاداللت گرید کردیرو نیکه به اعتبار ا 2مصداق یهاداللت بر است

 «رخداد» و شوندیم خارج دور از ،یمنطق انهیمعناگرا اتینظر برخالف ،یفرازبان
[event] کی مضمون ،یفاز منطق در جهینت در. شودیم «یتصورذهن» نیگزیجا 

-یم قوام را احتمال هینظر میمفاه نیتریادیبن آن، به وطمرب احتماالت و رخداد
 . )همان(بخشد

                                                           
1. Literal 

2. Intentional 

3. Extentional 

4. Zadeh 

5. Ibid 

6. Literal 

7. Intentional 

8. Extentional 
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 مانند دییتا عدم ای دییتا قاعده اساس بر یفاز مجموعه کی در تیعضو مهالز گرید
-هب استنتاج و استدالل یسنت شفاف و حیصر قواعد ست،ین کی ای و صفر ای و نه ای بله

، 1121)کلر و همکاران، شودینم برده کارهب یفاز یهامجموعه در متقن قواعد عنوان
 تیدرجه عضو نیاست که ا یتیدرجه عضو یدارا یبلکه هر مجموعه فاز ؛ (11ص

آن  یآن( مطرود و به جا ای نیا ای) هیمنطق سلب نجایاست. در ا کیصفر و  نیب معموالً
→1A:X] از عبارتست یاضیر زبان به که شودیم نیگزیو آن جا نیا یبیمنطق تقر

 و شوندیم انینما رشفافیغ و یبیتقر روابط از یاعدد و رقم در شبکه نیبنابرا ⋀0]
 و صفر نیب یخاکستر ازاتیامت از ینامتناه یفیط در را یعلم قیحقا هیکل یفاز منطق

 .(119، ص1123)کاسکو، آوردیم دستبه را کی
 درنم علم توسط شده میترس شفاف یمرزها که است نیا یفاز منطق متینقطه عز

 فاصل و حد در را مبهم و ناشفاف یمرز تناقض، اصل برخالف و دینمایم دارخدشه را
 یخاکستر یفیط در هم با توأم را نبود و بود تیخاص که کندیم میترس نبود و بود

 ابهامات از یاهاله در دیسف-اهیس یارزش دو نظام بیترت نیبد. گرداندیم ممکن
 گفت:  توانیم یاضیر بانز به. شودیم لیمستح یخاکستر
→ A:X یِکیکالس تیعضو تابع [0] یِفاز تیخواهد شد به تابع عضو لیتبد 

A:X → [0] صرفاً در  ک،یدر مجموعه کالس« کی ایصفر »اعداد  صورت نیدر ا
صفر » نیعدد ماب تینهایب ،یفاز تیعضو در یول باشند؛یم 1يکمّ ای یعدد یچارچوب

را  2يفیک تیعضو توانیم یکیکالس یکم یهاتیوه بر عضووجود دارد که عال« کی و
 میموجود در مجموعه قائل شد. مثالً اگر بخواه یپارامترها ای رهایمتغ یهم برا

چند عدد  ای کیبه  گرید میکن میترس یرابراساس منطق فاز یجوان ینمودارسن
 طورمطلق به میتوانینم را سال 55 ای 25 سن مثالً. میکنیبسنده نم ی/قطعیسپیکر

 دستبه را یتیعضو تابع 55و 25 فاصل و حد اعداد جادیا با بلکه ر؛یپ ای جوان مییبگو
جوان، جوان،  یلیخ بیترتنیبد ؛یفیک دوم و باشدیم یزبان نخست که آورد میخواه

در منطق  نیبنابرا ؛و... رینسبتاً پ انسال،یم یلیخ انسال،یم انسال،ینسبتاً جوان، نسبتاً م
-یم انجام است شده ساخته یعیطب زبان با که ییایقضا قیستنتاجات از طرا یفاز
 .(211، ص1121)کلر و همکاران، ردیگ

                                                           
1. Quantitve 

2. Qualitative 
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 ک،یکالس یهامجموعه یعدد توابع با سهیمقا در ،یفاز یهاتوابع مجموعه در
 یمعان یایگو یخوب به که شوند ساخته یقیطر به دیبا تیکه، توابع عضونیا نخست

 یمرزها وجود عدم لیدله که، بنیدوم ا(؛ 113)همان، صبوطه باشندمر 1زبان یهاواژه
 کاربرد هامجموعه نیا در تناقض و سوم شق ینف نیقوان ،یفاز یهامجموعه در حیصر

 نیچن ن،یچ سمیکمون حزب رهبر تونگ مائوتسه اگر دیشا(. 115)همان، صندارند
 منزله به را تناقض نقانو گونهنیا دانست،یم را تناقض اصل به متفاوت کردیرو
 در تناقضقانون » :دادینم قرار جهان یهاستیکمون سرلوحه خود، یحزب فستیمان
 .«است کیالکتید سمیالیماتر یاساس قانون است، اضداد وحدت قانون که زهایچ

 چه یمنطق نیقاموس چن در یشناسروش ،ه شدگفت چهاکنون با توجه به آن
 لذا، است قتیحق کشف دنباله ب یشناسروش که آنجا از کند؟یم دایپ یسرنوشت

. برسد هدف نیا به تا ندیبیم تدارک ینیع قتیحق کشف یبرا را یقواعد مجموعه
 را یفاز منطق دگاهید دیبا ابتدا در ،است قتیحق کشف یشناسروش تیغا یوقت

 یفاز منطق در مندرج یخاکستر جهان در که لیدل نیا به میابیدر قتیحق به نسبت
 یشناسروش ارکان از که ییبازنما مسئلهلذا ؛ وجودندارد یدیسف ای اهیس مرز ونهگچیه

 اما؛ باشدیم یخیرتاریغ و تام تیکل کی یشناسروش در قتیحق شود؛یم منحل ،است
 ییتماماً جز قتیاما حق ؛است یخاکستر قتیتمام حق باًیکه تقر دیگویم یفاز دگاهید»

، 1123)کاسکو،  «است. ]مبهم[ یفاز تماماً قتیحق است، یکسر تماماً قتیاست، حق
  (801ص

-روش منطق در قتیحق که یدرحال ؛ستین مطلق یفاز منطق در قتیحق نیبنابرا

 به صفر. دارد وجود کی ای صفر مطلقِ یِارزش دو نظام کی هیاول اتیهیبد ای یشناس
 در ؛ندارد وجود یخاکستر یعدد کی و صفر نیماب امکان، منزله به کی و نقض منزله

 دست به کی و صفر نیب یخاکستر ازاتیامت از ینامتناه یفیط یفازمنطق » که یحال
 همان نیا. رندیگیم قرار کی و صفر مطلق یاطالعات یهاداده یجاهب که آوردیم

 (.119)همان، ص.«شیم و گرگحالت  -است روز و شب نیب اختالف
 هینظر حال نیع در و یاسیس شهیاند که ستا نیا دارد تیاهم نهیزم نیا آنچه در

 روزمره یزندگ و یعیطب زبان به نسبتبه تازگی  که یکردیرو به توجه با دیجد یاسیس

                                                           
1. Linguistic Terms 
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 یمنطق سامان کی وجود مستلزم متعدد شناخت یهاامکان و است نموده دایپ
 و یوجود یپارامترها ریسا کنار در یمنطق نیچن وجود لذا ؛باشدیم یزبان و یرصوریغ

 .داشت خواهد یموثر کامالً نقش پساروش طیشرا یبندصورت و یریگشکل در یزبان
 
 گيرینتيجه. 6

فرد  یسازگار استفاده از آنها مرتباً که بااست  یرفتار و یزبان از قواعد یفیط پساروش
 یستن پژوهشی پروژهپساروش  .شودمی تسهیل و یدباورها تمد از ایشبکه در یطبا مح

 یینها گیرینتیجه به مطلق اعداد باتماالت باشد و سرانجام اح و بر آمار مبتنی که
 بر یمبتن ایشبکه در را یرمتغ و نسبیاز اعداد  طیفیاست که فرآیندی بلکه  یم؛برس

 یک در .یابیمتا به هدف مورد نظر در پژوهش دست  آوردیگرد هم م یانسان یاجماع
 :کرد عنوان را زیر موارد توانمی پساروش و روش بین کلی مقایسه

 ؛2گفتگو نوعی پساروش واست  1رویارویی نوعی روشالف. 
 ولی پساروش نام انگار؛  ؛جوهرگراست روشب. 
 پساروش توصیف؛  ولی در ؛دارد تیروش تبیینی تفاوت نگری محور درج. 
-می خلق هاهمبستگی پساروش در ولی ؛شودمی کشف هاهمبستگی روش درد. 

 شود؛
 ولی در ؛( استیریگیه الگوی بصری )مشاهدات و اندازهپا روش بر در معرفته. 

 پایه الگوی زبانی است؛  پساروش بر
 ولی در ؛)شناخت بدون سوژه(شودیم ظاهرعنوان امر واقع  بهروش جهان  درو. 

 گوییم؛ پساروش ما سخن می
 ولی در پساروش حقیقت برساختنی است؛  ؛حقیقت یافتنی است روش درز. 
 ولی نگاه پساروشی کل نگرانه است؛  ؛نگر استروش خرد نگاهح. 
 و واقعیت پساروش در ولی ؛شودیم دیتأک واقعیت از ارزش ییجدا بر روش درط. 
 .دارند قرار روابط از ایشبکه در ارزش

 یبرا مناسبی راهکار تواندیم یبه اعتبار منطق فاز یستیدوآل یمنطق آنت بنابراین،
 باشد یفرهنگ یقواعد متضمن سازگار یبندصورت و یمشترک فرهنگ عناصر یبازساز

                                                           
1.Confrontation 

2. Conversation 
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 پایهفرهنگ قدرت سایه در را یتیهو هاییتجمع ها وگروه یتوانند همبستگمی که
و  هایدئولوژیهمواره مستعمره ا «یگرید» که آنجا از یگرد یسو . ازکنند تضمین
را به  یگریاست که د رهیافتی پساروشهست،  مدرن بوده و یمعرفت یهاروش

 ؛داندمی خود به مربوط یمپارادا و یزبان هاییرا متعلق به باز آن شناسد ومی یتسمر
 انتقال قابلبرآمده از آن،  تیبافت و موقع به یاسیس هایاندیشه و هایهبا ارجاع نظر لذا
 گرایی،تقلیل نقد با توانمی منظر این از .نیستند دیگر نقاط و هاحوزه سایر به تجویز و

 چند استراتژی نوعی طرح به ،هااندیشه تحلیل در نگریکلیت و گریانتزاعی ،گراییعام
 خاص هویتی -فرهنگی مبانی پایه بر جدید سیاسی هایاندیشه فهم راستای در وجهی

 معنایی، استلزامات پایه بر بتواند دیبا یاسیس اندیشه چارچوب، این در. آمد بر آنها
 مورد اهداف به دستیابی برای را جمعی کنش بروز زمینه هویتی تمایزهای و اشتراکات

-یم ،شدمطرح  یفاز ستمیس براساس آنچه از یکل یبندجمع کیدر . کند فراهم نظر
 :نمود رصد مورد چند در را پساروش مختصات توان

 تمام که باشدیم هاروش از یتمیالگور صورتهب یفاز ستمیقالب س روش درالف. 
 لیتحل هر نیبنابرا ؛ردیگیم کارهب یندیفرا یط را هاتیوضع و طیشرا ها،حالت

صورت هب لیتحل یخروج که ییآنجا از و ردیگیم قرار هالیتحل ریسا کنار در یطیشرا
 ؛ردیگیم قرار لیتحل یجا هب 1لیپساتحل لذا ؛لیتحل خود نه هاستلیتحل از یندیفرا

 در ،یلیپساتحل یچارچوب شیدایپ با 2یگذاراستیس در ریناپذاسیق یکردهایروب. 
  ؛شوندیم یسازمدل ،یفاز ندیفرا کی

 فیتوص مختلف را یهاتیوضع ها وحالت 1آنگاه -اگر صورت به هاهیفرضج. 
  ؛ندینمایم

  ؛شوندیم 5انگارانهسازه و4یتیموقع ،یزبان یخصلت واجد هاهیفرضد. 
  ؛شد مبهم خواهند و محو عتیطب -انسان نیب یستیدوآل یمرزهاه. 
 ؛دشونیم منحل یکیتکنولوژ و یانسان ،یعیطب علوم در یشاتجربیمقوالت پو. 

                                                           
1. Post-Analytic 

2. Policy-Making 

3. If-Then 

4. Occasional 

5. Constructional 
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 هموار هیپا فرهنگ یِاالذهاننیب یفضا در یانارشتهیب مطالعات یبرا یمنطق نهیزمز. 
 د.شویم
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