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چکیده
همقال ی کنون نشان هم دهد ک کمتوان علوم اجتماع در توضيح خاصبودگ واقعيت تجرب
ساب رویاروی دو رویکرد عامگرای و بوهم سازی در علوم اجتماع ایران هم شود ،ک
هيچیک قادر ب توضيح خاصبودگ فردی واقعيت انضماهم نيستند .سپس با همروری بر
نظریات اصحاب همکتب تاریخ خواهيم دید ک ب رغم تالش برای توضيح خاصبودگ
تاریخ  ،اصحاب این همکتب هرگز نتوانستند آن را ب لحاظ نظری صورتبندی کنند .گرچ
کارهای پژوهش بسياری هم توان یافت ک در توضيح «فردیت ساختاریِ» پدیدههای اجتماع
کاهمياب بودهاند ،اهما توضيح نظری چنين کاری قرین توفيق ناوده است .در اداهم نشان خواهيم
داد ک دليل اصل ناکاهم اصحاب همکتب تاریخ در چنين کاری« ،التزام هست شناخت » همعين
آنها بوده است .این هست شناس ک هماتن بر فهم نيوتن  -اقليدوس از جهان است ک در
فلسف ی کانت صورتبندی شده ،پيوست فرد تاریخ را در پرتو اینهمان و وحدت تعریف
هم کند .در نتيج ی چنين فهم از هست  ،نقط ی عزیمت تحليل همواره همتضمن تقدم تصور
است .در بخش نتيج گيری خواهيم دید ک برای درگذشتن از این هست شناس  ،علوم
اجتماع باید از چارچوبهای تايين فلسف های درونهماندگار ،یا همان «فلسف های پساقارهای»
و فيزیک و ریاض جدید بهره بارد .در این دو همناع هم توان فهم از هست یافت ک کاهمالً با
هست شناس همتعارف تفاوت دارد .در این هست شناس فرد دیگر همتضمن همگون  ،وحدت،
همزهمان و تداوم نيست .ازاینروی ،توضيح فرد نيز همستلزم تقدم تصور (در همقام عاهمل
وحدتبخش) نم باشد.
کلیدواژگان :تصور ،خاصبودگ  ،علوم اجتماع  ،فرد تاریخ  ،هست شناس .
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طرح مسئله
عامگرا بودن علوم اجتماع

بيشترین نمود را در کشورهای

همچون ایران دارد .در اثر

عامگرای  ،پيوست تاریخ ایران در ذیل تاریخِهای دیگر توضيح داده هم شود .نظری ای ک در یک
بستر تاریخ همتفاوت شکل گرفت  ،همفهوهم ک در پاسخ ب یک وضعيت همتفاوت تاریخ سرشت
شده ،نم تواند خاصبودگ

وضعيت دیگر را توضيح دهد .غوغای برآهمده از همطالعات

پسااستعماری ،بوهم سازی علوم اجتماع

و غيره ،صرفِنظر از صحت همحتوای

و اعتاار

استدالل شان ،برآهمده از این نياز همارم است .هماداهم ک علوم اجتماع خاصگرای را ب اولویت
اصل

خویش بدل نسازد ،هرگز نم تواند پدیدههای خاص تاریخ

را توضيحدهد؛ بلک با

نامگذاری عام آنها ،ب نوع خاصبودگ را از آنها هم زداید ،و همنطق اینهمان و یکسانسازی
را بر همجموع ای ناهمگون از پدیدهها تحميل هم کند.
صحن ی علوم اجتماع در ایران همتأثر از دو رویکرد عموهم است ،ک تظاهرات گوناگون
دارند .رویکرد نخست ناظر بر نوع عامگرای همفهوهم و نظری است .بسياری از اندیش گران
در ایران همفاهيم و نظری های همسافر را ب همثاب نقط ی عزیمت تحليل

علوم اجتماع

خود

برهم گزینند .همراد از همفاهيم و نظری های همسافر در اینجا ،چارچوبهای شناخت است ک در
نسات با یک وضعيت تاریخ همعين و در پاسخ ب پرسش تاریخ همشخص ساخت و پرداخت
شده است (بنگرید ب پایين بخش .)3کاربست این نوع همفاهيم و نظریات زهمين ساز تحميل نوع
همنطق اینهمان
خاصبودگ

بر واقعيت انضماهم

ایجاب

و تجرب

هم شود .چنين رویکردهای

هرگز راه ب

واقعيت نم برند؛ و در بهترین حالت تنها هم توانند تفاوت همنف

یا

اینن آن ِ 1واقعيت را توضيح دهند .حال آنک  ،چنانک خواهيم دید ،تايين واقعيت همستلزم
توضيح تفاوت ایجاب و خاصبودگ فرد اجتماع است .در همقابل این رویکرد ،در دو ده ی
گذشت نوع گرایش بوهم سازی علوم اجتماع پدید آهمده است .گرچ « بوهم سازی» هنوز
چنانچ شایست است ،تقریر و تدوین نشده است ،اهما هم توان گفت این رویکرد  -در بهترین
حالت -پاسخ ب همين عامگرای است .بوهم سازی علم اجتماع  ،غالااً بر تمایز هميان علم
غرب  /علم ایران (یا اسالهم ) استوار است .رویکرد بوهم سازی ب خوب همسئل ی عامگرای و
عدم کفایت آن در تايين پدیدهها را تشخيص داده است .با وجود این ،خود نگاه ذاتباوران و
diversity
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تأسيس

ب علم دارد .در بوهم سازی همواره فرض بر این است ک دستگاه
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ب نام «علم

اجتماع غرب » وجود دارد ک ب دالیل بسيار باید از آن دوری جست و دستگاه ب نام علم
اجتماع ایران  -اسالهم

تأسيس کرد .هر دو سوی گزارهی باال همحل اشکال است .نخست

اینک بوهم سازی باید بتواند همعياری ذات برای «علم اجتماع غرب » بتراشد .این همعيار عام باید
چنان باشد ک  ،ب همثل ،هم بتواند هماتریاليسم تاریخ را در خود جای دهد و هم کنش همتقابل
نمادین را؛ هم پارادایمهای علم اقتصاد را در خود بگنجاند و هم پارادایمهای تاریخ را .روشن
است ک چنين همعياری هرگز نم توان یافت .حت

اگر بوهم سازی بتواند چنين همعياری را

همشخص کند ،درواقع ب تناقض هم افتد .چون از یک سو ادعا هم کند «علم اجتماع غرب » در
توضيح واقعيت خاص ایران ب عامگرای هم انجاهمد و برای توضيح واقعيت تاریخ باید از
همقوالت تاریخ و نظریات و همفاهيم خاص استفاده کرد؛ و از سوی دیگر ،خود برای تعين
بخشيدن ب علم اجتماع همعياری عام برهم سازد ک ناف خاصبودگ و تکينگ

هر توضيح

علم است .ب دیگر سخن ،همانگون ک یک وضعيت تاریخ خاص هرگز نم تواند ب یک
گوناگون را نيز

الگوی شناخت عام (نظری یا همفهوم) فروکاست شود ،چهارچوبهای تايين

نم توان در ذیل یک عنوان کل فروکاست .اگر دوهم روا باشد ،پس اول نيز روا است؛ آنگاه
بوهم سازی ابداً نم تواند وجه

داشت باشد .علوم اجتماع

ناهم

عموهم

همجموع ای ناهمگون ،نااینهمان ،و بسيار همتنوع از چارچوبهای تايين

است ک بر

داللت دارد .این

چارچوبها با یکدیگر قياسناپذیرند .درنتيج نم توان دستگاه ب نام علم اجتماع یا بدتر از
آن علم اجتماع ایران یا غرب برساخت .چنين دستگاه ب همان اندازه ک غيرِهمنطق است،
غيرِواقع نيز هست .از دیگر سوی ،علم اجتماع تأسيسپذیر نيست .علم اجتماع چيزی جز
پژوهشها و نظریات اجتماع گوناگون نيست .نم توان پيش از پراکسيس علم ب لحظ ای
تأسيس

اندیشيد .هرگون روایت تأسيس

تنها پس از پراکسيسهای علم

هممکن هم شود.

بنيانگذاران علم اجتماع کسان بودند ک نخستين پژوهشهای اجتماع را انجام دادهاند و
سپس این پژوهشها را هموضوع تأهمل نظری ساخت اند .حال آنک بوهم سازی ،پراکسيس را همنوط
ب تأسيس هم سازد .گویا ،باید همانيفست تأسيس داشت تا براساس آن پژوهش علم انجام داد.
در نتيج هم توان گفت بوهم سازی هرگز نم تواند پاسخ ب همسئل ی عامگرای باشد .با وجود
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این هم توان از علوم اجتماع انتظار داشت واقعيت تاریخ را در فردیت و خاصبودگ خود
توضيح دهد.
تمایزی ک در باال هميان دو رویکرد عامگرای و بوهم سازی برقرار ساختيم ،چندان ب سابق
نيست .برای نمون همهرزاد بروجردی این تمایز را براساس دو نوع ایدئولوژی توضيح هم دهد.
ایدئولوژی شرقشناس یا خودشرقنگری و شرقشناس وارون  .بروجردی فضای فکری ایران
را ب صورت پيوستار شرقشناس و شرقشناس وارون ترسيم هم کند (بروجردی  :1384فصل

اول) .ادوارد سعيد در کتاب شرقشناس

1

( )1978نشان هم دهد ک چگون و ب چ همعنا،

«شرقيان» در همقام دیگریهای «غربيان» برساخت شدهاند .درواقع «شرق» در این همعنا ،نمایانگر
هراسها ،رؤیاها ،و فانتزیهای فرافکندهشدهی اندیش گران غرب است .ب بيان دیگر در گُفتمان
شرقشناس  ،دیگری شرق در ذیل هست و تاریخ غرب توضيح داده هم شود .خاصبودگ این
دیگری ،همنف است .یعن آن چيزی است ک غرب نيست .در اینهمعنا ،شرقشناس خود شق از
همنطق اینهمان است .شرقشناس در یک شاخ ب صورت «خودشرقنگری » 2تداوم یافت.
یعن اندیشمندان ایران  ،تصویر شرقشناس از خود را درون ساخت  ،و براساس آن ب تحليل
وضعيت تاریخ

خود پرداخت اند .نمون ی بارز چنين همطالع ای نظری ی «استاداد تاریخ ِ»

کاتوزیان است .خودشرقنگری نيز در تداوم همنطق شرقشناس  ،ب خاصبودگ

پدیدههای

اجتماع در ایران از زاوی ی تاریخ غرب و از پشت عينک همفاهيم غرب هم نگرد .در این تصویر،
ایران تا پيش از همواجه با غرب ،دوران پيشاتاریخ خود را سپری هم کرد ،و چيزی جز «جاهمع ای
کلنگ » ناود (کاتوزیان  :1390فصل اول) .و یا اینک تاریخ ایران براساس شااهت و همارزی با
غرب خوانده هم شود .در این روایت ،آریای ها قوهم نژاده و فرهيخت بودهاند ،ک در اثر اختالط
با نژاد ساهم (اعراب) از همسير پيشرفت بازهمانده و ب راه ذلّت افتادهاند .هرکجا ایرانيان ب دوری
جستن از فرهنگ اسالهم

توفيق یافتند ،توانستند افتخار بيافرینند ،و هرجا «عقبهمانده»اند،

ب خابر دوری از فرهنگ ایران بوده است .این دقيقاً همان روایت شرقشناخت است ک بر
تمایز ساهم /آریای استوار است .شاخ ی دیگر از شرقشناس  ،شرقشناس وارون است .این
همفهوم را نخستينبار صادق جاللالعزم ،3فيلسوف همعاصر سوری ،ب کار هم گيرد.
1
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شرقشناس

وارون  ،گفتمان

است ک روشنفکران و سرآهمدان سياس

"شرق " برای

"حقيق " و "اصيل" ب کارهم برند .این شيوهی هویتسازی ب عنوان دانش

پردازش هویت

خنث کنندهی روایت غرب ها از شرق وانمایانده هم شود .اهما شرقشناس
شرقشناس

129

را کالادشکاف

وارون ن فقط

نم کند بلک همانند هم ی وارون سازیها بسياری از اصول

هست شناخت و شناختشناسان ی آن را ب وام هم گيرد .شرقشناس وارون در درج ی اول این
فرض شرقشناس را ک یک تفاوت بنيادین هست شناخت هميان غرب و شرق از حيث ذات،
همردم و فرهنگها وجود دارد ب گون ای غيرانتقادی هم پذیرد .شرق و غرب همچون
هموجودیتهای جغرافيای  ،تاریخ و فرهنگ تصویر هم شوند ک ذاتاً با یکدیگر ناقرین اند . . .
برابر پيشفرض این همجردسازی ک شرق و غرب را نسات ب هم دیگران «ب چون و چرا»
هم پندارد این ب اصطالح شرق و غرب ،ترکيببندیهای همگون

هستند  . . .برای همنادیان

شرقشناس وارون  ،غرب همان نقش همن دیگری را بازی هم کند ک شرق ب گون ای سنت  ،برای
شرقشناسان ایفا هم کرد « . . .هما»ی شرق همواره در ارتااط با غير «هما» یعن انسان غرب ساخت
هم شود .کاربرد شرقشناس

ب دست استعمار ،درک شيفتگ

نابخردان ی شرقيان ب همفهوم

«دیگری چيرهدستِ» غرب را آسانتر هم کند .دیگری همچون یک ناظر فرض  ،با آنچ ژاک
دریدا ( )1982آن را «فرهنگ همرجع» هم ناهمد ،برای هر دو برف ،ایفای نقش هم کند (بروجردی
.)25-27:1384
بروجردی ب درست

بر همسان

همنطق شرقشناس

و شرقشناس

وارون تأکيد هم ورزد.

دست کم بخش همهم از علوم اجتماع در ایران همتأثر از شرقشناس و شرقشناس وارون
است .هياهوی

ک اهمروزه بين هواداران «بوهم سازی» و همخالفان آنها جریان دارد ب خوب

گواه بر برنهادهی بروجردی است .از همنظر همسئل ی پژوهش حاضر پياهمد این واقعيت بسيار
دردناک خواهد بود .غلا ی همنطق شرقشناس یا خودشرقنگری و شرقشناس وارون ب همعنای
همعطّلهماندن خاصبودگ

تاریخ در اینجاست؛ هستندههای

ک در پهن ی سياس -جغرافيای

«ایران» وجود دارند ،ب خودی خود هيچ شأن ندارند ،همگر اینک سلااً یا ایجاباً در ذیل همنطق
گفتمان نوع شرقشناس (وارون ) قرار گيرند .درواقع ،هر هستندهای تنها لحظ ای هم تواند ب
سخن درآید ،و تنها لحظ ای هم تواند ب فرد بدل شود ،ک همنطق باال ،آن را از پيش
نشان گذاریکرده باشد .دوگان ی سنت/همدرنيت اوج چنين نگاه است.
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اهمروزه همنطق شرقشناس (وارون ) خود را در قالب رویکرد شابلون (توفيق  )7:1390و
همفاهيم همسافر ،از حيث ایدئولوژیک همنزه ساخت

است.

اینک همثال نظری ی «حوزهی عموهم ِ» هابرهماس را همچون شابلون بر واقعيت اجتماع
ایران قرار دهيم و فرضاً ب این نتيج برسيم ک هماب ازای ندارد ،هنری نيست .دستگاه همفهوهم ای
ک از همتن تاریخ -فرهنگ همعين برنخاست باشد ،راه ب فهم واقعيت آن نم گشاید (توفيق
.)7:1390
تمایز شرقشناس /شرقشناس وارون  ،در بعد بينش و شناخت همتناظر با تمایز عامگرای /
بوهم سازی است .از این همنظر ،عامگرای و بوهم سازی از همنطق یکسان تاعيت هم کنند .چ هر
دو ناظر بر اینهمان هست شناخت هستند .حال پرسش این است ک چرا در علوم اجتماع
چنين همعضل

پدیدار شد؟ چرا صحن ی علوم اجتماع

در ایران (و بسياری کشورهای

ب اصطالح «حاشي ای») چنان است ک گویا فقط همخيّر ب انتخاب یک از دو گزین ی عامگرای
یا بوهم سازی هستيم؟
اگر عامگرای راه ب خاصبودگ نم برد ،و اگر بوهم سازی همنطقاً نم تواند پاسخ ب
این همسئل باشد ،پس چ راه سوهم هم توان درپيش گرفت؟ چرا علوم اجتماع تا این حد تحت
تأثير همنطق اینهمان است؟ نزدیک ب یک قرن پيش ،اصحاب همکتب تاریخ ب درست این
پرسش را در همقابل رویکرد پوزیتویست برح کردهاند .همکتب تاریخ هدف علم اجتماع را
توضيح خاصبودگ واقعيت تجرب هم دانست .حال پرسش اینجاست ک چرا پس از گذشت
یک سده هنوز همسئل ی علوم اجتماع توضيح خاصبودگ تاریخ است؟ چرا اصحاب همکتب
تاریخ  ،ب رغم تقریر درست همسئل  ،در پاسخگوی ب آن چنان ک باید کاهمياب ناودهاند؟ چگون
هم توان راه ب سوی تحقق این هدف گشود؟ همقال ی کنون ( )1ابتدا با همرور کوتاه این همسئل
نزد اصحاب همکتب تاریخ  ،نشان هم دهد ک چگون این اندیشمندان در تحقق هدف ک خود
تعيين کردهاند ،ناکام هماندند )2( ،سپس دو عاهمل همرتاط با یکدیگر ب عنوان اصل ترین عاهمل این
ناکاهم برشمرده هم شود ،و ( )3سرانجام ،در بخش نتيج گيری ،همسيرهای احتمال فرارفتن از
این وضعيت همشخص هم شود .روشن است ک ابداً در این همقال نم توانيم توضيح هماسوط از
چگونگ حل این همسئل ب دست دهيم؛ لذا فقط ب ذکر دو همناع الهام بزرگ برای پژوهشهای
آینده اشاره هم کنيم.
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مکتب تاریخی و فردیت ساختاری
علوم اجتماع از بدو پيدایش بنا بود هر پدیده را در یگانگ و فردیت خود توضيح دهد .این
اهمر هدف اعالمشدهی اصل ترین بنيانگذاران همکتب تاریخ

بود .پدران بنيانگذار همکتب

تاریخ هر یک با تعابير و همقول بندی همخصوص ب خود بر این هدف پایفشاری کردند .هماکس
وبر 1درباب کارویژهی علوم اجتماع هم نویسد:
علم اجتماع همورد توج هما ،علم تجرب همعطوف ب واقعيت هموجود است .هدف هما فهم
یکتای ویژهی واقعيت است ک در آن زندگ هم کنيم .هما هم خواهيم از سوی همناساات و داللت
فرهنگ نمودهای فعل وقایع همنفرد ،و از سوی دیگر علتهای آنها را از نظر تاریخ بفهميم؛
این علتها هم شاهمل علل چنين بودن و هم شاهمل علل گون ی دیگر ناودن این نمودها است
(وبر .)116:1382
وبر در اداهم با تأکيدی بيشتر هم نویسد:
نقط ی عزیمت همطالعات اجتماع -علم  ،پيکرهی واقع  -یعن انضماهم و دارای فردیت
ساختاری  -از زندگ

فرهنگ

هما و روابط و همناساات جهان

آن  -ک همانقدر فردیت

ساختاری دارند  -و تکوین آن از اوضاع و شرایط اجتماع -فرهنگ دیگری – ک باز هم
فردیت ساختاری دارند  -هم باشد (وبر .)118:1382
هم بينيم ک وبر هدف علم اجتماع

را «فهم یکتای

ویژهی واقعيت

ک در آن زندگ

هم کنيم» هم داند و نقط ی عزیمت آن را «فردیت ساختاری» هم خواند .وبر حت تا آنجا پيش
هم رود ک «همنظور از تاریخ بودن پدیده» را «همعنادار بودن پدیده در فردیت خود 2هم داند»
 .)124 :1382حت انگارهی «فرد تاریخ ِ» 3وبر نيز در خدهمت تأکيد و بازگوی همين هموضوع
است .نزد وی فرد تاریخ شاهمل «عناصری از واقعيت است ک "ب خودی خود" و در یگانگ
بالفعل خود» ب هموضوع پژوهش هما تادیلهم شوند (وبر  .)227 :1382وبر خود این تأکيد بر
«یکتای » و «فردیت» (و انگارهی «فرد تاریخ ») را از سَلفَش ریکرت 4وام گرفت است .در
نظری ی علم ریکرت تأکيد بر خصلت همنفرد و یکتای واقعيت نقش تعيينکننده دارد .وی در

1

)Max Weber (1864-1920
Eigenart
3
historical individual
4
)Heinrich Rickert (1863-1936
2
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باب تمایز علوم تجرب و تاریخ هم نویسد« :وقت ب واقعيت تجرب از همنظر اهمر عام بنگریم ،ب
بايعت بدل هم شود[ ،و] وقت ب آن از همنظر اهمر همتمایز و همنفرد بنگریم ،ب تاریخ همادل هم گردد»
(ریکرت  .)54:1986صرفِنظر از این ک بخش نخست گفت ی وی همچنان همعتار است یا ن ،
هم توان گفت اهمر تاریخ در نگاه او با انفراد و تمایزیافتگ تعریف هم شود .ریکرت نيز خود
همتأثر از تقسيمبندی ویندلااند 1بود .نزد ویندلااند ،علوم تجرب
دارند ،یعن

پدیدههای بايع

ب همثاب همصداق

2

خصلت

تعميم

و قانون

3

از یک قانون عام همطالع هم شوند و علوم

5

اجتماع  ،4خصلت تصویری  ،یا تفریدی دارد یعن «توصيف از افراد تقليلناپذیر و رویدادهای
تکرارناپذیر» است (استایت .)2013
الات این سخن هرگز بدان همعنا نيست ک «فرهمولبندی قوانين هيچ توجيه در علوم فرهنگ
ندارند» (وبر  .)126 :1382این قوانين «فقط یک از ابزارهای است ک ذهن هما برای رسيدن ب
این هدف (شناخت واقعيت اجتماع ) ب کار هم گيرد» .باوجوداین «شناخت وقایع فرهنگ فقط
هنگاهم

اهمکانپذیر است ک برپای ی اهميت و همعنای همنظوهم های انضماهم

واقعيت در هر

وضعیت منفرد ،استوار باشد» (وبر  .)127 :1382همسائل از این دست پيچيدگ های فراوان
دارد .کسان

چون وبر و ریکرت و دیلتای 6بحثهای دقيق و ناوغآهميزی در این باب ارائ

داده اند .اهما برای هدف کنون هما فقط کاف است ک این واقعيت را در ذهن داشت باشيم ک
هدف و کارویژهی علوم اجتماعی توضیح واقعیت اجتماعی در فردیت خویش است.
اهما چ هم شود ک آدورنو 7و هورکهایمر 8پياهمد علوم اجتماع را «ریش کن ساختن هر آنچ
همتااین و قياسناپذیر است» هم دانند (آدورنو و هورکهایمر  .)44 :1388نقادی اصحاب همکتب
فرانکفورت ب علوم اجتماع صریحاً بر نادیدهگرفتن اهمر همتفاوت در علوم اجتماع انگشت
هم نهد .اگر بنا بود هر چيزی در یگانگ

خود توضيح داده شود ،پس ب چ همعنا اهمر

«قياسناپذیر» همغفول گذاشت هم شود؟ این نقد را حت اهمروزه نيز پساساختارگرایان و بسياری

1

)Wilhelm Windelband (1848-1915
Naturwissenschaft
nomothetic
4
Geisteswissenschaften
5
idiographic
6
)Wilhelm Dilthey (1833-1911
7
)Theodor W. Adorno (1903-1969
8
)Max Horkheimer (1895-1973
2
3
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دیگر بر علوم اجتماع رواهم دارند .برای همثال داگالس کِلنر ،1از نظری پردازان نسل سوم همکتب
فرانکفورت ،در همطالع ای نقادیهای نظری ی انتقادی و پساساختارگرایان ب علوم اجتماع را
برشمرده و واهم کاود .وی بر این باور است ک گویا علوم اجتماع

هرگز نتوانست بحران

آغازین خود را پشتسر بگذارد .از نگاه کلنر ،همواره نوع ناخشنودی در علوم اجتماع وجود
داشت است .این ناخشنودی برآهمده از آن است ک پنداری علوم اجتماع  ،وظایف و اهداف را
ک خود برای خود تعریف هم کند ،عمل نم کند .گویا هموضوع علوم اجتماع تن ب شناخت
نم دهد .یا باید تسليم این حکم شد و ب نوع «استثناءباوری 2هموضوع و نيهيليسم درغلتيد»
یا اینک ب چارهجوی ها اداهم داد (کلنر  .)242-45 :1988کلنر ،پارادایمهای ده ی شصت قرن
بيستم (نظری ی فمينيست  ،ساختارگرای  ،روششناس همردمنگاران  ،و غيره) را چارهجوی های
ناهموفق برای این همسئل هم داند ،و نظری ی اجتماع پساهمدرن را رهاکردن همسئل (کلنر :1988
 .)247-48برف اینک وبر ،آدورنو و دیگران سخت ب سنت پوزیتيویست

علوم اجتماع

هم تازند .درحال ک کلنر در همقام خلف آدورنو سنت نوکانت علوم اجتماع را نيز همشمول این
نقد هم داند .ب بيان دیگر ،از همنظر همسئل ی کنون تفاوت بين سنت پوزیتيویست و سنت نوکانت
وجود ندارد .سنت نوکانت

هدف علم اجتماع

را در تقابل با سنت آگوست کنت

3

(پوزیتيویست ) وضع کرد .حال آنک براساس نقادی کسان چون کِلنر و پساساختارگرایان چون
دریدا 4و دلوز 5سنت نوکانت نيز ،ب رغم تقریر درست همسئل  ،نتوانستند راهحل همناسب بيابند
(دلوز  :1994فصل اول) .ب دیگر سخن ،گرچ سنت نوکانت با تقریر همسئل (تأکيد بر یگانگ
پدیدهی اجتماع و تاریخ نگریستن ب پدیده) کمک شایان ب همسئل ی فرد و درونهماندگاری
کردند ،اهما این همسئل تا انتهای همنطق اش دناال نشد .هم ازاینروست ک در اینجا تمرکز اصل
هما بر سنت نوکانت است ،چ آنها برای نخستين بار این همسئل را برحکردند.
اهما ب واقع چرا؟ اگر علوم اجتماع از آغاز هدف جز این نداشت است ،پس چرا در راه
تحقق آن این همای ناکام بوده است؟ یا دست کم توفيق همورد نظر را نداشت است؟ چرا آدورنو
همهمترین و خطيرترین همسئل ی فلسف و علم اجتماع

را «همنطق اینهمان » 6هم داند؟ اگر
1

Douglas Kellner
exceptionalism
3
)Auguste Comte (1789-1857
4
)Jacques Derrida (1930-2004
5
)Gilles Deleuze (1925-1995
6
logic of identity
2
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نظری ی اجتماع

هم توانست فرد را در تکينگ

خود توضيح دهد ،پس چرا هنوز هم اهمر

ناهمان 1همهمترین همعضل آن است؟ (برای توضيح

کوتاه و رسا دربارهی همنطق اینهمان

بنگرید :زویدروارت  .)2011چرا همنتقدان چون همانوئل دوالندا 2علوم اجتماع را بيش از اندازه
عامگرا هم خوانند و نسات ب فراهموش فرد در علوم اجتماع هشدار هم دهند؟ (دوالندا :2006

فصل اول) .همهمتر از آن ،جفری هاجسون 3کتاب با عنوان بسيار داللتهمند نگاشت  :چگون
اقتصاد تاریخ را فراهموشکرد؟ همسئل ی خاصبودِگ تاریخ در علم اجتماع  .)2001( 4چنانچ
از عنوان کتاب پيدا است هاجسون با همرور ادبيات علوم اجتماع نشان هم دهد ک چگون ب رغم
تأکيد بنيانگذاران علم اقتصاد ،خاصبودِگ تاریخ پدیدهها در این علم نادیده گرفت هم شود.
ب باور وی ،ب رغم اینک هم دانيم «انواع همتفاوت از نظام اجتماع -اقتصادی در زهمان تاریخ و
فضای جغرافيای وجود دارد» باز هم اهمروزه در علم اجتماع تنها با نظریات عام همواج ایم.
«پدیدههای اجتماع -اقتصادی اساساً همتفاوت ،نيازهمند نظری های همتفاوت هستند» (هاجسون
 .)23 :2001ب عقيدهی هاجسون ،نظری پردازان کالسيک خود براساس همين خاصبودِگ
نظریات خود را صورتبندی هم کردند .علم اجتماع از ابتدا در پاسخ ب همسائل خاص نظامهای
تاریخ

خاص پدید آهمد .اهما بنيانگذاران همکتب تاریخ  ،ب رغم اینک خود براساس

خاصبودِگ پدیدهها نظری پردازی هم کردند ،اهما هرگز نتوانستند این اهمر را ب قاعدهی علوم
اجتماع بدل سازند .برای نمون هاجسون با همرور آثار همارکس هم نویسد« :همسئل این نيست ک
همارکس از همقوالت فراتاریخ یا غيرتاریخ استفاده هم کرد ،بلک او درباب اهميت یا وسایط
استقرار [توضيح تاریخ ] هيچ راهنمای روششناخت ای ب دست نم دهد» (هاجسون :2001
 .)51حت کسان ک کوشيدند برای خاصبودِگ تاریخ همانای بينش دستوپا کنند ،کاهمياب
ناودند .هاجسون در کتابش ناکاهم های همکرر همکتب تاریخ آلمان را نشان هم دهد (هاجسون
 :2001فصل دوم) .بنا ب استدالل هاجسون ،نظری پردازان همکتب تاریخ
بریق

کوشيدند خاصبودِگ

تاریخ

سازند .و برف اینک هر یک ب شکل

آلمان ،هر یک ب

را ب اصل ترین همانای علم اجتماع

و اقتصاد بدل

ناکام بودند .برای نمون  ،همحققان قدیم تر همکتب

1

non-identical
Manuel De Landa
3
Geoffrey M. Hodgson
4
)How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science (2001
2

135

توضيح نظري خاص بودگی :آرمانگريزپاي علوم اجتماعی

تاریخ

1

بيش از حد همستغرق در فاکتها بودند ،و همفهومپردازی و تايين نظری را نادیده

هم گرفتند (هاجسون  ،)75 :2001حال آنک کارل همِنگر 2فاکتهای خاص را ب کل

همغفول

هم گذاشت (هاجسون  .)79-81 :2001اشمولر 3بهتر از دیگران بود ،اهما حت او نيز نتوانست
نشاندهد ک «چگون عواهمل [نهادی و فرهنگ ] بر نتایج تأثيرگذارند .او ب رغم هم ی توجهات
ب تايين علّ نم تواند تصویری کاف از این اهمر ب دست دهد ک چگون یک نظری ی تايين را
هم توان بنيان نهاد ،یا چگون همفاهيم هست ای چنين نظری ای هم تواند درست باشد» (هاجسون
 .)115 :2001هاجسون در اداهم ناکاهم وبر و وبلن 4را ب رغم هم ی دلهمشغول های ک ب
خاصبودِگ تاریخ داشتند ،همعلوم هم سازد (بنگرید ب هاجسون  .)137 ،150 :2001از این
همنظر تاریخ همکتب تاریخ  ،تاریخ ناکاهم بود .تا اینک در قرن بيستم ،ليونِل رابينز 5و تالکوت
پارسونز 6گور خاصبودِگ

تاریخ

و توج ب یگانگ

و فردیت را کندند .کينز 7نيز

خاصبودِگ تاریخ را ب کل از صحن ی علم اجتماع زدود و «بياني ی نظری ی عام» را صادر
کرد (برای توضيح بيشتر دربارهی عامباوری کينز بنگرید ب هاجسون .)215 :2001
همکتب تاریخ

هرگز نتوانست هدف

را ک خود برای علوم اجتماع

وضع کرده بود

همحققسازد .با وجود این ،تأهمالت و تدقيقات اندیشمندان همکتب تاریخ گنجين ای گرانبها برای
اندیشيدن ب خاصبودِگ

است .اینان در آثارشان ب بنيادیترین همسائل تحقق چنين هدف

اندیشيدهاند .ازاینروی چندان نااید داغدار این ناکاهم بود .چ صرف این ناکاهم هموجب پيدای
درخشانترین آثار بينش

و روش شده است .اهما همچنان این پرسش باق است :دليل این

ناکاهم ها چ بود؟ چرا علوم اجتماع

(دستکم در سنت پارسونزی) ب کل

خاصبودِگ

تاریخ را ب کناری نهاد؟ چرا با وجود هم ی تالشها هنوز اهمر عام و همقوالت غيرتاریخ اهمور
 1همقصود نظری پردازانِ پيش از  1883است .در این سال کارل همنگر با چاپِ کتابِ پژوهشهای درباب روشِ علومِ
اجتماع با نگاه خاص ب اقتصاد

( Investigations into the Method of the Social Sciences with Special

Reference to Economics/ Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politischen

 )Oekonomie insbesondereبا نقادیهای بنيانکن ب سروریِ نظری پردازانِ قدیم همکتبِ تاریخ بر علم اقتصاد و
همحيطهایِ دانشگاه پایان داد.
2

)Carl Menger (1840-1921
3
)Gustav von Schmoller (1838-1917
4
)Thorstein Bunde Veblen (1857-1929
5
)Lionel Charles Robbins (1898-1984
6
)Talcott Parsons (1902-1979
7
)John Maynard Keynes (1883-1946
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خاص را در خود هم بلعند؟ هم ی تالش بنيانگذاران همکتب تاریخ این بود ک شأن و جایگاه
هر هستندهای را در تحليل حفظ کنند .ب بيان دیگر ایشان هم کوشيدند حق هر هستندهای را در
تحليل ب جای آورند .این درحال است ک نظریات و همقوالت عام با نوع خشونت همفهوهم  ،ن
فقط فرد خاص را نادیده هم گيرند ،بلک آن را برد هم کنند .چگون هم توان ب سروری کنون
همفاهيم و نظریات عام پایان داد؟
هم توان گفت دست کم بخش از هدف همطالعات فرهنگ (و دیگر همطالعات همرتاط با آن،
همطالعات زنان ،جوانان ،پسااستعماری و غيره) جاران این ناکاهم بوده است .این همطالعات با
هميانرشت ای کردن علوم اجتماع و عطف توج ب حوزههای کمتر دیدهشده هم کوشند تا این
کاست را جاران کنند .ب بيان دیگر ،در این همطالعات فرض بر این است ک علوم اجتماع چون
در بول تاریخ ب پارهای از هموضوعات کمتر توج کرده ،فردیت آنها را قربان

«همنطق

اینهمان » ساخت است .درحقيقت ،کنشگران این رشت ها ،ب تأس از نظری ی انتقادی ،علوم
اجتماع را همتهم ب نادیدهانگاشتن هموضوعات همتفاوت و اهمور ناهمان هم کنند و رسالت این
همطالعات جدید را همانا جاران این کاست  ،یا توضيح اهمر همتفاوت ،هم دانند.
سادهاندیش

است اگر تصور کنيم ب صرف توج ب هموضوعات جدید (زنان ،سياهان،

همجنسخواهان ،جوانان) هم توان قابليت توضيح یکتای و فردیت یک پدیدهی تاریخ را ب
علوم اجتماع

بخشيد .همنطق اینهمان  ،هر توضيح

را هم تواند از آن خود کند .همقوالت

غيرِتاریخ در هر توضيح هم توانند بخلند .هر توضيح خود هم تواند ب اهمری عام بدل شود.
انگارهی «تفاوت» را اگر ب همعنای فلسف آن درنظر بگيریم ،آنگاه هم بينيم گویا در توضيح هر
اهمری ،اعم از اینک ب لحاظ تاریخ

حاشي ای باشد یا نااشد ،تفاوت هم تواند قربان

تفاوت ضرورتاً اهمر همتفاوت نيست .چ بسا هموضوعات

شود.

ک بسيار ب آنها پرداخت شده ،اهما

تکينگ آنها همدام نادیده گرفت شده است .خلط تفاوت و اهمر همتفاوت ،همسئل را حلناشده باق
هم گذارد .برای نمون هم توانگفت زنان سياه ،نسات ب همردان سفيدپوست اهمری همتفاوت هستند،
و علوم اجتماع

ب دالیل بسيار ب آنها نپرداخت است .اهما پرسش اینجاست ک آیا علوم

اجتماع  ،فارغ از هموضوع ،توانست همردان سفيدپوست را در یگانگ خود توضيح دهد؟ گرچ
هم پذیریم ک توضيح اهمر همتفاوت هم تواند در همنطق اینهمان ترک وارد کند ،اهما آن را ب لحاظ
نظری رفع نم کند.
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در اینجا شایست است کم بيشتر ب تمایز هميان تفاوت و اهمر همتفاوت بپردازیم .شاید بهتر
باشد این دو نوع تفاوت را تفاوت ایجاب یا همثات و تفاوت سلا یا همنف بخوانيم .تفاوت همنف
همان چيزی است ک ب بور همعمول از تفاوت همراد هم کنيم؛ یعن تفاوت الف با ب .آنچ الف
دارد و ب ندارد یا بالعکس .این تفاوت هميش نسات ب همنطق اینهمان  ،عَرَض و ثانوی است.
چرا ک شرط تقرر آن ،هویت یا اینهمان است .تنها در صورت آگاه از هویت الف و ب،
هم توان از تفاوت آنها سخن گفت .چنانچ خواهيمدید چنين تفاوت همحصول تقدم تصور (در
همقام شکل از همنطق اینهمان ) است .برای همثال هما تصوری از «بازار» داریم ،آنگاه بازاری
خاص را همطالع هم کنيم .و تفاوتهای این بازار خاص با تصور خود از بازار را برهم شمریم.
چنين تفاوت هرگز راه ب اینی( 1یا هذیت) و تکينگ نم برد .در تفاوت همنف  ،خاصبودِگ
بر رابطهی قیاس و شباهت است .از این همنظر همطالعات فرودستان ب صرف

هميش هماتن

همطالع ی اهمور حاشي ای و کمتر بازنمای شده ،کمک ب صورتبندی تفاوت ایجاب نم کند.
هماداهم ک تفاوت ،ضميم ی تصور یا اینهمان باشد ،نم توان ب تفاوت ایجاب و ب تکينگ
«قياسناپذیر» دست یافت .از همين روست ک آدورنو (و چنانچ خواهيمدید ،دریدا و دلوز)
تفاوت همثات را بيرون از همنطق قياس هم دانند .غوغای رویکردهای هميانرشت ای جدید یا همان
همطالعات هر چيز ،هماداهم ک ب تفاوت ایجاب کمک نکند ،از این همنظر «هياهوی برای هيچ»
است .اینک علوم اجتماع

چندان در توضيح یک اهمر در فردیت تاریخ

خودش کامیاب

نيست ،دقيقاً همتضمن همعنای ایجاب تفاوت است .توضيح تفاوت ایجاب  ،و عطف توج نظری ی
اجتماع ب آن ،جدّ و جهدی نظری هم بلاد.
اگر علوم اجتماع ب پدیدههای تکين یا افراد تکرارناپذیر هم پردازد ،آنگاه قياس نم تواند
همنطق حاکم بر آن باشد .از این همنظر ،ب پيروی از بدیو ،2دلوز و آلتوسر ،3هم توان گفت همنطق
حاکم بر این علم تنها هم تواند «همنطق همواجه » (بنگرید آلتوسر  )2006باشد .وبر نيز ،با انگارهی

ربط ارزش

4

بر این همنطق تأکيد ورزیده است .ربط ارزش

در این همعنا ،نوع

نساتیاب

درونهماندگار پژوهشگر و هموضوع است؛ یعن یگان همنطق حاکم بر پژوهش ،نوع همواجه ی
همعنادار و تفاوتزاست .در ربط ارزش پژوهشگر و هموضوع وارد تعاهمل هم شوند ک نتيج ی
1

haecceity/thisness
Alain Badiou
3
)Louis Althusser (1918-1990
4
value relevance
2
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آن تحليل (همفهوم یا نظری ) است .در ایننگاه ،تحليل در اثر اندرکنش پژوهشگر و پدیده،
پيدایش 1هم یابد .در نگاه وبر تحليل نم تواند فروکاهنده 2باشد .انگارهی ربط ارزش این اجازه
را ب وبر نم دهد .با وجود این ،واژگان کانت وبر از پس توضيح پيدایش برنم آیند .بنا بر
همنطق همواجه  ،در همطالع ی پدیدههای اجتماع باید هم چيز را از رویاروی
هموضوع استخراجکرد .هر اهمر بيرون

ک تکينگ

پژوهشگر و

همواجه را همخدوشسازد ،ناهموج است.

صورتبندی همنطق همواجه  ،همجال فراختری هم بلاد ،با این حال در اینجا هم کوشيم خطوط
اصل آن را برح کنيم .نخست باید یادآور شد همنطق همواجه هرگز ب همعنای همواجه ی یک لوح
سفيد (یا ذهن ته

پژوهشگر) با پدیدهی اجتماع

ب همعنای ب رسميتشناختن عينيت رئاليست

نيست .از سوی دیگر ،ب هيچ عنوان

(یا همان عينيت

ک همعيار آن ،همستقل از همواجه

است) نيز نيست .اگر بخواهيم از هميان داللتهای پرشمار همنطق همواجه برای علوم اجتماع تنها
ب دو نمون از آن اشاره کنيم ،باید گفت :نخست اینک بالمرّه ایدهی همعيار عينيت بيرون از
همواجه پس زده هم شود .هيچ همعياری بيرون از خود همواجه نم توان یافت ک همتضمن عينيت
توضيح باشد .دوم اینک اصل تفریدی بيرون از همواجه نيست .یعن پدیده نيز تنها در همواجه ،
همنفرد هم شود .در این همقام ،همراد هما از همنطق همواجه چيزی جز رخداد درونماندگار نيست .گو
اینک صفت درونهماندگار برای رخداد ،چيزی جز حشو نيست؛ یعن

صفت

است ک بر

هموصوف ،چيزی نم افزاید همانند عسل شيرین ،روغن چرب .چرا ک رخداد نم تواند
درونهماندگار نااشد .گرچ خاستگاه فلسف ی همواجه یا رخداد را هم توان نزد فيلسوفان چون
دونالد دیویدسون ،3برگسون ،4وایتهد 5و حت هایدگر 6جست ،اهما رخداد را در این همعنا دلوز و
ب ویژه بدیو صورتبندی کردهاند .رخداد نزد بدیو همواره از بطن «شرایطِ» 7همعين

پدیدار

هم شود« .شرایط» همان وضعيت جاری اهمور یا لحظ ای تاریخ است ک تقریااً ایستا است.
رخداد همواره ناظر بر گسست از شرایط هموجود است .ب بيان دیگر رخداد ،شکنندگ «شرایط»
را نشان هم دهد .بدیو ب واسط ی رخداد هم ب تغيير هم اندیشد و هم ب اهمر نوپدید .اليور

1

emerging
reductive
3
)Donald Davidson (1917-2003
4
)Henri Bergson (1859-1941
5
)Alfred North Whitehead (1861-1947
6
)Martin Heidegger (1889-1976
7
situation
2
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فلتهام ،1همترجم انگليس هست و رخداد (« ،2)2006/1988اندیشيدن ب نسات تغيير و هست
[وجود]» را همسئل ی هميشگ بدیو در آثارش هم داند (فلتهام  19 :2006همقدهم ) .نزد بدیو اهمر
نوپدید همستلزم شرایط است .تغيير از «جایگاه رخدادی» 3صادرهم شود (هموالرک )114 :2006؛
«جایگاه رخدادی» جایگاه غيرعادی در بطن شرایط است .چنين جایگاههای هميش هموضع
و همحل هستند ،یعن در نقط ای در شرایط وجود دارند .اهما صِرف وجود جایگاه رخدادی،
تغيير در شرایط را تضمين نم کند ،بلک تنها هم تواند نسيم از آنچ هم آید را بوزاند .از
اینروی برای پدیداری رخداد ب چيزی بيشتر نياز است .هر رخداد همتضمن اهمکانيت یا حدوث
همطلق است .رخدادها در عين این ک کاهمالً پيشبين ناپذیر هستند ،ازهيچ وضعيت دیگری جز
وضعيت خاص خود ،زاده نم شوند .رخداد همستلزم سوژهی خود است ،سوژهای ک آن را
ب رسميت بشناسد و نامگذاریکند .از اینهمنظر ،سوژه و رخداد درهمتنيدهاند .سوژه ،هستندهای
پيشارخدادی نيست ،بلک با همين نامگذاری رخداد ب وجود هم آید (هموالرک .)114 :2006
رخداد از هست درهم گذرد ،نوع «فراهست » 4است؛ همان اهمر نوپدید است ک در گسست
از شرایط ،پدیدار گشت است« .رخداد ب شرایط تعلق دارد ،اهما با دگرگون کردن شرایط ،جانشين
آن هم شود» (هموالرک  .)114 :2006از این همنظر ،رخداد عين صيرورت است.
بدیو خود در توضيح رخداد از همثال پل قدیس استفاده هم کند .وی با بازخوان «افسان »ی
پل قدیس هم کوشد رخداد زندگ او را دریابد .پل در ابتدا «در زهمرهی یهودیان فرق ی فریس
بود .او در سرکوب همسيحيان با تمام قوا همشارکت داشت؛ همسيحيان

ک از دید یهودیان

سختکيش ،همرتد ب شمار هم آهمدند و در نتيج ن فقط ب لحاظ قانون آزار و اذیت هم دیدند ک
نيز ،بست ب تغيير وضعيت هماارزهی قدرت ،هميان جناحهای همختلف جواهمع یهودی ،ضربوشتم،
سنگسار ،و از خان و کاشان ی خویش رانده هم شدند» (بدیو  .)29-30:1386تا این ک وقت «
ب قصد سرکوب همسيحيان ب دهمشق هم رفت ،صدای رازآهميز شنيد ک همحقيقت و هم رسالتش
را بر او آشکار ساخت» (بدیو  .)31:1386سوژهی پل قدیس از این لحظ زاده هم شود .بدیو این
لحظ را رخداد هم خواند .این رخداد همتضمن نوع سوژه شدن است .یعن سوژهی خود را
دارد.
1

Oliver Feltham
Being and Event/ L'Être et l'Événement
3
evental-site
4
transbeing
2
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آیا اصطالح "گرویدن" در خور اتفاق هست ک در راه دهمشق روی داد؟ این اتفاق یک
صاعق بود ،یک درنگ ،ن نوع

چرخش دیالکتيک  .قسم

ب خدهمت فراخواندن بود ک

سوژهای جدید را برنهاد (بدیو .)31:1386
این سوژه ،سوژهای است «بری از هرگون هویت و آویزان ب رخدادی ک یگان "گواه"اش
دقيقاً این است ک سوژهای آن را اعالم کرده است» (بدیو  .)31:1386رخداد هميش حقيقتزا
است .حقيقت رخداد ،حقيقت تکين و درونهماندگار است .با وجود این ،رخداد تنها همحدود ب
عرص ی تجرب های شخص همچون تجرب ی پل قدیس نيست .رخداد در عرص های گوناگون
تجل هم یابد .بدیو چهار عرص را عرص ی «رخداد حقيقت» هم داند )1( :سياست )2( ،هنر)3( ،
علم و ( )4عشق (فرهادپور .)1383
در سياست ،همسأل ای ک ناهمش را «انقالب» هم گذاریم هم تواند ب عنوان یک رخداد حقيق
نمایان شود .در هنر ،همسأل خالقيت هنری و ابداع یک اثر یا حت شروع یک ژانر هنری هم تواند
باشد و در علم ،اختراع و اکتشاف .ب عنوان همثال گاليل با کشف این حقيقت ک بايعت را
هم توان ب زبان ریاض توصيف کرد ب رخداد حقيق برهم خورد .اهما رخداد عشق ،دو نفر را در
رابط ی عاشقان با حقيقت

روب رو هم کند .در تماهم

این هموارد حقيقت ،اهمری سراپا نو و

غيرقابل پيشبين است و اهمر سوبژکتيو ب عنوان اهمری خاص ک آدم را همواره تادیل ب سوژه
هم کند همطرح هم شود ،یعن اهمری ک غيرقابل بيان و برناهم ریزی بوده و تکراری نيست و اهمری
یگان است (فرهادپور .)1383
اکنون هم توانيم با استفاده از این برداشت از رخداد ،همنطق همواجه را صورتبندی کنيم.
همنطق همواجه همين همواجه ی رخدادگون است .پژوهشگر در همواجه با پدیده ،خود ب
سوژهی آن پدیده بدل هم شود و پدیده نيز در گسست از شرایط پيشين ،ب فردی تکين در
نسات با پژوهشگر .از زاوی ی همنطق همواجه  ،فرایند تفرید ،همين درهمتنيدهشدن و پيوند
درون پژوهشگر و هموضوع پژوهش است .بنا بر این همنطق ،هموضوع پژوهش و پژوهشگر ب
اهمری نوپدید بدل هم شوند؛ اهمری ناهمنتظَر.
حال پرسش این است ک اگر بنيانگذاران همکتب تاریخ بر توضيح یک پدیده در فردیت
خود اصرار ورزیدهاند ،و اگر همنطق همواجه را یگان همنطق حاکم بر این توضيح دانست اند ،چ
چيزی همانع از تحقق این هدف هم شود؟ چ چيزی علوم اجتماع را از توضيح تفاوت همثات
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بازهم دارد؟ تکاپوها و همجادالت گوناگون بر سر «تفاوت» و «تکينگ » برآهمده از چيست؟ پنداری
هميش اهمری همنطق همواجه را همختل هم سازد .چرا نظری ی انتقادی و اخالف پساساختارگرای
آنها علوم اجتماع را همتهم ب سروری همنطق اینهمان دانست اند؟ چ چيزی ساب هم شود
علوم اجتماع از هدفش بازداشت شود و ب ورب ی اینهمانسازی بيفتد؟ چرا همواجه خود
کفایت نم کند و هميش اهمری همستقل از همواجه در توضيح هم خلد؟ این اهمر همستقل از همواجه
غالااً چ خصلت دارد؟ در اینجا ب هر اهمری ک بيرون از اهمکانات همواجه در توضيح اهمر
اجتماع

دخيل باشد ،اهمر استعالی

1

هر اهمر بيرون از همواجه ک خصلت

هم گویيم؛ یعن

تعينبخش در همواجه داشت باشد .در این همعنا استعال هر آن چيزی است ک همانع از
درونهماندگاری 2توضيح شود .حال هم توان پرسشهای باال را اینگون صورتبندی کرد :چ
چيزی همانع از توضيح درونهماندگاری همواجه هم شود؟ عاهمل یا عواهمل هموجد استعالی شدن
توضيح چ چيز(ها)ی

هستند؟ چرا هميزان کاهمياب

چارچوبهای تايين

هموجود در علوم

اجتماع در توضيح درونهماندگار پدیدهها همحدود است؟

عوامل استعال در توضیح امر اجتماعی
اکنون برای روشنتر کردن هموضوع ،نگاه ب علوم اجتماع در ایران هم اندازیم .نمون ی ایران
در این لحظ تنها از حيث آشنای با فضای آن برای هما داللتهمند است؛ وگرن آنچ درباب
استعال گفت هم شود در هم جا ب درجات

هم تواند صادق باشد 3.اهمروزه یک

از فراگيرترین

ابزارهای علوم اجتماع در ایران ،نظری ها و همفاهيم «همسافر» 4هستند .احتماالً نخستين بار این
ادوارد سعيد 5بود ک از نظری های همسافر سخنگفت (بنگرید ب سعيد  .)226-47 :1982از همنظر
پرسش پژوهش کنون  ،تفاوت بين نظری و همفهوم همسافر وجود ندارد .همفاهيم همسافر ،همفاهيم

the transcendent/transcendence
immanence
3

1
2

الات شایان توج است ک هميزان هموفقيت علوم اجتماع در توضيح درونهماندگار نسا است .ب نظر هم رسد

علوم اجتماع در ایران از این همنظر وضعيتِ همناسا ندارد .این اهمر دالیل بسياری دارد ک بررس آنها خارج از
صالحيت پژوهش کنون است .ازاینروی ب این نمون ها باید تنها از همنظر پرسش کنون نگریست ،وگرن در
اینجا قصد داوری درباب وضعيت علوم اجتماع در ایران را نداریم.
4

travelling concepts
5
)Edward Wadie Said (1935-2003
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هستند ک در نسات با یک وضعيت تاریخ

همعين ساخت هم شوند ،و سپس با سفر ب

وضعيتهای دیگر هم کوشند آنها را توضيح دهند .این همفاهيم غالااً در این سفر هموضوع
بازتفسيرهای گوناگون قرار هم گيرند و گاه غن تر و کاهملتر هم شوند .استفاده از همفاهيم همسافر،
ف نفس چندان همشکل ایجاد نم کند ،اهما وقت همنطق همواجه را همخدوش هم سازند خود تادیل
ب عاهمل استعال هم شوند .چنانچ دیدیم ،وبر نقط ی عزیمت تحليل اجتماع

را فردیت

ساختاری پدیدهها هم داند .بر این اساس ،هرگاه نقط ی عزیمت همنطق همواجه یک

از این

همفاهيم همسافر باشد ،همواجه همعلّق هم هماند .باید کم بيشتر در این باب تأهملکنيم.
همفاهيم گوناگون در علوم اجتماع را درنظربگيرید .از همفهوم «دولت» و «همدرنيت » گرفت تا
همفاهيم ب ظاهر همعصوهم

چون «شهر»« ،بازار» و غيره .شأن همفهوهم

این واژگان در علوم

اجتماع  ،همتضمن همحتوای همعين است .یعن هر یک از این همفاهيم ،همحتوای همشخص دارند و
ناظر بر کيفيات همعين

هستند .حال زهمان

ک هما از این همفاهيم در لحظ ی همواجه استفاده

هم کنيم ،هم بينيم این همفاهيم پيشاپيش ،فرد تاریخ یا هموضوع پژوهش را همتعين هم سازند .این
تعيُّن ،هم همقدم بر همواجه است و هم برسازندهی واحد پژوهش .ب بيان دیگر ،هرگاه همفاهيم
همسافر در همقام نقط ی عزیمت تحليل باشند ،هرگز ب آستان ی فرد هم نم رسيم ،و ب تاع ،این
پدیده صورتبندی نم شود .این در این همعنا همان تفاوت ایجاب است .یعن دالیل اینک یک
پدیده این پدیده است ن پدیدهای دیگر .یا ب بيان وبر دالیل اینگون بودن پدیده و گون ای دیگر
ناودن آن.
پژوهشهای اجتماع هر روزه با چنين همسائل روبرو هستند؛ حت پژوهشهای برجست ای
ک در حوزهی علوم اجتماع انجام هم شود نيز بعضاً ب همعضالت همشابه هماتال هم شوند .برای
همثال هم توان نمون ای از برجست ترین پژوهشهای همعاصر را بازنگریست و دید ک چگون این
پژوهش ،برای تعيين و توضيح هموضوع خود ،ب اسااب و اهمکانات

بيرون از همنطق همواجه

همتوسل هم شود .این نمون »نظری ی انحطاطِ» سيد جواد بااباای است .بااباای در آثارش
بيش از هر کس بر همسئل ی «اندیشيدن» در تاریخ تمدن ایران تأکيد هم ورزد .وی ضمن بررس
علل و اسااب زوال تمدن ایران  ،یک از اصل ترین عواهمل عقبهماندگ ایران را غيات نقادی
انحطاط تمدن ایران هم داند .خود همين غيات از نشان های وضعيت اهمتناع اندیش ی سياس
است .ب باور وی «انزوا و فقدان همفهوم انحطاط در یک فرهنگ ،بيانگر عدم انحطاط نيست ،بلک

توضيح نظري خاص بودگی :آرمانگريزپاي علوم اجتماعی

143

عين آن است» (بااباای  .)10:1373او انحطاط تمدن ایران را در رابط ی تنگاتنگ با زوال و
انحطاط و رکود بنيادین «اندیش ی عقالن » در این سرزهمين هم داند .پروژهی بااباای بر اساس
همين بنهمای ی اصل پيشهم رود .وی بر همين همانا تاریخ ایران را بازخوان هم کند.
آثار بااباای بسيار گسترده است .و اتفاقاً از زوایای همختلف هم تواند هموضوع نقادی باشد.

1

اهما از همنظر بحث کنون  ،تنها هم توانيم ب یک همورد بسنده کنيم .شاید بتوان گفت بزرگترین
همسئل ی نظری ی انحطاط ندیدن هموضوع پژوهش در فردیت خویش است .بااباای با تصوری
از همدرنيت و انگارهی «پيشرفت» و وضعيت «پيشرفت » آغاز هم کند .بنا بر این تصور« ،غرب» ،در
همقام کل

همگن ،همعيار سنجش وضعيت تاریخ

ایران است .داوری ارزش

هماتن

بر

عقبهماندگ ایران بيشترین داللت خویش را ب خابر وجود این تصویر پيشين هم گيرد .ب بيان
دیگر ،تاریخ ایران تنها در ذیل تاریخ عام غرب خوانده هم شود .در این همعنا ،چون ایران آنچنان
ک «باید» نشده ،عقبهمانده است.
آنچ گفتيم ،یک از همتعارفترین نقدهای است ک ب درست ب اندیش ی بااباای وارد
هم شود .بااینوجود ،هم توان این نقادی را ب همفاهيم بااباای

نيز بسط داد .شاید همهمترین

همفهوم بااباای  ،انگارهی «اندیش » باشد .همرور آثار بااباای ب خوب نشان هم دهد ک همفهوم
«اندیش » نيز کاهمالً بيرون از فرد تاریخ است .یعن بااباای از برداشت از اندیش آغاز هم کند
ک آشکارا برگرفت از یونان باستان است .اگر ب خود همفهوم «اندیشيدن» (ن صرفاً ب اندیش ها)
نيز تاریخ بنگریم ،آنگاه ب وضوح هم بينيم ک این تصور از «اندیشيدن» ،بيرون است ،و قالا
است ک هم کوشد تاریخ را ب فراخور استلزاهمات خود بازآراید .براساس همين برداشت از
اندیش  ،دورهای از تاریخ ایران (ب خابر شااهت ب این برداشت) «دوران زرین» خوانده هم شود،
و دورهای دیگر (ب خابر عدم شااهت ب این برداشت) «دوران افول» .این همسئل وقت بسيار
فاجع بار هم نماید ک باينيم اساساً فرد یا همان هموضوع پژوهش براساس همين برداشت بيرون
برساخت هم شود .اینجاست ک لحظ ی آغاز تحليل ،ساب پيدای غایتشناس همعين هم شود.
شاید سادهسازی اندیش ی بااباای در برح روشنتر هموضوع ،کمکرسان باشد.
 1روشن است ک هدف هما در اینجا نقادی بااباای یا هر کس دیگری نيست .هدف از این نمون ها تنها برجست
ساختن همسئل ی پژوهش است .هدف این است ک نشاندهيم چگون استعال در توضيح اهمر اجتماع هم خلد .حت
در اداهم نيز ک ب گفتمان گذار هم پردازیم ،همين هدف را داریم.
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 .1ابتدا انگارهی «اندیش » در همعنای خاص درنظرگرفت هم شود .یحتمل ،بااباای اندیش را
اهمری عام هم دانست است.
 .2سپس ب تاریخ ایران (درواقع ب اسناد و کتابهای ) از همنظر ِاین انگاره ،نگریست هم شود.
 .3این انگاره ،تاریخ ایران را براساس شااهت یا عدم شااهت با پاراهمترهای خود بازهم آراید.
 .4لحظات شااهت ،دوران زرین و لحظات افتراق ،دوران افول خوانده هم شود.
 .5چون براساس پيشفرضها ایران «عقبهمانده» است ،تاریخ ایران از شااهت ب اندیش ب
افتراق از اندیش و از دوران زرین ب دوران افول بازنوشت هم شود.
بااینوجود نيک هم دانيم نظری ی انحطاط بااباای نمون ای درخشان از آثار علوم اجتماع
در ایران است .ب تردید اگر ب آثار کم

همتوسطتر بنگریم ،لغزشهای

از این دست بسيار

خواهيم دید .برای همثال هم توان ب گفتمان گذار اشاره کرد .نظری پردازان ایران سالها با برح
چندین بارهی نظری ی گذار کوشيدهاند وضعيت ایران همعاصر را توضيح دهند .در نظری ی گذار،
ایران کشوری تصویر هم شود ک یک پای در «سنت» دارد و پای دیگر در «همدرنيت » .این اهمر
توضيحدهندهی وضعيت «همتناقضِ» هست اجتماع در ایران است .ب رغم نقادیهای بنيانکن ک
در این سالها بر این گفتمان رواداشت شده (برای نمون بنگرید ب توفيق  ،)1390هنوز گفتمان
گذار فراگيرترین و استوارترین پارادایم علوم اجتماع

در ایران است .صرف نظر از

غایتشناس همستتر در این گفتمان هم توان آن را نشان ی آشکار نادیدهگرفتن فرد تاریخ در
علوم اجتماع دانست .گفتمان گذار با صورتبندی یک وضعيت تاریخ ب صورت ن این و
ن آن ،و هماین و همآن ،اساساً ناف

«فردیت ساختاریِ» این صورتبندی است .پس پشت

گفتمان گذار نيز تصورها و تعاریف را هم بينيم ک آشکارا بيرون و همستقل از همواجه اند .در این
گفتمان ،وضعيت تاریخ ایران ن در همقام یک فرد همستقل با سازوکارهای درون خویش ،بلک
ب همثاب ی تعيُّن ناقص وضعيت ک همحقق نشده بررس هم شود .گویا «ایران» باید ب وضعيت
هم رسيده ک نرسيده است .این نوع صورتبندی اساساً فرد را عل الدوام همعلّق هم گذارد .چرا ک
در آن یک وضعيت تاریخ ن بر اساس نوع سازهمندی و فرهماسيون همعين بلک هماتن بر عدم
تعين پيوست است .بنابر تعریف در این گفتمان تنها پس از ب همرحل ی گذار هم توان ب یک
فرهماسيون یا فرد بدل شد .همنطق جاری حاکم بر صورتبندی گفتمان گذار تنها چنين غایت
هم بلاد.
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تاکنون در نمون های باال کوشيدیم نشان دهيم ک چگون تصورات بيرون از همنطق همواجه
(خواه همقدم بر آن ،خواه در همقام غایت آن) ساب هم شود علم اجتماع ب هدفش (ک همان
توضيح یک فرد در تکينگ خویش است) نرسد .این اهمر یک از شایعترین عواهمل استعال در
علوم اجتماع

(دست کم در ایران) است .اهما این هم ی داستان نيست .در هم ی تحليلهای

باال ،عاهمل دیگری نيز وجود دارد ک ب استعال هم انجاهمد .این عاهمل ،همانا نوع هست شناس
ناهموج است .هست شناس

کل ها و همگنها ،هست شناس

فضای همگن و حرکت بول ،

هست شناس ای ک فرد در آن با ذات قوام هم یابد.
یک بار دیگر ب نمون ی آخری از همنظر این هست شناس هم نگریم .در گفتمان گذار فرض
بر این است ک یک فرهماسيون اجتماع باید دارای همزهمان باشد .یعن نم شود در یک فرد
اجتماع  ،عناصر قدیم و جدید توأهمان وجود داشت باشد .در این هست شناس  ،فرد هميش
همگن است و اجزای آن باید همزهمان باشند .تنها در این صورت است ک ب آستان ی فردشدن
هم رسد .این هست شناس

تنها زهمان

خط

را ب رسميت هم شناسد؛ زهمان خط

غایتهمند.

غایت این زهمان همان همدرن شدن است .همدرن شدن ساب هم شود آشوب کنون همزهمان و
همگن شود.
در آثار بااباای

نيز ب هست شناس

همشابه

برهم خوریم .نزد بااباای

«غرب» کليت

همگن است ،همانگون ک ایران .ایران عصر صفوی ،آنچنان هم تواند در تداوم ایران باستان
قرارگيرد ک حيرتآور است .چون تنها در این صورت ،نظری ی انحطاط هموج هم نماید.
افسوس بااباای از این است ک چرا تاریخ ،آنگون ک ب فرض در قرن پنجم در ایران بود،
اداهم نيافت .در قرن  ،ایرانيان صاحب «اندیش » بودند ،و در قرن فاقد آن.
هست شناس همنطق همواجه هست شناس رخداد است .روشن است ک در نمون های باال
نشان از هست شناس رخداد نم بينيم .در استدالل باال لحظات تداوم تاریخ  ،همحتوم هستند؛
یعن فرض بر تداوم است ،همنطق گسست استثنا است .هم چيز باید تداوم (از نوع دیالکتيک یا
غير آن) داشت باشد ،همگر اینک خالف آن را بتوان نشان داد .چنان ک در اداهم خواهيم دید،
چنين برداشت

از زهمان ،کاهمالً همغایر با هست شناس

جدید است .زبدهی سخن این ک

هست شناس حاکم بر نمون های باال ،ناف همنطق همواجه است .چ این هست شناس  ،فرد را
همواره تابع از همقوالت نوع هم سازد.
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نمون های باال تنها برای روشن ساختن همسئل برح شدهاند .هدف از برح این نمون ها این
نيست ک بگویيم هيچکاری در علوم اجتماع نتوانست فرد تاریخ را در یکتای آن توضيح
دهد .هرگز چنين حکم کل ای نم توان صادرکرد .چون آنچ اهمروزه ب عنوان علوم اجتماع
هم شناسيم اشکال بسيار همتنوع و گستردهای دارد ک ابداً ب یک یا چند چارچوب استدالل
تقليلپذیر نيستند .ب بيان دیگر ،تقليل علوم اجتماع ب چند فرم توضيح همحدود ،ناف همنطق
همواجه است .از اینروی ،کارهای تجرب

بسياری هم توان برشمرد ک در توضيح فردیت

تاریخ کاهمياب بودهاند .کانون توج هما در این همقال ،ب بریق اول  ،صورتبندی نظری تفرد
است .از این همنظر ،گرچ کارهای پژوهش بسياری را هم توان یافت ک درونهماندگارند ،اهما این
کارها همانای نظری انجام کار درونهماندگار را ب دست نم دهند.
بااینوجود داعي ی همقال ی حاضر این است ک در علوم اجتماع غالااً دو عاهمل همنشأ استعال
تقدم تصور است و دوهم هستیشناسی عامیانه .در باال کوشيدیم ضمن همرور

هستند؛ اول

همثالهای ب این دو عاهمل اشارهکنيم .در اداهم بنا داریم این دو عاهمل را بيشتر بشکافيم .برنهادهی
پژوهش حاضر این است ک این دو عاهمل از جمل همهمترین عواهمل ایجاد استعال در علوم
اجتماع هستند .ب بيان دیگر ،این دو عاهمل هميش همنطق همواجه را ب همخابره هم افکنند و هميزان
کاهمياب علوم اجتماع در توضيح فردیت تاریخ یک پدیده را همحدود هم سازند.

تقدم تصور

1

در نمون های باال از اولویت تصور [= بازنمای ] در پژوهشهای اجتماع سخن گفتيم .اکنون
هم خواهيم کم بيشتر این هموضوع را واکاویم .ب راست تصور چيست؟ چرا تصور ب استعال
هم انجاهمد؟ چرا در فلسف ی قارهای همعاصر این همای حساسيت بر تصور وجود دارد ،آنچنان ک
فيلسوفان چون دریدا ،فوکو و دلوز فلسف ی خود را نقادی تصور هم دانند ،تا آنجا ک دلوز کار
فلسف ی خود را براندازی تصور هم داند (بنگرید ب دلوز )1994؟ تصور در آثار دلوز همعان
پرشماری دارد؛ گاه در همعنای «اینهمان » ب کار هم رود ،گاه در همعنای «همفهوم» ،گاه در همعنای
«گزاره» ،گاه در همعنای «آگاه » و گاه نيز در همعنای «داوری» یا «حکم» .فهرست همعان تصور نزد
دلوز بلندباال است .اهما هم ی همعان تصور ناظر بر یک چيز هستند :عين یا ابژه.

representation
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نزد دلوز ،تصور چيزی جز ابژه یا عين نيست .اگر بخواهيم از نمون های باال استفاده کنيم

باید گفت تصور همحل همان ابژهی همحل است؛ اهما همراد از ابژه چيست؟ دلوز در همقال ی «شيوهی
نمایش کردن» هم پرسد« :چيز [یا ش ] چيست؟» او در پاسخ ب این پرسش هم گوید:

نخست هم خواهم بپرسم :ویژگ همميزه یا خصلتنمای یک چيز ب بور کل چيست؟ چنين
ویژگ ای دوگان است :کيفيت یا کيفيات ک یک چيز دارد[ ،و] بُعدی ک آن چيز اشغال هم کند
 . . .در یک کالم ،هر چيز در تقابع یک ترکيب دوگان است :ترکيب کيفيتیاب یا نوعیاب  ،و .
 . .و سازهمندی (دلوز .)59 :2004
هم توان گفت ی دلوز را اینگون خالص کرد :هر ش یا ابژه کيفيت دارد و اهمتدادی فضای را
اشغال هم کند .همراد دلوز از «یک چيز ب بور کل » ،یک چيز در همقام تصور است ،یا ب بيان دیگر،
یک چيز آنگون ک تصور یا بازنمای هم شود (بنگرید دلوز  .)98 ،99 ،102 :2004ب باور دلوز
دست کم از ارسطو ب این سوی ،ش (در همقام تصور) اینگون تعریف هم شده است .یعن هر
شِ  ،شاهمل کيفيات اولي (صورت فضای ) است  .افزونبراین هر ش  ،دارای ویژگ های ثانوی و
گذرای (همانند رنگ) است .دلوز ب صراحت در تفاوت و تکرار هم گوید ک

«جهان ادراک »

همملو از «کيفيات و اهمتدادها» است (دلوز  ،)281 :1994و «عناصر تصور» چيزی جز «کيفيت و
اهمتداد» نيستند (دلوز  .)235 :1994این دو عنصر در هم ی اشکال تصور حضور دارند .ابژه
ب بور کل تصوری است همتشکل از کيفيت و اهمتداد .این نوع تصور همانای هویت یا اینهمان
است .ابژه در این همعنا همان چيزی است ک در همفهوم همندرج است؛ همان چيزی ک «آگاه »
هم داند ،همان چيزی ک نسات ب آن «داوری» هم شود.
تصور نم تواند تفاوت و تکرار را توضيح دهد .دیدیم تصور ،همانا چيدهمان از کيفيت و
اهمتداد در یک ش است .دلوز این چيدهمان را «عموهميت» هم خواند« :اهمتداد و کيفيت ،دو شکل از
عموهميت هستند .بااینوجود ،دقيقاً همين کاف است تا آنها را ب عناصر تصور بدل سازد» (دلوز
 .)235 :1994هر دو واژهی «تصور» و «عموهميت» از چشمانداز کيفيت و اهمتداد ناظر بر ابژه
هستند .از همين روست ک دلوز در اولين جمل ی کتاب تفاوت و تکرار هم نویسد« :تکرار
عموهميت نيست» (دلوز  .)1 :1994اهما ب راست چرا دلوز تأکيد دارد ک اهمری چون تکرار و
تفاوت را نم توان با تصور توضيح داد؟ ب بيان دیگر چرا تکينگ با تصور بيگان است؟ و چرا
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دلوز یک «شئ» ،یا تصور (کيفيت  +اهمتداد) ،را عام هم خواند؟ ب چ همعنا یک ش همنفرد ،عام
است؟ چرا تصور با تکينگ بيگان است؟
دلوز در همان آغاز کتاب هم کوشد پاسخ این پرسشها را بدهد .او هم گوید« :عموهميت،
نمایانگر دو همرتا ی اصل است :همرتا ی کيف شااهتها ،و همرتا ی کمّ همارزیها» (دلوز
 .)1 :1994یک عين همنفرد ابداً عام نيست ،اهما هم تواند همعادل عموهميت باشد ،دست کم تاجای
ک ش همتضمن شااهت و همارزی است .ش هماداهم ک کيفيت دارد ،هم تواند شاي چيزی دیگر
باشد .هماداهم ک اهمتدادی سنجشپذیر دارد ،هم تواند همارز دیگر چيزها باشد .درواقع شااهت و
همارزی ،قوانين عموهميت هستند« :شااهت ،قانون کيفيت است ،درست همانگون ک همارزی،
قانون اهمتداد است» (دلوز  .)235 :1994از همينروست ک تصور نم تواند تفاوت و تکينگ را
توضيح دهد.
اکنون هم توانيم ب علوم اجتماع بازگردیم .بر همين اساس هم توان گفت وقت هما از یک
تصور (در هيأت همفهوم ،داوری ،تعریف ،و غيره) آغاز هم کنيم ،هموضوع پژوهش را در نسات با
همرتا ی شااهت و همارزی وضعکردهایم .دراینهمعنا ،هما تنها آن تصور را اهمتداد دادهایم .اگر بنا
باشد پژوهشگری« ،دولت» در ایران را همطالع کند ،برای رسيدن ب تفاوت ایجاب نم تواند از
«تصور یا همفهوم دولت» آغازکند ،چرا ک در این صورت ب پدیده نم رسد؛ این پدیده همعلق
هم هماند .تصورها یک از اصل ترین عواهمل همخدوش ساختن همنطق همواجه هستند .این سخن
بدان همعنا نيست ک تصور هيچ نقش نم تواند در علوم اجتماع داشت باشد .همسئل بر سر تقدم
تصور است .تصور هرگاه همقدم بر اسااب همواجه باشد ،استعال هم آفریند .بااینوجود ،تصور
خود هم تواند (و شایست است ک ) یک از پياهمدهای همواجه باشد .توضيح پدیدهی اجتماع
اگر از تصور آغاز شود هرگز ب پدیده نم رسد و تنها تصور را در دو بعد شااهت و همارزی
ش 1تصور را توضيح دهد ن اینک تصور را
بسط هم دهد .درهمقابل ،توضيح اجتماع باید زاد ِ
همفروض بگيرد .همسئل ی توضيح زادش ،هما را ب دوهمين عاهمل استعال هم رساند؛ یعن
هست شناس عاهميان .

genesis
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هستیشناسی عامیانه
بهتر است برای سخن گفتن از نقش هست شناس در علوم اجتماع از کواین ،1فيلسوف علم،
کمک بگيریم .کواین در اواخر ده ی  30قرن بيستم انگارهی «التزام هست شناخت » 2را برح
هم کند .ب باور وی هر گزاره ب لحاظ هست شناخت الزامآور است .ب بيان دیگر ،یک از شرایط
حقيق بودن هر گزاره داشتن داللت هست شناخت است (شاتوبریان  .)45-6 :2003ب بيان ساده،
آنچ هما در توضيح پدیدههای اجتماع هم گویيم ،برآهمده از همفروضات و پيشانگاشتهای
هست شناخت

است .همفروضات هست شناخت

همتفاوت ب توضيحات (یا همان گزارههای

حقيق ِ) همتفاوت هم انجاهمند .این همفروضات هست شناخت  ،خود بخش از همواجه است؛ یعن
هميش همواجه همتأثر از این همفروضات است.
هست شناس همواره هموضوع حاشي ای در فلسف ی علوم اجتماع بوده است .دلهمشغول
اصل فلسف ی علوم اجتماع همواره همعرفتشناخت بوده است .پرسش اصل در این زهمين
چگونگی تبیین پدیدهها است ،ب بوری ک پرسش چيست و چگونگ سازهمانیافتگ پدیده
غالااً پرسش حاشي ای یا ثانوی تلق هم شود .شاید بتوان دليل این اهمر را تأثير قابع کانت بر
بنيانگذاران علوم اجتماع

دانست .ویندلااند ،ریکرت ،دیلتای ،وبر و حت

زیمل 3جملگ

4

نوکانت بودند .جز اینها تنها دورکم هم هماند ک او نيز بسيار همتأثر از نوکانت های فرانس
است ،آنچنان ک

آنتون

گيدنز 6کار دورکم را «جاهمع شناخت

5

کردنِ» کانت هم داند

7

(گيدنز .)90:1387،حت همفسری چون سوزان استدهمان جونز نيز بر این باور است ک دورکم
جوان ،یعن دورکم در قواعد روش جاهمع شناخت  )1895( 8یک «پوزیتيویست» است ،در حال
ک دورکم در دوران کمال و پختگ اش ،یعن دورکم در صور ابتدای حيات دین  )1912( 9یک
«ایدئاليست کانت » است (جونز .)43 :2001

درواقع ،در «کتاب صور ،دورکم نوع
1

)Willard Van Orman Quine (1908-2000
ontological commitment
3
)Georg Simmel (1858-1918
4
)Émile Durkheim (1858-1917
( ،)Charles Renouvierاهميل بوترو ( Emile
2

5

همهمترین نوکانت های فرانسوی افرادی چون شارل رنووی

 ،)Boutrouxو اکتاو هاهملين ( )Octave Hamelinبودند .دورکم خاصّ بسيار همتأثر از رنووی بود.
6

Anthony Giddens
Susan Stedman Jones
8
The Rules of Sociological Method
9
The Elementary Forms of the Religious Life
7
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همعرفتشناس را پيش هم نهد ک خاستگاه همقوالت کانت را در ساختار اجتماع تايين هم کند»
(سایر  .)243 :2002دورکم بسيار تحت تأثير نوکانت های فرانسوی بود .تری گادالو 1ک کتاب
دربارهی نسات کانت و دورکم نگاشت  ،هم گوید« :دورکم همفاهيم کانت [نقد اول] را از زهمين ی
اولشخص اصل آن برکنده و ب زهمين ی سومشخص علوم اجتماع  ،از جمل علوهم ک با
تفسير دین سروکار دارند ،پيوند زده است» (گادالو  .)4 :1989همينبور بری شوارتز 2نيز
دربارهی کانت و دورکم هم نویسد« :بيش از یک قرن پس از پيدای

نقد اول ،عقلباوری با

نخستين چالش جاهمع شناس روب رو شد» (اشوارتز  .)38 :1981ب باور شوارتز جاهمع شناس
همعرفت فرانس ک دورکم پيشگام آن بود از بطن همواجه با ایدئاليسم کانت پدید آهمد (اشوارتز
 .)12 :1981این جاهمع شناس

همعرفت ،درواقع نوع چالش فلسف ی کانت بود و کوشيد با

«نشان دادن اینک چگون همقوالت بنيادین فاهم با تقسيمات جاهمع همبست هستند ،خودآیين
ذهن» را رد کند .درواقع جاهمع شناس

همعرفت دورکم بنا داشت «با وارون کردن کانت،

تجرب باوری را نجات دهد» (اشوارتز  .)12 :1981خالص اینک بيشترین کتابهای هموجود در
باب چگونگ و چيست علم اجتماع همتعلق ب پيروان کانت است .وبر درباب روششناس و
آهموزه ی علم اجتماع همقاالت بسياری نوشت  ،ویندلااند چند اثر بسيار همهم در این زهمين دارد،
ریکرت کتاب همفصل دربارهی همفهومسازی در علوم نگاشت  ،دیلتای نيز صدها صفح نوشت
دربارهی همنطق علوم اجتماع

دارد ،و زیمل هم ک جستارنویس

قهار بود ،همقاالت بسيار

تاثيرگذاری در این باب دارد .دورکم نيز ک تقریااً هم ی آثارش درباب چگونگ انجام علم
اجتماع است.
بااینوجود بس

ب انصاف

و سادهانگاری است اگر بگویيم این نظری پردازان همسئول

نادیدهگرفتن هست شناس بودهاند .برای نمون ریکرت از ده ی  1920ب بعد ب هست شناس
روی آورد؛ ب بوریک همحققان ویژگ آثار این دورهی وی را «چرخش هست شناخت » هم دانند
(استایت  .)2013نظری ی فرمهای زیمل آشکارا نظری ای دربارهی هست شناس اجتماع است.
زیمل بسيار بيش از همتایان خود ب هست شناس اجتماع  ،آگاهان و هدفهمند ،پرداخت است.
نزد ریکرت «چرخش هست شناخت » ابداً گسست از کارهای همعرفتشناخت او نيست .نزد او
هست شناس کاهمالً در خدهمت همعرفتشناس است .ب باور وی «اگر همعرفت هما شاهمل داوریها
Terry Godlove
Barry Schwartz
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است ،و اگر داوریهای هما همتشکل از همؤلف های صوری و همحتوای است ،بنابراین کاهمالً همشروع
است ک بپرسيم در داوریها چ همؤلف ی همحتوای ای در قالب صور همفهوهم درهم آید» (استایت
 .)2013ب نظر هم رسد اگر کانت هم هم خواست ب علوم اجتماع بپردازد نم توانست در این
لحظ از ریکرت ،کانت تر باشد .چنانچ پيداست نزد ریکرت پرسش هست شناس تنها دناال ی
همسئل ی همفهومسازی و پرسمانهای همعرفت است .اهما وضع درهمورد زیمل کم همتفاوتتر است.
زیمل ب صراحت از چيست پدیدهی اجتماع سخن هم گوید .وی حت تا آنجا پيش هم رود ک
زادش و تکوین هست
هست شناخت

اجتماع

را نشان هم دهد (برای توضيح بيشتر دربارهی داللت

نظری ی فرمهای زیمل بنگرید :اُکس .)1386 ،ب جز این وی حت

صراحتاً از

هماهيت هست شناخت جاهمع نيز پرسش هم کند .زیمل در جستاری تحت عنوان «چگون جاهمع
هممکن است؟» هم گوید« :کانت پرسش بنيادی فلسف ی خود را برح و ب آن پاسخداد؛ او پرسيده
بود" :چگون بايعت هممکن است؟"» (زیمل  .)2 :1972وی پس از توضيح پرسش کانت ،در
اداهم هم نویسد« :بسيار داللتهمند است ک ب همين قياس ب همسئل ی شرایط پيشين ای بپردازیم
ک در ذیل آن جاهمع هممکن هم شود» (زیمل  .)3 :1972هم بينيم زیمل نيز هم کوشد پرسش کانت
را ب همسئل ی جاهمع بسط دهد .وضع دربارهی دورکم نيز ب همين همنوال است .دورکم در
سراسر آثارش از همفاهيم و انگارههای استفاده هم کند ک داللت هست شناخت آشکار دارند .اهما
حت وی نيز (دست کم در بيشتر لحظات) از این همفاهيم ،همعنای روششناخت همراد هم کند.
حت «حکم دورکم همان بر اینک باید پدیدهها را ب عنوان "چيز" تلق کنيم بيشتر ب عنوان یک
اصل روششناخت فرض شده بود تا هست شناس ؛ یعن هما باید چنان ب همطالع ی واقعيات
اجتماع بپردازیم ک گوی ب اشيا و رویدادهای بايعت هم پردازیم ،انگار ک از ویژگ های
همربوط ب آنها ب خاریم» (گيدنز .)102:1387
روشن است ک حت

در سنت نوکانت

نيز نظری پردازان علوم اجتماع

ب همسئل ی

هست شناس اگرچ کمتوج  ،اهما ب توج ناودند .بااینوجود اندیشيدن در چارچوب فلسف ی
کانت همحدودیتهای با خود داشت .آثار کسان چون دورکم ،وبر و زیمل ب خوب نشانگر
تنش است ک برآهمده از این همحدودیتها است .از یک سوی صاغ ی همعرفتشناس فلسف ی
کانت قرار داشت و پرسش از چگونگ شرایط شناخت ،و از سوی دیگر اهمر اجتماع با تمام
پيچيدگ ها و آشوب آن( .الات هما در اینجا از آواهای ناسازی چون نيچ صرفنظر کردهایم ).از
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سوی دیگر پرسمان اصل زهمان را نيز ناایست فراهموشکرد :یعن تفاوت علوم تجرب و علوم
تاریخ -فرهنگ [= انسان ] و بحثهای فراوان ک دربارهی تفاوت هموضوع و تفاوت/شااهت
روش این دو در جریان بود .این پرسش تاحدی برآهمده از هموفقيت علوم تجرب و تنش کانت
اندیشيدن ب جاهمع بود (برای توضيح بيشتر بنگرید ب ویلياهمز  :1999فصل اول) .ب بيان دیگر
زهمين ی کانت این نظری پردازان ،خود همحدودیت در اندیشيدن ب هست اجتماع ب بور همستقل
بود ،تا جای ک هست شناس اجتماع ف نفس خود ب هموضوع بدل نم شود .پرسش «هست
اجتماع چيست؟» در ذیل پرسش «چگون هست اجتماع را همطالع کنيم؟» قرار هم گيرد.
همارتين بارکر 1در همقال ای تحت عنوان «کانت ب همثاب همسئل ای برای وبر» 2ب خوب این نکت را
نشان هم دهد .ب باور بارکر «پيشفرضهای کانت

نظری ی وبر نشانگر پارادوکس

بزرگ در

ساختار جاهمع شناس او است» (بارکر .)224 :1980
در سطور باال کوشيدیم جایگاه هست شناس
افزونبراین دیدیم ک چگون زهمين ی کانت

را نزد اندیشمندان نوکانت

نشان دهيم.

در عين هممکنساختن نظری ی اجتماع  ،آن را

همحدود نيز ساخت است .اهما کمتوجه تاریخ علوم اجتماع ب هست شناس اجتماع هرگز
ب همعنای فراغت از هست شناس نيست .بنا بر انگارهی «التزام هست شناخت » ،علوم اجتماع
نم تواند داللت هست شناخت
نمون دیوید فریزب

3

نداشت باشد .این التزام ،ضروری علوم اجتماع
4

و دِرِک سِ یِر در همطالع ای درخشان ب خوب

است .برای

این همسئل را نزد

جاهمع شناسان کالسيک نشان دادهاند .آنها ب خوب همعلوم کردند ک کسان چون دورکم ،وبر،
زیمل و همارکس ،برداشتهای همتفاوت از جاهمع داشت اند (فریزب و س یر  :1374فصل دوم).
افزونبراین حت در یونان باستان نيز ک واژهی همستقل برای جاهمع وجود نداشت ،برداشت
نساتاً روشن از هست اجتماع وجود داشت (همان :فصل اول) .کتاب فریزب و س یر ب خوب
نشان هم دهد ک هست شناس

اجتماع

هست شناس های همتفاوت اجتماع

هميش پرسشهای همعرفتشناخت

را برح هم کند.

همتضمن پرسشهای همعرفت  ،و ب تاع ،همعرفتشناس های

همتفاوت نيز هستند.

1

Martin Barker
)“Kant as a Problem for Weber” (1980
3
David Frisby
4
Derek Sayer
2
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را با همسئل ی استعال بهتر

صورتبندیکرد .ب نظر هم رسد کمتوان علوم اجتماع در ارائ ی توضيح درونهماندگار نيز
برآهمده از همفروضات هست شناخت است .در اینهمعنا تدقيقات و ظریفکاریهای همعرفتشناخت
راه ب جای نم برد .چون هست شناس همفروض گرفت شده هميش همرزهای را وضع هم کند ک
پرسشهای همعرفت

توان درگذشتن از آنها را ندارد .ازاینروست ک باید ب همسئل ی

هست شناس اجتماع ب بور جدی اندیشيد.
ب راست هما چ درک از فرد اجتماع داریم؟ چرا توضيحات هما غالااً فرد را نادیده هم گيرد؟
چرا علوم اجتماع وقت ب فرد هم رسد غالااً ب ناگزیر آن را همنجمد هم سازد؟ چرا اندیشيدن ب
صيرورت در تعارض با اندیشيدن ب فرد قرار هم گيرد؟ چرا هما برای همتعيِّن ساختن یک فرد
ناگزیر از ساختن کل های انتزاع هستيم ،آنچنان ک همفهوم زن ،همرد را همتعينهم سازد و غرب،
شرق را؟ در نمون های ک در باال برشمردیم ،این اهمر را ب خوب هم توان احساس کرد .برای
نمون  ،بااباای برای اینک ب تاریخ ایران بپردازد ،ناگزیر از همنجمد کردن نوع «غرب» است.
نظری ی گذار ناگزیر از همنجمدکردن همفاهيم سنت و همدرنيت است؛ ناگزیر از همزهمان است،
ناگزیر از همگن است .چرا علوم اجتماع غالااً برای رسيدن ب فرد آن را از پيچيدگ هایش
ته هم سازد؟ چرا کمتر هم توان نوع فرد پيچيده ساخت؟ چرا فرد را نم توان در صيروت
نشان داد و برای صورتبندی آن باید ذات ایستا تراشيد؟
باز هم یادآوری این نکت اهميت دارد ک هما در اینجا از توان عموهم علوم اجتماع سخن
هم گویيم ن این یا آن پژوهش تجرب  .نقادیهای ک ب شکل فزاینده بر علوم اجتماع وارد
هم شود خود دردنمای توانای
بگویيم ضرورتاً ب

عموهم

آن است .علوم اجتماع

استعال هم انجاهمد .علوم اجتماع

یک چيز یا ذات نيست ک

چيزی جز همجموع ای همتنوع از

چارچوبهای استدالل نيست .هرگز نم توان گفت این چارچوبها ب یک اندازه قوت یا
سست دارند؛ اهما در همقام یک کنشگر ناظر هم توان دید توان کل این چارچوبهای استدالل هما
را کمتر ب فرد هم رساند.
تالشهای همتأخر در علوم اجتماع خود گواه تأهمل اندیش گران این حوزه بر همسائل از این
دست است .در س سال گذشت این تالشها بيش از پيش اوج گرفت است .همجموع ی این
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تالشها بيف گسترده و رنگارنگ را تشکيل هم دهند؛ از همطالعات ک ب زهمين همندکردنِ 1نظری
پرداخت اند گرفت تا نظری ی سيستمهای دیناهميک ک در پ توضيح پيچيدگ است ،و نظری های
شاک ای نوین .دراینهميان نظری ی پيچيدگ
نظری ی پيچيدگ

2

هما با سيستم های غيرخط

ب راست بر هست شناس نوین هماتن است .در
بازی سروکار داریم ک پایداری نسا

دارند.

نظری ی پيچيدگ از علوم کاهمپيوتری گرفت تا همطالعات همحيط زیست تا اقتصاد و جاهمع  ،همگ
را براساس همين رویکرد همطالع هم کند .فرد در این نظری چيزی کاهمالً همتفاوت از فرد در
جریان اصل علوم اجتماع است (برای توضيح بيشتر بنگرید ب بيرن .)1998
در همقال کنون ب هيچ عنوان قصد دفاع از این یا آن نظری یا رویکرد را نداریم ،بلک غرض
تأکيد بر ضرورت نگرش هست شناخت

در علوم اجتماع

است .علوم اجتماع

ب دالیل

گوناگون ،ک پرداختن ب آنها در صالحيت پژوهش کنون نيست ،تقریااً با علوم پای قطع رابط
کرده است .این اهمر علوم اجتماع را از سرچشم ی بزرگ الهام همحروم ساخت است .غالب
کنشگران بدن ی علوم اجتماع تقریااً هيچ تماس با علوم پای ندارند .ب نظر هم رسد همطالعات
هميانرشت ای نيز نتوانست اند پای علوم پای را ب علوم اجتماع

باز کنند .نویسندگان همقال ی

کالسيک «نياز ب همطالعات فرهنگ » 3سخت ب این واقعيت هم تازند .ایشان ضمن نقادی نقش
تعيينکنندهی درون/بيرون رشت و تأکيد بر خصلت «دلخواهان »ی همرزهای رشت ای هم گویند
علوم اجتماع  -ب تعاير کوهن  -4ب تقليد از علوم تجرب همواره کوشيده هنجارین 5شود .این
هنجارین شدن خود را در سراسر علوم اجتماع
اجتماع

نشان هم دهد .در نتيج ی این اهمر علوم

ب شکل فزایندهای از همفاهيم و اصطالحگان خود زهمين زدای

هم کند .تنها کاربست

اصطالحگان علوم اجتماع ب همعنای درون یک رشت بودن است .ازهمينروی اگر کنشگران
علوم اجتماع از این زبان استفاده نکنند ،ب راحت از این رشت ها برد هم شوند .ب باور ایشان
همطالعات فرهنگ باید همنطق هميانرشت ایبودن خود را تا انتها پيش برد .ازاینروست ک هشدار
هم دهند اگر همطالعات فرهنگ نخواهد همانند بدن ی علوم اجتماع هنجارین شود ،باید بتواند

1

contextualization
complexity theory
)“The Need for Cultural Studies” (1984
4
)Thomas Samuel Kuhn (1922-1996
5
normal
2
3
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علوم پای را دوباره ب علوم اجتماع پيوند دهد (ژیرو ،شاهموی ،اسميت و سوسنوسک :1984
.)474-6
از همنظر پژوهش کنون پياهمد نرهمالشدن علوم اجتماع  ،عاهميان هماندن هست شناس در آن
است .از یک سوی با تورم همعرفتشناس در فلسف ی علوم اجتماع همواجهيم و از دیگر سوی
با بایکوت علوم پای  .درنتيج هيچ همنفذی برای ورود برداشتهای جدید از هست ب علوم
اجتماع

باق

نم هماند .این درحال

است ک علوم اجتماع

ب ساب «التزام هست شناخت »

نم تواند فارغ از هست شناس باشد .این وضعيت ساب شده ک هست شناس علوم اجتماع
عاهميان باق بماند .همراد از هست شناس عاهميان از این همنظر ،همان هست شناس ای است ک
غيرعالمان در زندگ روزهمره براساس آن پدیدهها را همشاهده هم کنند .گرچ اهمروزه غيرعالمان
برهمانای این هست شناس ب جهان هم نگرند ،اهما این فهم از هست ب دست برجست ترین عالِمان
تاریخ ساخت شده است و پس از آن در فلسف ی سدههای هفده و هجده هميالدی صورتبندی
فلسف

یافت است؛ ب بوری ک پس از گذشت قرنها چنان همتعيّن و فراگير شد ک ب

هست شناس همختار و استاندارد دوران بدل شد .این هست شناس برآهمده از دو خاستگاه اصل
است :فيزیک نيوتن و هندس ی اقليدوس -دکارت  .نگاه ب آثار بدن ی اصل علوم اجتماع
نشانگر تعيُّن فيزیک و هندس ی همعين است؛ انگارههای چون حرکت ،تغيير ،زهمان ،فضا ،نظم،
آشوب و غيره جملگ در پژوهشهای اجتماع و ب ویژه در صورتبندی فرد تاریخ دخيلند.
برای نمون یک از دالیل ک گفتمان گذار بر همزهمان فرد تأکيد دارد (ب بيان بهتر ،فرد بودن را
همنوط ب همزهمان هم داند) همين زهمان نيوتن است .زهمان همگن ک همستقل از پدیدههاست .یا
دليل اینک پژوهشگر از تصور آغاز هم کند نيز برداشت همعين از فرد است ک ناهمگن را
برنم تابد .براساس این برداشت فرد همان انتزاع ویژگ غالب است .این انتزاع ،خشونت را بر
عناصر همتفاوت همان فرد تحميلهم کند ک در تحليل نهای ب برد آن هم انجاهمد .پژوهشگر
ناگزیر است برای گریز از آشوب ،چنين وحدت را (ب وسيل ی تصور) برسازد .حال آنک این
وحدت ابداً تجرب و واقع نيست.
آبشخور اصل این هست شناس در علوم اجتماع فلسف ی کانت است .تأثير انکارناپذیر
فلسف ی کانت بر علوم اجتماع  ،پذیرش هست شناس آن را گریزناپذیر ساخت است .کانت با
نيوتن کردن فلسف تنگناهای خاص را برای فلسف ی فرد فراهم ساخت .وی خود در واپسين
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سالهای حيات ب این تنگناها وقوف یافت و کوشيد تا پارهای از آنها را بربرف سازد؛
بااینوجود توفيق نيافت.
این درحال است ک از زهمان ی کانت ب این سوی ،علم و هست شناس فلسف تغييرات
بسياری را از سرگذرانده است .نسايت و انقالب کوانتوهم در فيزیک و هندس های نااقليدوس
نوپدید ،ب کل فهم عالمان از عالَم را تغيير دادهاند .هنجارین شدن علوم اجتماع این همنابع عظيم
را نادیده وانهاده است .حال آنک اگر تعاهمل شایست هميان علوم برقرار بود ،اگر روابط قدرت،
علوم را صُلب و سخت نم کرد ،اگر کنشگر یک علم بودن ب همعنای صرف استفاده از همفاهيم
آن علم ناود ،آنگاه هست شناس اجتماع همدام نو ب نو هم شد و در نتيج ی آن ،توان عموهم
علوم اجتماع فزون هم گرفت.
نيک هم دانيم ک هست شناس  ،همعادل با علوم پای نيست .بلک شاخ ای از فلسف است ک ب
«هست ب هماهو هست » هم پردازد .از اینروی برای اینک داللت علوم بر چگونگ هست ب
هست شناس بدل شود ،ب همداخل ی فلسف و نظری نياز است .پيوند علوم اجتماع با علوم پای
ب وسابت این نوع هست شناس (فلسف ) هممکن هم شود .الات این رابط هم تواند دوسوی باشد.
این اهمر همستلزم یک نگاه فرارشت ای است .پاسخ مسائل علوم اجتماعی ضرورتاً در علوم
اجتماعی نیست .این واقعيت را تاریخ علوم ب خوب نشان هم دهد.
در سطور باال کوشيدیم نشان دهيم ک چرا و ب چ همعنا علوم اجتماع باید همرزهای خود را
ب سوی هست شناس بگشاید و چرا برای یافتن پاسخ برای استعال ،ناگزیر از درگذشتن از
علوم اجتماع و واکاوی ظرفيتهای همعطّل هست شناس هستيم .تقدم تصور خود برآمده از
این هستیشناسی است .هست شناس حاکم هما را واهم دارد برای همتعيّنساختن پدیده با قياس
آغاز کنيم .در این همعنا تصور آشوب جهان را رام هم کند و ب آن وحدت هم بخشد .ازاینروی
وقت هم گویيم استعال را در دو عاهمل اصل هم توان نشان داد ،همراد دو عاهمل همتفاوت نيست .این
گفت بيش از آنک حاک از واقعيت باشد ،داللت بر یک تقسيمبندی همقول ای دارد .در واقعيت،
هست شناس حاکم استعال پدید هم آورد .اهما وقت ب علوم اجتماع هم رسيم این هست شناس
در ابتدا خود را در تقدم تصور نشان هم دهد .ب دیگر سخن ،تقدم تصور تجل هست شناس
عاهميان در نسات با علوم اجتماع است.
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نتیجهگیری
پيش از آنک ب نتيج گيری بپردازیم ،الزم است یک بار دیگر آنچ گذشت را همرور کنيم .در
ابتدا دیدیم ک هدف علم اجتماع بنا ب اعالن بنيانگذاران آن توضيح فرد اجتماع در تکينگ
آن یا همان توضيح تفاوت ایجاب

است .سپس با همرور پارهای از آثار نظری پردازان همکتب

تاریخ و استناد ب نقادیهای نظری ی انتقادی و پساساختارگرایان دیدیم ک علوم اجتماع در
تحقق این هدف کاهمياب ناوده است .در همرحل ی بعد دو عاهمل را ب عنوان عواهمل اصل این
ناکاهم برشمردهایم :تقدم تصور و هست شناس عاهميان  .ب بيان دیگر اشتغال بنيانگذاران علوم
اجتماع ب فلسف ی کانت ،خود هموجب عاهميان هماندن هست شناخت (و ب تاع آن تقدم تصور)
شده است .ب همين خابر کسان چون وبر و دیگران ب رغم تقریر درست همسئل نتوانستند
راهکار روش جاهمع برای آن بيابند .در همقام نتيج باید دید ک چگون هم توان ب توان عموهم
علوم اجتماع در پرهيز از استعال و توضيح درونهماندگار پدیدهها افزود؟ روشن است ک در
این همقال نم توانيم پاسخ سرراست و روشن ب این همسئل بدهيم .بااینوجود هم توان راههای
پژوهش ای را تصور کرد.
اگر بپذیریم ک تقدم تصور و عاهميان هماندن هست شناس (در همقام عواهمل اصل استعال) هر
دو برآهمده از فهم هست شناخت

هماست ،آنگاه هم توان گفت همهمترین کار پرداختن ب

هست شناس اجتماع است .هست شناس اجتماع همواره اهمری حاشي ای در فلسف ی علوم
اجتماع بوده است .ازاینروی نياز است ب فلسف های اجتماع از همنظر هست شناخت نگریست
شود و داللتها و پياهمدهای این نگاه واکاویده شود .ازاینروی دو همناع فلسف و علم دارای
کمال اهميت هستند .باید بتوان هست شناس

اجتماع

را با یافت های جدید علم

همنطاق

ساخت .برای همثال هم دانيم فيزیک کوانتوم فهم کاهمالً نوپدید از عليّت ،فرد ،حرکت ،آشوب،
نظم ،زهمان و فضا در اختيار هما هم گذارد .یا هندس ی ریمان درک کاهمالً نوپدیدی از نسات جزء
و کل ،فضا ،و حرکت ب دست هم دهد .این درحال است ک فلسف ی علوم اجتماع درهای
خود را ب روی علم بست است .الگوهای استدالل علوم گوناگون هم توانند بسياری از همشکالت
نظری علوم اجتماع را حلکنند.
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همناع تأثير دیگر آن چيزی است ک جان هموالرک

1

آن را «فلسف ی پساقارهای» 2هم خواند

(هموالرک  .)1 :2006این اصطالح ناظر بر «چيزی است ک در حال گشوده شدن است ،رخدادی
ک در حال رخ دادن است» (هموالرک  .)1 :2006ب باور هموالرک باید این اصطالح را در همين
سياليت فهم کرد .بااینوجود در کتاب هموالرک فلسف ی پساقارهای -دست کم درحال حاضر-
ب فلسف ی چهار فيلسوف گفت هم شود :ژیل دلوز ،الن بدیو ،هميشل هنری ،3فرانسوا لورِل 5.4این
چهار تن همگ فرانسوی هستند .ب باور هموالرک وج همشترک این چهار فيلسوف و آنچ آنها
را از فلسف ی پيش از خود همتمایز هم سازد تأکيد بر درونهماندگاری همطلق است .هموالرک همدع
است ک هرگز پيش از این درونهماندگاری در همقام همسئل ی اصل و شرط بقای فلسف برح
نشده است .وی فلسف ی این چهار فيلسوف را «چرخش در اندیش ی اروپای » دو ده ی اخير
هم داند (هموالرک .)2 :2006
گرچ ایشان [دلوز ،بدیو ،هنری و لورل] ظاهراً پيرو روششناس ها و دستورکارهای همتفاوت
هستند ،هر یک بر نياز ب بازگشت ب همقول ی درونهماندگاری تأکيد هم ورزند ،اگر بنا باشد
فلسف

آیندهای داشت

باشد .ایشان سنت پدیدارشناخت

استعال (آگاه  ،نفس ،هست ،

6

دگربودگ ) و نيز قهرهمانسازی پساساختارگرایان از زبان را رد هم کنند و در عوض ،همقوالت
درونهماندگار زیستشناس

(دلوز) ،ریاض

(بدیو) ،تأثر( 7هِنری) و علم (لورل) را نقط ی

کانون احيای فلسف هم دانند (هموالرک .)2 :2006
درنتيج گویا فلسف ی قارهای در همسيری جدید قرار هم گيرد ک با ناتوراليسم ،رهیافت
انتقادی و غيرتقليلگرا ب علوم حيات  ،نظری ی همجموع ها ،بدن و شناخت هم پردازد .درواقع در
فلسف ی پساقارهای شاهد بازگشت احترام ب حقيقت و علم ،فضيلتهای فلسف
انسجام استدالل هستيم (هموالرک

روشن

و

 .)3 :2006از سوی دیگر ابهام ،ضدیت با علم و نوع

رازگرای پسزدههم شود .ب دیگر سخن در فلسف ی پساقارهای ارزشهای سنت فلسف ی فرانس
1

John Mullarkey
Post-Continental Philosophy
3
)Michel Henry (1922-2002
4
François Laruelle
فهرست افزود :برونو لَتور ( Bruno
2

5

الات با همعيارهایِ هموالرک  ،دستِ کم دو فرانسویِ دیگر نيز هم توان ب این

 ،)Latourو ژیلارت سيموندن (.)Gilbert Simondon
6

alterity
7
affectivity
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بر ارزشهای پساساختارگرایان سروری هم یابد ،اهما در چارچوب جدید و داللتهای نوپدید.
یک از دالیل پایفشاری هموالرک بر ناهميدن «فلسف ی پساقارهای» این است ک در این رهیافت
فلسف

با پسندها و آهموزههای فلسف

کاهمالً نوپدیدی همواج هم شویم .این آهموزهها الات

خلقالساع نيستند ،بلک پایگاه و جایگاه در تاریخ فلسف داشت اند؛ اهما اندیش ی همدرن همواره
نسات ب آنها ب تفاوت یا حت بدبين بوده است .درواقع نگری 1و هارت 2ب خوب در فصل از
کتاب اهمپراتوری این نکت را نشان دادهاند .آنها فرایندی را توصيف هم کنند ک ب آن نوع
اندیش ی استعالی در همدرنيت بر اندیش ی درونهماندگار ظفر هم یابد .ب بيان بسيار خالص ی این
فرایند ،همان فرایند چيرگ فلسف ی کانت و همنطق دیالکتيک هگل بر اندیش ی درونهماندگار
اسپينوزا است .ب تعاير نگری و هارت هما همواره با دو سنت فکری در همدرنيت همواج بودهایم:
سنت درونهماندگار و سنت استعالی  .سنت استعالی در اثر همناساات قدرت سنت درونهماندگار
را ب حاشي هم راند (بنگرید ب نگری و هارت  .)90-108:1384وقت هموالرک بر نوپدید بودن
و تاریخ

بودن اندیش ی فيلسوفان پساقارهای اشاره هم کند بر همين همعنا نظر دارد .این

فيلسوفان در حقيقت هم کوشند در بطن سنت استعالی  ،سنت درونهماندگار فلسف را تجدید و
احيا کنند .ازاینروست ک هموالرک

فلسف ی نوپا و نوپدید پساقارهای را نوع

دوران گذار

اندیش ی اروپای هم داند .این رهیافت فلسف ب شدت تجرب باور است و در کنار فلسف  ،علم نيز
یک از همنابع اصل الهام آنهاست .برای نمون دلوز هم از تاریخ فلسف تأثير هم پذیرد ،هم از
علوم تجرب (ب ویژه زیستشناس و ریاضيات همرتاط با همکانيک سياالت) .بدیو نيز (در کنار
سياست ،هنر ،و عشق) بر علم (ب ویژه ریاضيات) تأکيد ویژهای دارد و آن را یک از عرص های
رخداد هم داند .ب باور وی علم ،همقوم شرایط اندیش ی فلسف است ،چرا ک «تنها ریاضيات است
ک ب واقع هست شناخت

است و هميانج

فهم هست شناخت

هما از هم ی واقعيت است»

(هموالرک .)3 :2006

Antonio Negri
Michael Hardt

1
2
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نزدیک شدن فلسف ی علوم اجتماع

ب رهیافت پساقارهای هم تواند برکات زیادی برای

صورتبندی توضيح فرد در تکينگ خود داشت باشد ،چرا ک فلسف ی پساقارهای با تأکيد بر
درونهماندگاری (یا همان همنطق رخداد) کوشيده پيچيدگ ها و داللتهای این انگاره را
صورتبندی کند .نزدیک علوم اجتماع ب علوم جدید و فلسف ی پساقارهای هم تواند صحن ی
همسائل کنون را ب کل تغيير دهد .هدف اصل همقال ی کنون تنها تذکر حساسيت همسئل ی فرد
در علوم اجتماع بوده است .روشن است ک در اینجا فرصت پردازش کاف این همسئل را
نداشت ایم .بااینوجود با توج ب نوع همسئل هم توان اهميد داشت با تداوم همنطق هميانرشت ای علوم
اجتماع تا انتها و الهام از هست شناس

نوین و فلسف ی پساقارهای بتوان ب چارچوبهای

استدالل درونهماندگارتری رسيد و آنچ را بنيانگذاران همکتب تاریخ ب درست صورتبندی
کردند پ گرفت و ب ناکاهم های ایشان پایان داد.
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