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 بسم الله الرحمن الرحیم
 
 

 ورود به کتاب همراه با خواننده:
 
شماری دیرپا  ،هاکنیم. از این امرایجاد می فراوان امر واقع ،روزانه ،هاما انسان    

سازند. یک مجموعه می ،هستند. نظام دارند و نظامشان ساختار دارد. بایکدیگر
 ،سازند و صفت اجتماعی دارندها میاست که امرهای واقعی که جامعهنظر بر این

 کنند. به تدریج که دانش از بند تعینر اعضای جامعه تحمیل میجبر خویش را ب
در بخش اول  ،روشود. از ایناین نظر نیز نقد می ،گرددرها می و جبر باوری

و سپس نقد آن با  شناسیبانی نحله فرانسوی جامعه ،نخست نظر دورکیم ،کتاب
 خوانیم.هایش را میگیتر کردن تعریف امرواقع به ویژهتر و کاملدقیق ،هدف

کاربرد  شناسیشناسان در جامعهاز منظر شماری از جامعه ،پدیدارشناسی ،چون    
 ،م خواهیم خواند. و سرانجامشناسی را هکاربرد پدیدارشناسی در جامعه ،دارد

 خواهیم شناخت.  ،هایشگیبه تمامی ویژه ،امرواقع را
ها بر سر توانایی انسان بر تن ندادن به جبر بحث ،در جریان شناسایی امرواقع     

 و یا ناتوانی او را نیز پی خواهیم گرفت. به نتیجه رساندن امرهای واقع اجتماعی
جبر امرهای واقع اجتماعی  ،ها بسی مهم است. زیرا از دید جبرباوراناین بحث

 نها است.  آگی اصلی ویژه
ها شناسایی خاطر اهمیت دارد که کار دانششناختن امرهای واقع نه تنها بدین    

کنند نیز می فراوان امر ایجاد ،روزانه ،هانظر هم که انسانبلکه از این ،نها استآ
تا بخواهی مهم است. هم برای ایجاد کنندگان و هم برای شناسایی کنندگان. 

شوند نها باز تولید میآاند و توسط تر واقع شدهزیرا باید بدانند کدام امرها پیش
کنند و نها تحمیل میآشوند و جبر خود را بر نها ایجاد میآو یا توسط خود 

هر رابطه  ،گونه امرهای واقع رها شد. در حقیقتتوان از جبر این چگونه می
هر بار که  ،بنابر اینکند. قوایی ایجادکنندگانش را گرفتار جبر خود می
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و...  و فن و علم و پول ترکیبی از زور ،در روابط با یکدیگر ،شهروندان
کنند که و تخریبی می خود را گرفتار جبر روابط قوا ،برندکار میب

گونه امرهای واقع را ضد حیات ورد. اینآبکاربردن این ترکیب ببار می
که فکر کنند و آن اینتری نیز میدانند. این امرها تخریب مهممی

رکیب را از خود بیگانه راهنمای  برقرارکنندگان رابطه قوا و بکاربرندگان ت
نیازمند  ،. چراکه برقرارکردن رابطه قوا و بکاربردن ترکیب در این رابطهکنندمی

برعهده دارد. فکر راهنما برای اینکه  توجیه است. این توجیه را فکر راهنما
از خود بیگانه  نخست باید در بیان قدرت ،رابطه قوا و تخریب را توجیه کند

شود و سپس گرفتار از خود بیگانگی مداومی بگردد تا بتواند مواضع ضد و 
نقیض برقرارکنندگان پرشمار روابط قوا را توجیه کند. جریان این از خود 

و پرشدنش از توجیه بیگانگی است که دین یا مرام تا خالی شدن کامل از حقوق
روابط از توجیه ناتوان شود و بمیرد.  ،کند و سرانجامطی می ،گرهای قدرت

سان از خود بیگانه های راهنمای جامعه که بدیندر اندیشه یا اندیشه ،قوا
ها که حقوق هستند را نخست هشدار و انذار دهنده ،شوندشود یا میمی

  کنند.در خوان هفتم غفلت زندانی و مشاهده ناکردنی می
 

 ،کندهر عضو جامعه باید بداند که با هر رابطه قوایی که برقرار می ،قراربدین    
کند و آن از خود بیگانه کردن فکر راهنمای دیگری را هم ایجاد می امر واقع

و عمل به حقوق و برقرارکردن رابطه شناسایی حقوق ،روخویش است. از این
ها امرهای گونه رابطهبسیار بسیار مهم است. چرا که نه تنها این ،ا حقهای حق ب

 ،کنندزادی خویش برخوردار میآرا از استقالل و  واقعی هستند که شهروندان
توانند از جبر شهروندان می ،بدانها ،کنند وبلکه  ادامه حیات جامعه را ممکن می

 رها شوند.  روابط قوا
رشد یاب است. پس باید  ،زادآمستقل و  ،بنابراین ،اما انسان خودانگیخته    

بداند کهنه کدام و نو کدام است. باید بداند با گذشته چه بایدش کرد. گذشته 
نها آنها مستمرهستند و شماری از آای از امرهای واقع هستند. شماری از مجموعه

اهمیتی به تمام دارد.  ،نهاآاز غیر  واقع مستمر دیگر نیستند. پس تمیز امرهای
نها آنها هستند و چه آهای وردهآو فر نها که روابط قواآچه  ،امرهای واقع مستمر
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کهنگی  ،هایشان هستندو روابط حق با حق و فرآورده که عمل کردن به حقوق
شناسایی امرهای  ،پذیرند. بنابراینزیرا مستمر هستند. اما تغییر می پذیرند.نمی

فریبد را زبانی که همگان می ،دهد فریب زبان فریبواقع مستمر به ما امکان می
 نخوریم و بدانیم که 

 
است. هرگاه مجازات نآغیر از مجازات  ،قتل ،برای مثال ،. امرواقع مستمر1

برغم  ،و هم مجازات هم قتل بمثابه امر واقع ،دخود یک رابطه قوا با قاتل باش
نه قتلی که در  ،مستمر هستند. به سخن دیگر ،تواند بپذیردها که میتغییر شکل

دهد نو است و نه داده بود کهنه و قتلی که در زمان ما روی میگذشته روی
یر شکل یافته نو مجازاتی که درگذشته برقرار بود کهنه است و نه مجازات تغی

هم نو  ،ن با حبس دائمآلغو مجازات اعدام و جانشین کردن  ،قراراست. بدین
است. اما بدینحق حیات رعایت شده ،نآاست و هم نو نیست. نو است زیرا در 

همان امر  ،شودبا قاتل رابطه قوا )حبس ابد( برقرار می ،بنام جامعه ،خاطر که
 ،رار دارد. بنابرایناستم ،از دیربازه ،واقع است که

 
 :انددو دسته ،بطور عمده ،بسا همه آثار علمی و هنری ،های راهنما و. اندیشه2
نها که غافل از تمیز میان آکنند و را موضوع خود می نها که امرهای واقع مستمرآ

مر را موضوع امرهای واقع مستمر و غیر آنها هستند و یا امرهای واقع غیر مست
 های واقع مستمرنها که امرآ ،کنند. این دسته عمر کوتاه دارند. در عوضخود می

که  درکارهای شعرای ایران ،کنند دیرپا هستند. برای مثالرا موضوع خود می
ی دیگر را نها و سبب عمر کوتاه شمارآچند از علت عمر دراز یک ،تأمل کنیم

کارهای اند و راهها امرهای واقع مستمر را موضوع کار کردهیابیم. اولیدر می
 حق بنیاد هستند. پس ماندگارند.  ،نهاآدر  ،پیشنهاد شده

یکی از  :از دو منظر باید نگریست ،دست کم ،در هر دین یا مرامی ،قراربدین    
حق بنیاد هستند یا خیر. هرگاه  کارها کهمنظر امرهای واقع و دیگری از منظر راه

کهنگی ناپذیر  ،از این جهت ،نها صفت مستمر داشته باشندآامرهای واقع موضوع 
کارها که برای بیرون رفتن از باشند و راه نها دربردارنده حقوقآهستند. اگر 
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هت نیز کهنگی ناپذیر میاز این ج ،حق بنیاد باشند ،کنندپیشنهاد می روابط قوا
 شوند. 

خواه دین باشد و  ،خود آید در نقد اندیشه راهنمایبکار ما می ،این روش    
که اگر بدانیم امرهای واقع موضوع دین یا خواه مرامی غیر دینی. توضیح این

یابیم در می ،کارهای پیشنهاد شده حق بنیاد نیستندمرام ما مستمر هستند اما راه
است و یا در بیان قدرت از خود بیگانه  یا بیان قدرت ،که اندیشه راهنمای ما

بازیافتن بیان استقالل و  ،یاب نقد مااست. هر دو قابل نقد هستند و سمتشده
بنیاد برای امرهای واقع مستمری  کارهای حقو راه در بردارنده حقوق ،زادیآ

 ها هستند. های آنهای قوا و فرآوردهاست که رابطه
 

هم بعنوان تمرین و هم بعنوان برداشتن  ،در بخش دوم این کتاب ،رواز این    
بمثابه در بردارنده امرهای  ،در قرآن ،های خویشها از برابر چشمان عقلمانع

شناسایی خود  ،های امرهای واقع مستمرگیکنیم. به یمن ویژهنظر می واقع مستمر
اند. باتوجه مدهآرویم که در قرآن کارهایی میبه سراغ راه ،کنیم. سپسرا دقیق می

کارها باید حق بنیاد پس راه ،داندبه این امر که قرآن خود را کتاب حق می
را پیدا نآامکان  ،که حق بنیاد هستندباشند. هرگاه شناسایی به این نتیجه رسید 

به یمن مقایسه راه –دینی  کنیم از خود بیگانگی اسالم را هم توسط نهادمی
کارهای فقه بلحاظ حق یا کارهای قرآن و نیز شناسایی راهکارهای فقه با راه
براثر  و  نهادهای دیگر جامعه و هم توسط شهروندان –ن آقدرت بنیاد بودن 

 نسل بعد از نسل را اندازه بگیریم. ،بطور مستمر ،برقرارکردن روابط قوا
 ،نهاآچهار دسته  از ،در قرآن یکچند از امرهای واقع مستمر ،در این تحقیق     

 :کنیمرا شناسایی می
 ،هانمایانند. از این امرین خود را میامرهای واقع مستمری که در وجه د ●

وش ر ،کنیم که برای از خود بیگانه کردن خدا و دینامرهایی را شناسایی می
 اند؛شده

به  ،نمایانند. از این امرهاامرهای واقع مستمری که در وجه سیاست خود را می ●
تنها کنیم. چرا که نباید بپنداریم که های قدرت بسنده میشناسایی ستون پایه
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کنند. هر رابطه ها را ایجاد میپایهاستبدادهای فراگیر و غیر فراگیر این ستون
 نها دارد؛آنیاز به یکچند از  ،در برقرار شدن ،قوایی

 ،نمایانند. از این امرها نیزکه در وجه اقتصاد خود را می امرهای واقع مستمر ●
 کنیم. و ن اکتفا میآهای وردهآتصادی و فربه شناسایی روابط قوای اق

 ،نمایانند. از این امرها همکه در وجه اجتماعی خود را می امرهای واقع مستمر ●
 کنیم.میان زن با مرد را شناسایی می روابط قوا

د است و امرهای با توجه به این مهم که هر امر واقعی واجد چهار بع    
خوانیم آورند که نظام اجتماعی میای را پدید میمجموعه واقع اجتماعی

شناسایی نظام اجتماعی که امرهای واقع  ،کنیمزندگی می ،نآدر  ،و ما
پذیر و تحولباز  ،از منظر ،پذیری آنآورند و اندازه تحولپدید می مستمر
دانیم با که حاال می-ما را  ،کند.  این مهماهمیتی بتمام پیدا می ،شدنش

فکر راهنمای خویش را از خود  ،کنیمهر رابطه قوایی که برقرار می
ن کارکرد اندیشهآکند و گاه میآاز امر مهم دیگری  –کنیم بیگانه می

توانا شدن به ادامه حیات در  ،بنابراین ،راهنما در رها شدن از روابط قوا
پذیرکردن نظام اجتماعی خود و جانشین قدرت به یمن باز و تحول ،رشد

 .  است ،بادانیآدر رشد و طبیعت در  ،کردنِ انسان
 

 صدرابوالحسن بنی
 1396دیماه  22

  2018انویه ژ 12برابر 
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 بخش اول
 
 

شود. این کار با شناسایی می اجتماعی و پدیده امر واقع ،در بخش اول کتاب    
 :رسدنقل نظرها و نقد آنها  به انجام می

 شود باگیری میشود و این نقد پینقل و نقد می نخست نظر امیل دورکیم ●
انجامد. اجتماعی می نها از امر واقعآهای شناسان دیگر که به تعریفنقد جامعه ●

 ،و سپس
شود تا که نظرهای لمانی نقل و نقد میآفیلسوف پدیدارشناس  ،نظر هوسرل ●

 یند. وآشناخته  ،شناسان موافق و مخالف بکاربردن پدیدارشناسیجامعه
مستمر به  شناسایی امرواقع ،حاصل نقل و نقدها و کار دراز مدت مؤلف ●

 شود.هایش میگیویژه
 

توانند دانشجو باشند و بسا می ،های علمیشماری از خوانندگان همه رشته     
 ،استبا همه کوششی که در ساده بیان کردن نظرها بکار رفته –فصل سوم را 

های دیگر را مشکل نخواهند یافت. بخصوص که در مشکل بیابند. اما فصل
 اند. آورده شده ،ن نظرآاز منظر صاحب  های امر واقعیگویژه ،پایان هر نظر

ختلف های متواند دستیار دانشجویان علوم دینی و نیز رشتهاین کتاب می     
یافتن  ونقد نظرها  ،در نتیجه ،در شناسایی امرهای واقع ،علوم اجتماعی و طبیعی

 بیاید.   ،تر از ظنهای منزهدانش
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 اول فصل

 اجتماعی از دید دورکیم امر واقع

 
دانست، در که جامعه شناسی را شناسایی امور واقع اجتماعی می دورکیمامیل     

 (:1گوید )هایش میگیبه ویژه تعریف امر واقع
 

 د:امرهای واقع که موضوع جامعه شناسی هستن
گیهایشان از ها وجود دارند که به ویژهای گروه معینی از پدیدهدر هر جامعه    

های طبیعت هستند. وقتی و آنها موضوع دانش شوندامرهای دیگری مشخص می
دهم، وقتی به تعهدهایی عمل من کار برادری، همسری، یا شهروندی را انجام می

پردازم که، در بیرون من و کارهای فی میام، به انجام وظایکنم که برعهده گرفتهمی
انجام  کارهایکه دارم و ییهااند. رابطهو رسوم، تبیین شده چون حقوقمن، هم

ام، دهم، ولو به طیب خاطر، اما من آنها را پدید نیاوردهکه انجامشان می دادنی
تکالیف خود شود که جزئیات حاصل تعلیم و تربیت هستند. وانگهی، بسیار می

 کنیم. بریم و برای سردرآوردن از آنها به رساله عملیه مراجعه میرا از یاد می
دهند، بهنگام تولد و نیز، باورهای باورمندان و اعمال مذهبی که انجام می    

اند، پس بیرون از آنها وجود آنها، وجود دارند. اگر پیش از تولد آنها وجود داشته
های برم، چرخا که من برای اظهار  اندیشه خود بکار میدارند. سامانه عالمته

برم، ابزار اعتباری که های خود بکار میسامانه پولی که من برای پرداخت قرض
برم، اعمالی که در شغل خود انجام در روابط بازرگانی خویش بکارشان می

پیش و ها چرخند. این سامانهبردنهای من، میردهم، و...و... مستقل از بکامی
های عمل و سان، شیوهبیرون از همه اعضائی یک جامعه، وجود دارند.  بدین

های گی برجسته را دارند که بیرون از وجداناندیشیدن و احساس کردن، این ویژه
 ما، وجود دارند. فردی
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گی نیز یژهها، بیرون از فرد هستند از این ونه تنها انواع رفتار و اندیشه     
برخوردارند که الزام آورند و فرد بخواهد یا نخواهد، باید به الزام آنها گردن نهد. 

تر را خفیفکنیم، جبر آنبدیهی است،  وقتی به میل و رغبت از امر پیروی می
است که وقتی برآن گی ذاتی این امرهای واقع اینسان، ویژهکنیم. بدیناحساس می

یابیم زیرا آنها جبر خود را به خود را بدین کار توانا نمی شویم مقاومت کنیم،می
 نشانند. اگر من تصمیم بگیرم قواعد حقوقی را نقض کنم، حقوقکرسی قبول می

شوند و اگر دهند و اگر پیش از وقوع باشد، مانع از عمل میواکنش نشان می
ان و وضعیت را به حال بعد از وقوع باشد، عمل مرا نقض و نقص وارده را جبر

قواعد  کنند. ناپذیر باشد، مرا تنبیه میگردانند. اگر نقص جبرانعادی باز می
 ، با نظارت و مراقبتی که بر رفتار شهروندانهمگانی آورند.  وجدانالزام اخالقی

کند. ، از انجام هر عملی که ناقض این قواعد باشد، جلوگیری میکنداعمال می
مقبول همگان  یهاکند. اگر من به میثاقو در صورت انجام، مرتکب را  تنبیه می

در کشور و  طبقه خود،  دنعمل نکنم، اگر در لباس پوشیدن به طرز لباس پوشی
ها از من، ری گرفتندو انگیزد،که لباس پوشیدنم بر می ییهااعتناء نکنم، خنده

کنند که تنبیه. در واقع، الزام، ولو غیر تر، اما همان اثر را در من میگرچه خفیف
 تر از الزام مستقیم ندارد.مستقیم اثری کم

  
است.  : عمل به حقوقی که ذاتی حیات هستند، خودانگیختهنظر دورکیم نقد● 

اخالقی هر شهروند و وجدان  رآیند، وجدانهرگاه اعضای جامعه، خودانگیخته با
را که، بناگزیر،  بکاربرنده قدرت )= ترکیب  آنها غافل از حقوق اخالقی جمعی

و بسا دیگر نیروهای محرکه( است، به ترک جبر و  و پول و دانش و فن زور
ها نیز کارشان خواند. سامانه)= استقالل و آزادی( می تن خودانگیختگیبازیاف

گوید، جبر قدرت رکیم از آن سخن میوقرار، جبری که دشود. بدینجبر زدایی می
ها در روابط وقتی انساند. نشواز خود بیگانه می ها در روابط قوااست وقتی رابطه

روابط است که وجدان اخالقی از خود وا زندانی هستند، این خارج شدن از اینق
که وقتی یک معتاد به سیگار، جمع خود را ترک کند. چنانبیگانه، تنبیه می

کند و کند، وجدان اخالقی از خود بیگانه آن  جمع او را سرزنش میمی
مایه سان، بن. بدینکندبازگرداندن او را به اعتیاد از اعضای جمع مطالبه می
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کنند، زور است. امرهای واقع الزام آور نیز جبری که امرهای واقع اعمال می
، عمل به حقوق، نیازمند رهایی از جبر است. از مایه از زور دارند. وگرنهبن
را باز  درهند و خودانگیختگی خواز جبرها میخویشتن را  که یی رو، آنهااین
گسترند ها میشوند که در سطح جامعه و بسا جامعهل مییابند، به موجی تبدیمی

شوند که ترجمان روابط )= اثر موج( و عامل تغییر امرهای واقع مستمری می
کنند، در واقع، جبر سان، جبری که امرهای واقع تحمیل میقوا هستند. بدین

ارند پندها میروابط قوا است و بخاطرزیستن  در مدار بسته روابط قوا، انسان
ها ن از جمله اینکه انسانآدلیل هستند.  آنها و جبار  زاامرهای واقع بیرون 

توانند توانند وارد روابط قوا نشوند و جبر امرهای واقع را تحمل نکنند و میمی
 از آن خارج شوند و باز این جبر را تحمل نکنند.

 پایان نقد    
 

تر ندارد. من مجبور نیستم با هموطنان یم، اثری کمو نیز، الزام، ولو غیر مستق     
رسمی کشور را بکاربرم.  خود به زبان فرانسه گفتگو کنم و نیز مجبور نیستم پول

باوجود این، غیر ممکن است بتوانم به این زبان گفتگو نکنم و این پول را بکار 
شود. در قلمرو نه ناکام مینبرم. اگر بکوشم از این الزام رها بگردم، کوششم ذلیال

صنعت، هیچ ممنوع نیست که من به اسلوب قرن پیشین کارکنم، اما اگر چنین 
شوم.  و چون برآن شوم که نوآوری کنم، ولو بتوانم کنم، به یقین ورشکست می

رهم و با موفقیت این قواعد را باز خود را از قواعد حاکم بر فعالیت صعنتی،
آورم. وقتی هم ن به مبارزه با آنها توفیق بدست نمینقض کنم، بدون مجبور شد

کنند جبری را کنند، ناگزیرم میشوند، با مقاومتی که میاین قواعد مغلوب می
کنند، احساس کنم. هیچ نوآوری نیست که این جبر را احساس که اعمال می
 نکرده باشد. 

 

 اجتماعی: گی امر واقعسه ویژه
عبارتند از: در عمل کردن و در اندیشیدن و در احساس  های امر واقعگیهویژ    

آوری گیرند و چون از  توان الزامکردن فرد، این امرها، بیرون از فرد قرار می



17 
 

لی های آرا با پدیده شوند. امرهای واقع اجتماعیبرخوردارند، به او تحمیل می
ها و صورتهای ها و بازنمایینباید همانند شمرد. زیرا این امرها ترکیبی از عمل

های روانی همانند نیستند. زیرا این ذهنی هستند. امرهای واقع اجتماعی با پدیده
قرار، امرهای واقع  فردی و بدن، وجود دارند. بدین ها تنها در شعورپدیده

تند و به این امرها است که صفت اجتماعی اطالق اجتماعی نوع جدیدی هس
جویند، ناگزیر بر شود. درخور این صفت هستند زیرا چون بر فرد بنیاد نمیمی

اقتصادی و یا  . بنابراین، بر یکی از بعدهای سیاسی و یاگیرندجامعه بنیاد می
ا هستند گیرند. باز، تنها این امرهفرهنگی و مذهبی و یا اجتماعی جامعه بنیاد می

جویند هایی این صفت را میکه شایسته صفت اجتماعی هستند زیرا تنها پدیده
های موجود، و با اسم و رسم، نیستند.  یک از دیگر انواع پدیدهکه در  شمار هیچ

دهند. راستی رو، امرهای واقع اجتماعی قلمرو جامعه شناسی را تشکیل میاز این
دانیم جانبداران گی امر واقع اجتماعی میه ما ویژهاست که کلمه اکراه و الزام کاین

پندارند فرد بطور آشوبد. از آنجاکه اینان میپر حرارت فردگرایی مطلق را، بر می
آوری امرهای واقع اجتماعی را ناچیز کامل خود مختار است، پذیرفتن الزام

ما از آنجا که کنند. ادانند و قبول نمیکردن فرد و به غیر خود وابسته بودنش می
های ما را خود ما پدید جای انکار ندارد که اغلب فکرهای ما و گرایش

اند و بدون تحمیل شدن ممکن نبود القاء ایم و از بیرون ما به ما القاء شدهنیاورده
دانیم که هر الزام آورند. وانگهی میشوند، پس امرهای واقعی اجتماعی الزام

 خصیت فرد نیست. اجتماعی به ضرورت، منحصر به ش
 
کنند که تحمیل می ماها پیش از ما وقتی جبر خویش را به : وجود اندیشهنقد● 
که، بنابر این فرض، امرهای  یمفاقد استقالل و آزادی، بنابراین، مجبور باش مایا 

وجه آوری آنها بیشوند و سخن از الزامهای مجبور میواقع فرآورده انسان
ای را راهنمای و اندیشه بدهداز دست  خودانگیختگی ماگردد. و یا که عقل می

ای که بیان قدرت است. اما عقل خودانگیخته اندیشه خود کند که بیان قدرت
انگیختگی را از خود عقلی بمثابه اصل راهنما  پذیرد.  ثنویتباشد را نمی

هایی که این یا آن بیان قدرت هستند را اندیشه خویش غافل و این عقل اندیشه
که عقل در انتخاب اصل راهنما، در نتیجه، در کند. اال اینخود می راهنمای
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انتخاب اندیشه راهنما، مستقل و آزاد است. این استقالل و آزادی درونی هستند 
پیش  یهاقرار، وجود اندیشهرا حتی محدود کرد. بدینتوان آنهانمیو از بیرون 

کند. یک دلیل از دالیل بر استقالل و آزادی ما از ما، ما را به قبول آنها ملزم نمی
های راهنما را داریم و هم است که ما هم توانایی تغییر اندیشهها، اینانسان

های قوا مایه آنها قدرت است و بیانگر رابطهکه بن توانیم امرهای واقع مستمرمی
 محل کردن آنها، از میان برداریم.ها و بیهستند را با تغییر رابطه

 پایان نقد     
 

طور که گفته آمد )قواعد حقوقی، احکام جزمی دین، نظام باوجود این، همان    
اند. هستند که جملگی مقرر شده مالی و...( همه مبتنی بر باورها و  کردارهایی

اجتماعی وجود ندارد مگر آنجا که  کنیم که امر واقع توانیم باوررو، میاز این
سازمان تعریف شده و معینی وجود داشته باشد. باوجود این، امرهای واقع 

و همان  ن عینیتدیگری نیز وجود دارند که این اشکال قطعی را ندارند اما هما
خوانند. های اجتماعی میها را جریانآوری بر فرد را دارند. اینتقدم و الزام

سان، در یک اجتماع، موجهای عظیم هیجان، نفرت، شفقت برانگیخته بدین
گیرند. به هریک از ما، از  خاصی نشأت نمی شوند. این موجها از هیچ وجدانمی
 ،خواهندرا در جهتی که میآورند و بسا برغم میل ما، کشان کشان ماون روی میبیر
توانم جمع را، بدون اما و اگر، ترک کنم. هرگاه . بدون تردید، من میبرندمی

که تصمیم چنین کنم فشار جمع را بر خود احساس نخواهم کرد. اما بمحض این
واهم کرد. وقتی فردی تصمیم بگیرم با جمع مبارزه کنم، این فشار را احساس خ

کند مخالفت کند، احساساتی که انکارشان می جمعی گیرد با یکی از تظاهراتمی
شوند. و اگر این الزام پرتوان، بدین وضوح، از خارج برکسی اعمال برضد او می

گاه، تحت خاطر است که ما، ولو بطور ناکند، بدینشود، که مخالفت میمی خودآ
که از خارج بر را بریم جبری آن جبر هستیم. ما ساده اندیش هستیم که گمان می

 ایم.شود، ما خود پدید آوردهما وارد می
شویم و ما با شود و یکایک ما از الزام آن رها میوقتی اجتماع پراکنده می    

مان غریب شویم، احساساتی که ما را فراگرفته بودند، در نظرخود تنها می
شویم شناسیم. متوجه مینمایند. ما دیگر آن آدمی که در جمع بودیم را نمیمی
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ایم و با طبیعت ایم. بسا از آنچه کردهایم، الزام تحمل کردهبیشتر از آنچه کرده
سان است که افراد که اغلب شویم.  بدینآشوب مییابیم، دلخویش ناسازگار می

کنند، تحت جبر جمع، دست به اعمال سبعانه اع میآزارند، چون اجتمبی کامالً
گوییم، درباره کننده در آن میزنند. آنچه ما در باره الزام جمع بر افراد شرکتمی

حرکتهای فکری دیرپاتر در قلمروهای مذهبی، سیاسی، ادبی، هنری، و...، که 
معه و تمامی جا پهنایشوند، خواه در بطور مداوم در اطراف ما برانگیخته می

 های محدودتر، نیز صادق است.خواه در دایره
 آوری امر واقعتوان با انجام تجربه، صحت وجود  الزاموانگهی، می      

را بررسی کنیم.  وقتی  اجتماعی را آزمود: کافی است چگونگی بارآوردن کودک
اند را مشاهده ر که همواره بودهطوسان که هستند و همانامرهای واقع را همان

بینیم، و بس آشکار ، که  هر تربیتی کوششی مداوم است برای تحمیل کنیم، میمی
ها را کودک کردن به کودک. این شیوهکردن و عملهای دیدن و احساسشیوه

تواند بکاربرد. از همان لحظه اول به دنیا آمدن، ما او را به خودانگیخته نمی
کنیم. به نظافت و دن و خوابیدن در ساعتهای منظم، مجبور میخوردن و نوشی

کنیم که رعایت کنیم. دیرتر، ما او را مجبور میکردن ناگزیر میآرام بودن و اطاعت
کردن حال و موقعیت دیگران را بیاموزد، رسوم و هرآنچه مطلوب محیط 

 کنیم و...را رعایت کند. ما او را وادار به کارکردن می هستنداجتماعی او 
  

خویش را  ها یکسان نیستند. هرگاه تشکیل دهندگان حقوقاجتماعنقد: 
های حق با حق باشند، هاشان رابطهبشناساند و به این حقوق عمل کنند و رابطه

شود. اما اگر افراد، شرکت کنندگان می اجتماع آنها فراخنای خودانگیختگی
دانند که قوق، در طلب قدرت اجتماع کرده باشند، پیشاپیش، میغافل از ح

دهند که قدرت بیابند. بنابراین، پیش از ورود در جمع، در اجتماع تشکیل می
و ثروت و...(  و فن و علم قید الزام قدرت هستند. بدیهی است ترکیبی )از زور

برد، نه تنها از ترکیبی های دیگر بکار میا جمع یا جمعکه جمع، در رابطه قوا، ب
، برندبکار می افرادی که تر است، بلکه از جمع ترکیببرد بزرگکه فرد بکار می

سان، الزام شود. بدیننیز، بیشتر است. زیرا چند و چون جمع نیز بر آن افزوده می
 ت است. جمع بر فرد، فرآورده شرکت افراد در جمع، بقصد یافتن قدر
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در برخاستن به مبارزه نیز از دو منظر باید نگریست: از منظر ایستادن بر حق،    
شود. ایستاده برحق جبر امرواقع اجتماعی را تحمل رابطه، رابطه قدرت با حق می

کند. اما از منظر رویارویی بر سر قدرت که بنگریم، دو طرف، گرفتار جبر نمی
 شوند. ها میامرهای واقع بیانگر این رابطه و روابط قوا

کند روش شود، باز فرق میمربوط می و در آنچه به روش ما در تربیت کودک    
به  ذاتی حیات تربیت از راه اعمال قدرت و روش تربیت از راه یادآوری حقوق

به این حقوق، بنابراین، پرورش عقل خودانگیخته  او و ایجاد فرصت برای عمل
کند. هرگاه این اصل . این عقل، کار خود را با گزینش اصل راهنما شروع می

باشد، عقل کودک کار را با تمرین استقالل در گرفتن تصمیم و  موازنه عدمی
ا تمرین خلق کردن، کند. بیشتر از آن، بآزادی در انتخاب نوع تصمیم شروع، می

و آزادی بمثابه گزینش موضوع خلق  همانی با هستیکودک استقالل بمثابه این
آید. اگر این کار را شدنی کند و خودانگیخته بار میو حالت خلق، را تمرین می

 کند.نیز بدانیم، اطالق جبر امرهای واقع را نقض می
 نقدپایان     
 

 :شناسیقلمرو جامعه
را، به دقت، شناسایی کنیم. در این قلمرو،  شناسیتوانیم قلمرو جامعهاینک می    

اجتماعی به توانایی اعمال  یابند. یک امر واقعها جا میگروه معینی از پدیده
شود. بنوبه خود، وجود این توانایی ، شناخته میخویش، از بیرون،  بر افراد جبر

کند که های معین که امر واقع بر هرکسی اعمال میشود به وجود تنبیهشناخته می
گی دوم و مهمی نیز داشته باشد و بخواهد تن به جبرش ندهد. امر واقع باید ویژه

ی شدن، که بیرون از اشکالی فردی وجود داشته باشد که، بهنگام همگانآن این
گی اول، به شناخت تر از ویژهگی آسانای موارد، این ویژهگیرد. در پارهبخود می

های شود، از رهگذر واکنشآوری وقتی از بیرون اعمال میآید . در واقع، الزاممی
، های حقوقآوریشود. چنین است الزامتر  تصدیق کردنی میجامعه، آسان

زام غیر مستقیم اعمال ها، حتی مُدها. اما وقتی الو عادت ، باورها، عرفاخالق
کند، نیک به شناخت و شود، همچون الزامی که سازمان اقتصادی اعمال میمی
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آید.  امر واقع اجتماعی، برای مثال  شیوه رفتار، که بیرون از تصدیق نمی
 شود.میل شدن است که همگانی میهای افراد، وجود دارد، از راه تحوجدان

، توان از خود پرسید: آیا این تعریف کامل است؟ در حقیقتباوجود این، می     
شیوه کردار یک فرد و روش او  نظیر .امرهای واقعی هستند که به فرد راجعند

 های زیست جمعیشناسی هستند. اما شیوهرواندر انجام دادن کارها که موضوع 
نیز وجود دارند که  نیز وجود دارند. به سخن دیگر، امرهای واقع اجتماعی

تواند نسبت به هستند. جامعه شناسی نمی سیماشناسیموضوع کالبدشناسی و یا 
همه، قه باشد. با اینعالشود، بیمربوط می زندگی جمعیمایه  و اساس آنچه به 

است، یعنی شیوه شمار و طبیعت اجزای ابتدائی که جامعه از آنها تشکیل شده
اند، توزیع جمعیت در سطح که بدان نائل آمده همبستگیتألیف این اجزاء، میزان 

های مسکونی خانه ریخت و سیماهایهای ارتباطی، ، تعداد و طبیعت راهرکشو
رسند از قماش شیوه عمل و یا احساس کردن و دید نخست، بنظر نمیو...، در 

گی را دارند که، در های گوناگون همان ویژهیا اندیشیدن باشند. اما این پدیده
تعریف امرهای واقع دیگر، بکار ما آمد. این شیوه زیستن، همانند شیوه 

در واقع، وقتی کند. کردنی که از آن سخن گفتیم، خود را به فرد تحمیل میعمل
خواهیم شیوه تقسیم شدن سیاسی یک جامعه را شناسایی کنیم که هر یک از می

هایش منسجم هستند و با یکدیگر پیوستگی کم و بیش کاملی را دارند، قسمت
ی نیست که این شناسایی را پیدا یهای جغرافیااز راه بازرسی مادی و بررسی

ای مادی نیز دارند. تنها هستند ولو پایهها اخالقی کنیم. زیرا این تقسیم شدنمی
توان این سازماندهی را مطالعه کرد. زیرا این عمومی است که می از راه حقوق

طور که همین حقوق کنند. همانحقوق هستند که آن تقسیم شدنها را تعیین می
جبر خویش کنند. لذا، این سازماندهی روابط خانوادگی و مدنی ما را تعیین می

در شهرها  کند. اگر جمعیت بجای آنکه در روستاها پخش بگردد،را اعمال می
 خاطر است یک جریان فکری وجود دارد، یا فشار جمعیشود، بدینمتراکم می

کند. ما دیگر وجود دارد که به افراد متراکم شدن در شهرها را تحمیل می
وخت لباس خود را انتخاب کنیم، زیرا آن ریخت توانیم ریخت خانه خود، دنمی

آور، ای الزامشیوههای ارتباطی، بهکنند. راهو این دوخت خود را به ما تحمیل می
 کنند. و... های ما را تعیین میسمت و سوی مهاجرتها و مبادله
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های مختلف بخش ساخت سیاسی یک جامعه، چیزی جز چگونگی  عادت     
ها، بنابر سنت، آن، به زیست با یکدیگر، نیست. هرگاه، روابط این بخش

نهند و اگر چنین نباشد، ها روی به درهم آمیختن میتنگاتنگ باشند، این بخش
شود، شوند. نوع مسکن ما که به ما تحمیل میاز یکدیگر، دور و مشخص می

تی، بیانگر رویه گویای رویه همه کسانی است که دور و بر ما هستند و در قسم
ها و داد و ستداهای ما های خود است. شبکه راهپیشینیان ما در ساختن خانه

 نیز...
امر واقع اجتماعی شود: اجتماعی این می سان، تعریف ما از امر واقعبدین     

کردن، مقرر یا نه، است که بتواند از بیرون فرد را ملزم هر شیوه عمل
حال که از خود امر اجتماعی، در پهنای یک جامعه، در همان کند. این

جوید، مستقل است. قلمرو جامعه دارد، از نمودهای فردی که می هستی
 .هستند شناسی امرهای واقع اجتماعی

 

باید بکار  قواعدی که در بررسی امرهای واقع اجتماعی
 برد:

همان قواعد که علوم طبیعی بکار ، بطریق اولی، در جامعه شناسی باید بکار     
، خانواده، دولت، جامعه ها برای پیداکردن شناختی از حق، اخالقبرد. انسان

توانستند زندگی کنند.  نیز، منتظر بعثت دانش اجتماعی نشدند. زیرا بدون آنها نمی
اصطالحی  –مفاهیم پدیدآمده از تجربه ص در جامعه شناسی است که این بخصو

های بر عقول حاکم و جانشین شئی -استباب کرده که فرانسیس بیکون
آورند. ها پدید میهای اجتماعی را انسان، شئیشوند. در حقیقتاجتماعی می

های ستند. بنابراین، هیچ غیر از متحقق کردن اندیشههای فعالیت انسان هفرآورده
ایم، نیستند. هیچ غیر از فرآورده ایم و یا اخذ کردهما، که خود خلق کرده

هایی نیستند که در اوضاع و احوال گوناگون، در رابطه با بکاربردن اندیشه
دن دادن به خانواده، به قرارداد، سرکوب شبریم. سازمانیکدیگر، بکارشان می

ها ما از جامعه، افراد توسط دولت و  جامعه، حاصل بکاربردن پندارها و اندیشه
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دولت، عدالت، و... هستند. بنابراین، امرهای واقع و همانندهای آنها واقعیتی 
این امرها موضوع خاص جز فکرهایی نیستند که مایه آنها هستند.

   هستند. شناسیجامعه
 

واقعیت که انسان بدون اندیشه راهنما وجود ندارد، یک امر است و این نقد: 
که رابطه، وقتی رابطه قوا است، الف. بیانگر همان اندیشه راهنما نیست که این

هستند،  ذاتی حیات که حقوقوقتی رابطه، رابطه حق با حق است. بنابر این
کنند. به سخن دیگر، رابطه قوا پدید وق خویش عمل میهای فطری به حقانسان
دارد و عقل از اصل آورند. بنابراین، اندیشه راهنما حقوق را در بر مینمی

راهنمایی برخوردار است که مانع از غفلت ازخودانگیختگی، یا استقالل و 
یگانه شود. و ب. رابطه قوا، بطور مداوم اندیشه راهنما را از خود بمی اوآزادی، 

مایه آنها قدرت است از جدا کردن فکرها که بنکند. بنابراین، ج. می
ها که ترجمان حقوق هستند، ضرور است. زیرا امرهای واقع اندیشه

مایه خواند، وقتی بنشان میهای متحققاندیشه که دورکیم اجتماعی
گرایی را بر شوند، جبرمی شناسیجامعهآنها قدرت است و موضوع 

ند. نگردامی گر جبر روابط قواشناسی حاکم و این دانش را توجیهجامعه
 یهاافزون براین، امرهای واقع ما را از میزان از خود بیگانه شدن اندیشه

دورکیم خود از اصل  کهن اینآدلیل آشکار  کنند.راهنما نیز آگاه می
امرهای واقع جباران  ،کهکند. توضیح اینتک محوری پیروی می ثنویت

ها مجبورانند. همین ثنویت تک محوری را او در تبیین رابطه و انسان
 و نماد« تجسم روح خردمند»او دولت  را  :برددولت با ملت بکار می

داوریها و ناتوان از نیت و مستقل از مردم و مردم را گرفتار پیشعقال
او دولت را مغزی  ،«تقسیم اجتماعی کار»داند. در  کتاب اندیشیدن می

 :( 2برد )کند و راه میداند که تمامی اندام یعنی مردم را مهار میمی
خواهر زاده  ،پذیر. مارسل موسدولت محور فعال و جامعه محور فعل

 او نخست منتقد این ثنویت بود. 
 پایان نقد     
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، کم و بیش شناسی( جامعه، تا این زمان، )تا زمان دورکیمدر حقیقت    
 پرداخت. راست است، اگوست کنتمنحصراً، نه به امور واقع که به مفاهیم می

های اجتماعی امرهای واقع طبیعی بشمارند و تابع قوانین اظهار کرد که پدیده
را  گی شیئی بودن امر واقعطبیعی هستند. با این اظهار، او، بطور ضمنی، ویژه

خواهد اصل خود شود و میپذیرد. اما وقتی از سپهر کلیات فلسفی خارج میمی
دانش را از آن سپهر خارج بگرداند، باز این مفاهیم هستند را به اجرا بگذارد و 

کند. در حقیقت، آنچه او ماده اصلی جامعه شناسی خود که موضوع مطالعه می
، در طول زمان،  کند، ترقی بشریت در زمان است. او این فکر که نوع انسانمی

ت که انسانها، کند. بر این نظر اساست، را مبنای کار خود میدر تحول مداوم بوده
خواهد حل ای که میگردانند و مسئلهتر میبطور مستمر، طبیعت خویش را کامل

که برفرض که این تحول وجود داشته باشد، کند نظم این تحول است. حال آن
بر آن حاصل شده باشد.  نشیند که علمواقعیت آن تنها وقتی بر کرسی اثبات می

را یک مفهوم که آنتوان موضوع تحقیق کرد مگر اینمیبنابراین، خود آن را ن
مقبول خرد و نه یک شئی موضوع تحقیق بشماریم.  در واقع، ترقی مداوم نوع 

ساخته ذهن است. ترقی نوع بشر وجود ندارد. آنچه وجود دارد و بشر مفهومی
شوند، رشد های ویژه هستند که زاده میتنها چیز قابل مطالعه است، جامعه

تر ادامه دهنده های جدیدمیرند. جامعهکنند و مستقل از یکدیگر میمی
توان تکرار نوع فروتر شمرد که های پیشین هستند. هر نوع برتر را میجامعه

توان، برپایه میزان رشد، دسته ها را میسان، جامعهچیزی بیشتر از آن دارد. بدین
شود. اما معرف بشریت میآید، سان بدست میای که بدینبندی کرد و رشته

ای که جانشین نمایانند. جامعهامرهای واقع، تا این اندازه از بساطت، خود را نمی
شود، بسادگی، ادامه جامعه پیشین، با چند منش جدید، نیست. جامعه پیشین می

تر دارد. در این هایی را کمهایی را بیشتر و خاصهجامعه دیگری است. خاصه
های مشخص، ناهمسانند و آید و این فردیتید پدید میجامعه، فردیتی جد

شان ترتیب داد. چه رسد توان آنها را همسان کرد و یک رشته مداوم از تحولنمی
توان در یک خط هندسی، به ها را نمیبه یک رشته فرید. زیرا دنباله جامعه

 های مختلفهایش جهتماند که شاخهتصویر درآورد. جامعه به یک درخت می
تواند گیرند... کنت از این واقعیت غافل است که تحول اجتماعی میدر پیش می
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چیزی غیر از مفهومی از رشد  باشد که فرآورده اندیشه انسانهایی چند است. 
کند که تعریف او است و میپندارد که نوع انسان  همان تحولی را کردهکنت می

که ماندن بیند. حال آنین کار نمیاشکالی هم در ا از نوع انسان و تحول او است.
رویه، ماندن در قلمرو ایدئولوژی است، بلکه مفهومی را موضوع در این
 شناسی ندارد.شناسی کردن است که هیچ ربطی به جامعهجامعه

 
برد: تولد و رشد و مرگ خود نیز مفاهیم مقبول خویش را بکار می دورکیم نقد:

نیست. ترجمان  شناسیتقل از یکدیگر، حاصل تحقیق جامعهها و...، مسجامعه
، دورکیم کنت را در اصل راهنما بمثابه اصل راهنما است. در حقیقت ثنویت

ود نیز در سر دارد، نقد خکند. با همان اصل راهنما که که ثنویت است نقد نمی
مفاهیم را موضوع  تواند مفهوم نسازد و در نقدِنمیخاطر کند. بدینمی

، را خود در باره سوسیالیسم او اندیشه راهنمای شناسی کردن، بکارنبرد.جامعه
یز ن در تعیین هدف برای امرهای واقع اجتماعی ،کندسان که خود تبیین مینآ

است.  همبستگی ،هدف از تقسیم اجتماعی کار ،که از دید اوبرد. چنانبکار می
به حداکثر رساندن بازده کار است. این  ،هدف از آن که از منظر لیبرالیسمنآحال 

به حداکثر رساندن  هدف تقسیم کار ،لیبرال داریامر که در نظامهای سرمایه
چون و چرای جبر امرواقع اجتماعی نقض بی ،استبکارگرفته شده ،استبازده

نه باید  ،دورکیم است. چراکه هرگاه هدف از تقسیم اجتماعی کار همبستگی بود
شدند که آمد و نه کارگران تابع جبری میبکار رساندن بازده کار به حداکثر می

 کرد. از راه تقسیم اجتماعی کار بدان محکومشان می داریسرمایه
 نقدپایان     
 

ای دیگر، بشیوهن را نهد. اما آ( نظر کنت را کنار می Spencer  ) اسپنسر     
 کند. اما با تعریفی کهمی را موضوع علم ها و نه انسانیتسازد. او جامعهباز می

کند. کند، مفهومی را که در سر دارد و نه جامعه را موضوع علم میاز جامعه می
درکنار یکدیگر  ابکه یک جامعه وجود ندارد مگر وقتی »اما این گزاره را که 

این تنها با «. قرارگرفتن افراد، تعاون و همکاری آنها بایکدیگر، افزوده شود
آید. بر مبنای این کلمه، پدید می یک جامعه، بمعنای دقیقکه اتحاد افراد است 
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دهد، بر پایه نوع فکر که همکاری جوهر حیات اجتماعی را تشکیل می
برای رسیدن به هدف شخصی، »دهد: همکاری، دو نوع جامعه را تشخیص می

یک همکاری خود به خودی وجود دارد که از پیش اندیشیده و سنجیده 
دارد که، پیشاپیش، اندیشیده و شود. اما همکاری نوع دیگری نیز وجود نمی

شود. این همکاری در رسیدن به هدفی کاربرد دارد که تحققش نقد و تصویب می
های جامعه«.سود جمع، سودی، با تعریفی صریح و روشن، را در بردارد

های دارای های صنعتی و جامعهبرخوردار از همکاری نوع اول را جامعه
خواند. و این تشخیص دو نوع ی میهای نظامهمکاری نوع دوم را جامعه

 شناسی او است.همکاری، فکرِ مادر ِجامعه
این برداشت نیز نه شناخت واقعیت اجتماعی که مفهومی از این واقعیت است    

ای به خاطر شود. اگر از بدست دادن چنین تعریفی هیچ دغدغهکه جانشین آن می
جامعه تحقق یک فکر است و خاطر است که از دید او نیز، دهد، بدینراه نمی

توان کند. آسان میاین فکر همان همکاری است که جامعه را برپایه آن تعریف می
برد. کند، همین روش را بکار میثابت کرد که در مسائل خاصی هم که بررسی می

است که واقعیت داشتن برد، اما بنایش بر اینکه روش تجربی بکار میو نیز، با آن
خود، او  شناسیتصدیق رساند که خود در سر دارد. در جامعه مفهومی را به

های او از مفاهیم کند اما هدف تصدیق تحلیلانبوهی از امور واقع را مطالعه می
او اساسی است،  ، آنچه در نظریهاست تا تشریح و توضیح امور واقع. در حقیقت

عریف او از جامعه و انواع همکاری است. زیرا میان یک همکاری فرآورده ت
است که فرموده و همکاری دیگری که خودانگیخته و آزاد است، بدیهی جبار

 آورد، این دومی است.آرمانی که بشریت باید بدان روی
لکه در شویم، بتنها در پایه دانش نیست که با این مفاهیم مبتذل روبرو می        

تعریف هریک از عناصر نیز پایه و مایه همین مفاهیم هستند. در سطح کنونی 
توانیم با اطمینان بدانیم که دولت چیست؟ حاکمیت چیست؟ دانش، ما نمی
 چیست؟ کمونیسم چیست؟ دموکراسی چیست؟ سوسیالیسم آزادی سیاسی

کند که از بکاربردن این مفاهیم، تا وقتی ایجاب می و... روش علمی چیست؟
هایی ایم، خودداری کنیم. باوجود این، کلمهبه اندریافت علمی آنها دست نیافته

شناسان جاری که گویای این مفاهیم هستند، بدون انقطاع، بر زبان جامعه
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هایی هستند که شناسایی و تعریف شیئکه پنداری شوند. این مفاهیم، چنانمی
ها،جز های ما از این کلمهکه ذهنشوند. حال آناند، برزبانها جاری میجستهعلمی

را در  مفاهیم مبهم، در خود ندارند. ما امروز، اندریافت پزشکان قرون وسطی
یریم و غافلیم گباره سرد و گرم مزاجی غذاهای سرد و گرم و ... به تمسخر می

 ایم. خود برهمان رویه
 

های جامعه شناسی، کاربرد ایدئولوژی بازهم بیشتر در رشته ❋
 است:

توان گفت یک سامانه وجود ندارد که است که می بخصوص در رشته اخالق   
بسط یک فکر اولیه نباشد. برخی بر این باورند که انسان هم در بدو تولد سامانه 

پندارند انسان در طول تاریخ اخالقمند دیگر می ق را در خود دارد. جمعیاخال
گرایان و هم برای آنان و هم برای اینان و هم برای تجربهای است. اما هم برگشته

ترین چیزها است. در آنچه است، واقعیخردگرایان، فکری که اخالق بسط آن
شود، به خودی خود وجود ندارند، بوط میبه جزئیات قواعد حقوقی و اخالقی مر

شوند و بنابر بلکه بکاربردن فکر اولیه در اوضاع و احوال ویژه زندگی تصور می
اخالق دیگر تعالیم فاقد  رو، موضوع علمگردند. ازاینمورد این یا آن گونه می

و بنابر گیرند واقعیت نیست. بلکه فکری است که این تعالیم از آن نشأت می
ر باره اخالق روند. و نیز، همه پرسشها که معموالً دمورد، این یا آن گونه بکار می

های شوند که سامانهشوند، نه به امرهای واقع که به فکرهایی راجع میمطرح می
، مفهوم است که مفهوم حقوقگیرند. آنچه باید بدانیم ایناخالقی از آنها نشأت می

 گرایانکه طبیعت حقوق و اخالق، بنفسه، چیست؟ اخالقست نه ایناخالق چی
اند که تصور ما از اشیاء از احساس ما هنوز به این درک بسیار ساده واصل نشده

کند. شود و تصورما کم و بیش همان اشیاء را بیان میاز این اشیاء حاصل می
ی بیاید که در برابر دیدگان ما، بکار پس تصور ما از اخالق باید از قواعد

روند. بنابراین، این قواعد و نه دید کوتاه ما از آنها هستند که موضوع علم می
سان که وجود دارد و نه پندار طور که در فیزیک، جسم همانباید بگردند. همان

عادی در باره آن است که موضوع این علم است.  بنابراین، اخالقی که موضوع 
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در و کارکردی است که  های فردیشود، چگونگی استمرار آن در وجدانیعلم م
 کند...پیدا می وجدان

، موضوع است. بنابر قول استوارت میلدر مورد اقتصاد نیز، سخن ما همین     
که تنها بگاه فعالیت برای تحصیل ثروت اقتصاد امرهای اجتماعی هستند  علم

شوند، بمثابه سان تعریف میکه امرهای واقعی که اینشوند. اما برای اینواقع می
گی یا عالمتی باشد که کم باید ویژهشئی، موضوع بررسی دانشمند بگردند، دست

علمی، گونه امرها را از غیر آنها شناسایی کرد. باری، در آغاز کار بدان، بتوان این
حتی حق نداریم بگوییم این امور وجود دارند چه رسد به تعیین کردن نوع آنها. 

 که کار توضیح امرهای واقع به اندازه کافی پیشدر هر تحقیق، تنها پس از آن
توان گفت این امرها وجود دارند و  دارای این یا آن هدف هستند. رود، میمی

کند که بُعدی از فعالیت اجتماعی وجود  قرار، چیزی نیست که ما را مطمئنبدین
داشته باشد که، در آن، عالقه به ثروت این نقش تعیین کننده را داشته باشد. 

هایی گوید، نه واقعیتکه استوارت میل میبنابراین، موضوع علم اقتصاد، چنان
است. را ساختهکه بتوان نشانشان داد، که مفهومی خالص است که عقل میل آن

برد  همان هدف دیگر، امرهای واقعی هستند که اقتصاددان گمان میبه سخن 
خواند، را تولید میکند. آیا به مطالعه آنچه او آنرا دارند که او برای آنها تعیین می

های اصلی را که بمدد تواند عاملبرد میاست؟ نه، درجا، گمان میاقدام کرده
که وجود عاملها بدانها را ع، او شرائطی گیرد، برشمارد. در واقآنها تولید انجام می

است. زیرا اگر چنین کرده بود، کار خود را نکرده دارد، شناسایی علمیبستگی
کرد که شناسایی عاملهای تولید حاصلشان است. هایی آغاز میبا بیان تجربه

یت را بمثابه شد واقعکرد و برآن میهرگاه فکر خویش را جانشین واقعیت نمی
پرداخت. نیروهای طبیعی، کار، ابزار یا شئی شناسایی کند، به تشریح تولید می

پرداخت. گاه به نظرهای مایه گرفته از آن میکرد و آنسرمایه را شناسایی می
که پیش از آن ساخته و بر علم حاکم ها باید حاصل علم باشند و نه آننظر

 گردند:
است. این نظریه نیز آشکارا به  ارزش ، نظریهاقتصادی هایترین نظریهبنیادی    

است. اگر ارزش همانند یک واقعیت مطالعه همین روش ساخته و پرداخته شده
را توان شناخت. بعد انواع آنگفت ارزش را به چیز میشده بود، اقتصاددان می
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کرد ارزشها در ، معلوم میکرد. سپس، با بکاربردن  روش استقراءی میطبقه بند
کنند. و سرانجام، با مقایسه نتایج مختلف، یک هایی تغییر میرابطه با چه سبب

قرار، نظریه وقتی صفت علمی پیدا کرد. بدینقاعده عمومی و نظریه پیدا می
که رفته باشد. بجای اینشود که کار علمی بسیار پیشمی کند و فرآورده علممی

نظریه در پایان کار علمی پیدا شود و حاصل آن باشد، اقتصاددانهایی که به 
بخشند، پیش از کار علمی آنها را به پندار مفاهیم خود ساخته پوشش علمی می

 گر پندار آنها بگردد...خواهند توجیهآورند و از علم میدر می
که، بنابر  ییقانون در خور این عنوان، بسیار کم شمار است. حتی قانونها    

شوند، درخور آن نیستند که قانون نامیده شوند. در واقع، ، قانون خوانده میعادت
، هرگز حاصل جز دستورالعمل نیستند. برای مثال، قانون عرضه و تقاضا

به ترتیب باال نیست. هرگز، هیچ تجربه، هیچ مقایسه  استقراءبکاربردن روش 
مند بکار نرفته تا این قانون حاصل آن باشد و بتوان گفت روابط اقتصادی روش

، است که، با روش کردن جدلکنند. آنچه انجام گرفته ایناز این قانون پیروی می
کند. اما، ضرورت رفتار فرد از این قانون پیروی میاین نتیجه بدست آید که 

تر ربطی به قوانین واقعی پیروی فرد از این قانون، فرآورده منطق است و کم
 .طبیعت ندارد

سان که ما مطلوب ها گویای روابطی هستند که امرهای واقع، نه آنقانون    
 کنند. ار می، با یکدیگر برقرهستندگونه که واقعی پنداریم، بلکه آنمی
 

شناسانند که، ها طبیعی به این معنی هستند که وسایلی را میاین قانون     
بکاربردنشان بطور طبیعی و یا در حکم طبیعی، سبب رسیدن به هدف مفروض 

را هر شیوه طبیعی بودنی بدانیم که روش   بگردد. هرگاه مراد از قانون طبیعی
باید قانون طبیعی برد، هر قانونی جز این را نمیبه شناسایی آن راه میما را  استقراء

نیستند، اندرزهای  هایی که حاصل بکار بردن روش علمیخواند. قانون
 خردمندانه بیش نیستند...

 
ها. و این شروع ها بمثابه اشیاء، یعنی بررسی آنها به مثابه دادهبررسی پدیده    

گی را دارند. لذا، درکی های اجتماعی،به یقین، این ویژهی است. پدیدهکار علم
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کنند، داده نیست، بلکه ارزشهایی که واقعاً با یکدیگر که آدمها از ارزش پیدا می
شوند، داده هستند. این و آن برداشت از آرمان اخالقی داده نیست. مبادله می

 ند، داده هستند...مجموع قواعدی که تعیین کننده رفتار آدمی هست
ست که محصول اراده ما نیستند، بلکه، گی امرهای واقعی اجتماعی اینویژه    

مانند که ما به ضرورت، باید کننده اراده ما هستند. به آسیابی میاز بیرون، متعین
توانیم حد است که نمیاعمال خود را، در آن، آسیاب کنیم. گاه این ضرورت بدان

ایم و خویشتن را کنیم به ضرورت تن ندادهحتی وقتی هم فکر میاز آن بگریزیم. 
گاه میپیروز می که در حضور چیزی هستیم که کند از ایندانیم، مخالفتش ما را آ

های اجتماعی را شئی شمردن، ما جز این قرار، با پدیدهمستقل از ما است. بدین
 کنیم.که خود را با طبیعت آنها منطبق کنیم، نمی

 
 

هستند،  :  امرهای واقع یکسان نیستند.امرهای واقع که بیانگر روابط قوانقد
های حق مایه آنها است و گویای رابطههمانند امرهای واقعی نیستند که حق بن

کنند که در روابط هایی اعمال میها جبر خود را بر انسانبا حق هستند. اولی
کنند. روابط نیستند، جبری را اعمال نمیایندر قوا هستند. اما بر کسانی که 

ها از روابط قوا خارج شوند، امرواقعی که فرآورده و بیانگر روابط هرگاه انسان
قوا است، در مورد آنها، دیگر برجا نیست که آنها خود را در برابر چیزی بیابند 

، فرآورده و گویای رابطه که مستقل از آنها است. برای مثال، ربا، بمثابه امر واقع
قوا میان گیرنده و دهنده است. هرگاه دو طرف از این رابطه خارج شوند، در 

شود، امرواقعی که ربا است، وجود ندارد تا که این دو خود آنها مربوط میآنچه به
مستقل از آنها نیز  را در حضور چیزی ببینند که مستقل از آنها است. در واقع 

کنند.  امرهای واقعی ای است که با یکدیگر برقرار مییرا فرآورده رابطهنیست. ز
آورند کنند و فراخنا پدید میمایه آنها حق است جبری را اعمال نمیهم که بن

 های در رابطه حق با حق.انسان برای خودانگیختگی
 نقدپایان     
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 قواعد اصلی
 
 دارند: ه با قواعد پیشین همبستگیدو قاعده اصلی ک   

 داوری اجتناب کرد:ساخته و پیش. باید از هرگونه مفهوم پیش1
این قاعده نیاز به شرح و بسط ویژه ندارد. زیرا حاصل بررسی پیشین است.     

چیزی جز بکاربردن  است. شک روشمند دکارت این قاعده پایه هر روش علمی
این قاعده نیست. اگر دکارت از این قاعده پیروی کرد که در صحت هر فکر و 
مفهوم باید شک کرد، زیرا برآن بود که نباید مفاهیمی را بکاربرد که بطورعلمی، 

است، بدست نیامده باشد. هر مفهومی یعنی با بکاربردن روشی که او تدوین کرده
اشد، باید بدورافکنده شود، الاقل بطور موقت. که بدان روش بدست نیامده ب

فیلسوف انگلیسی که روش تجربی را  – (Bacon  (ها نزد بیکونبت نظریه
نیز بازگو کننده  -خواند که باید شکست ها میها را بتداوریابداع کرد، پیش

)روش دکارت و روش بیکون( شناسی سان، دو روشاست. بدینهمین قاعده
ساخته و باره که باید از مفهوم پیشکه اغلب در تقابل با یکدیگرند، در این

شناس است که، بهنگام داوری پرهیزکرد، اشتراک دارند. بنابراین، بر جامعهپیش
تعیین موضوع تحقیق خویش، قاطعانه از بکاربردن مفاهیمی خودداری کند که 

های قالبی اند. بر او است که خود را از این یقینی، شکل گرفتهبیرون از سپهر علم
که بر عقول عادی حاکمند، رها کند. باید دست و پای عقل خویش را از 

شوند و خوکردن درازمدت های تجربی انگاشته میی آزاد کند که مقولههایزنجیر
 رداند. اگرهم ضرورت ایجاب کردگحاکم بر عقلشان می جبارنها را به آنها، آ

به این واقعیت چنین کند که ارزش ناچیزی  بکارشان برد، با وجدان محقق
 به آنها نقشی ندهد. یشان نکند وفکر راهنما .دارند
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یقینی باشند. برای مثال، « علم»اما هیچ نه معلوم که مفاهیم فرآورده  نقد:● 
دارد و در جامعه شناسی او بیشترین  بدان باور ر امرهای واقع که دورکیمجب

الیقین است؟ جبری که او بدان قائل است، کاربرد را دارد، فرآورده کدام علم
تک محوری است. راهنما کردن این ثنویت، نه تنها عقل را به  ترجمان ثنویت

تری کند به فضای تنگکند ، بلکه محدودش میگ دو محور محدود میفاصله تن
است که به عقل امکان  رو، آن روش علمیکه فضای محور فعال است. از این

اینهمانی پیدا کند. در باره روش علمی، از جمله مراجعه باید کرد  دهد با هستی
 پردازد.که به روش علم می به فصلی از جلد دوم کتاب رشد

  نقدپایان     
 
کند، مداخله احساسات شناس مشکل میآنچه رهایی از این مفاهیم را بر جامعه   

، باورهای سیاسی و مذهبی ما را به هیجان جامعه شناس است. در حقیقت
دی نیز تابع آورند. نه تنها در رفتار اخالقی بلکه در شناسایی اشیاء دنیای مامی

شویم. کاربرد دادن به هیجان در شیوه درک ما و چگونگی تبیین ما از آنها می
بندیم. و آوریم، دل میگذارد. به مفاهیمی که ما درباره آنها پدید میاشیاء اثر می

تابند. هر نظر گونه مخالفتی را بر نمیکه هیچ رسانندآمریتی بهم می یماین مفاه
دوستی و یا خوانند. سخنی که با فهم ما از وطنشمن میمخالف با خود را د

، مردود است. بر جامعه باشد کرامت فردی، نخواند، ولو مدلل به دالیل معتبر
احساسات و مفاهیم هیجان آور، رها کند. با تمام از شناس است که خود را 

تغییر چهره  که گراییتجربه –که همانند هر تصوفی  –توان، برضد آیین صوفیانه 
 داده و منکر دانش است، برخیزد. 

  

. قاعده نخست منفی است، قاعده دوم تعریف چیزی 2
 خواهد شناسایی کند:میمحقق است که 

ذهنیات غیر از باید خود را  خاطر که محقققاعده اول منفی است بدین     
راجع باشد به یک  هر تحقیق علمیکند که علمی برهد. قاعده دوم ایجاب می
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شناس باید گروه معین که یک تعریف دارند. بنابراین، نخستین کار جامعه
کند تا که بداند چه چیز را خواهد شناسایی علمیتعریف اشیائی باشد که می

شناسایی کند. این کار ضرورترین شرط برای تحقیق، برای یافتن یک نظر و 
، نظر باید ترجمان امرهای واقع باشد و بدون شناسایی آن است. در حقیقتتبیین 

کند. افزون براین، به یمن این تبیین امرهای واقع، نظر صفت علمی پیدا نمی
آید، این آید. بنابر تبیینی که بعمل میبوجود می ابتدائی است که موضوع علم

 . شودنمیشود یا میاسایی موضوع شن موضوع یک چیز 
را نه بروفق فکری که  که تبیین عینی باشد باید که پدیدهبرای این    

گیهای جبلی سازد و نه بنابر تصوری آرمانی، که برابر ویژهعقل می
. باری، در آغاز کار که امرواقع هنوز شناسایی طبیعت آن، تبیین کرد

ها رفت که بیرونی و در دید نخست گیراغ آن ویژهاست، الجرم باید به سنشده
که در ژرفای امرواقع قراردارند، بدون تردید  ییگیهاقابل مشاهده هستند. ویژه

شان بیشتر است. اما در این مرحله از تحقیق کنندگیتر هستند. ارزش تبییناساسی
وان گفت چیستند مگر  با جانشین تاند. بنابراین، پیشاپیش نمی، ناشناختهعلمی

گیهای نمایان هستند که باید قرار، این ویژهواقعیت کردنِ برداشتی عقالنی. بدین
گیها را دارند، هایی که همین ویژهدر تبیین ابتدائی بکارشان برد و  تمامی پدیده

ه گیها ن. زیر ما بر گزینش ویژهشوندمیبدون استثناء و تمیز، مشمول این تبیین 
تند. بنابراین، گیها همه دانسته ما از واقعیت هسدلیلی و نه حقی داریم. این ویژه

ای که، ولو بندی امرهای واقع را تعیین کنند. ما هیچ ضابطهباید چگونگی گروه
 است:جزءً، این قاعده را بالاجرا کند، در اختیار نداریم. لذا، قاعده پسین این

های گیکرد که بروفق ویژهها را موضوع تحقیق علمیتنها باید گروهی از پدیده    
اش سان هرآنچه تبیین در بارهخارجی مشترکشان، تبیین ابتدائی شده باشند. بدین

کنیم شود. برای مثال، اعمالی چند را مشاهده میصادق است، موضوع تحقیق می
معه واکنشی گیرند، در جاوقتی انجام می که گی بیرونی را دارندکه همه این ویژه

کنیم. ما این اعمال را یک گروه مجازات توصیف میرا نانگیزند که ما آرا بر می
سان تمام اعمالی که سبب نهیم. بدینمی رمکنیم و بدان نام جخاص تلقی می

شناسیش شوند که جرمشود، موضوع دانش خاصی میمجازات مرتکبشان می
دهیم که پیوندهای خون انجام میورد افراد اغلب همخوانیم. همین کار را در ممی
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دهند که موضوع کند. این افراد تشکیل خانواده میحقوقی آنها را متحد می
 شود. جامعه شناسی می

 عاری از هرگونه اخالقو  وحشیمردمانی را این امر که شماری از محققان     
شود که اخالق ما اخالق است. ادعا می گیردمی مایهپندارند، از این فکر می

ناشناخته و یا در حالت ابتدائی است.  اما این تعریف  اخالق بر مردم ابتدائی
کند. برای قاعده را بکار بریم، همه چیز تغییر می حال اگر اینخودکامانه است. 

گی ینیم آیا واجد ویژهکه بدانیم آیا یک دستور اخالقی هست یا خیر، باید بباین
گی قابل مجازات بودن عمل نکردن مندی هست یا خیر. این ویژهخارجی اخالق

به آن است. برای مثال، افکار عمومی نسبت به کسی که دستور اخالقی را رعایت 
شویم که این کند. پس، هربار که با امرواقعی روبرو میابراز می کند، بیزارینمی
را انکار کنیم. زیرا همان طبیعت نداریم صفت اخالقی آن گی را دارد، حقویژه

گونه دستورهای اخالقی در را دارد که امرهای اخالقی دیگر. باری، نه تنها این
های وجود دارند، بلکه از دستورهای اخالقی که در جامعه ترهای مادونجامعه
اج دارند، پرشمارتر نیز هستند. فراوان دستورهای اخالقی که، در این رو متمدن
های اند، در جامعهها، عمل به آنها به قضاوت و نظر افراد بازگذاشته شدهجامعه
شویم ی مییبینیم گرفتار چه خطاتر رعایت کردنشان اجباری است. میمادون

 کنیم.کنیم و یا بد تعریف میوقتی تعریف نمی
های بیرونی گیاست: ویژهر مهمی که نباید از آن غفلت کرد اینام    

های درونی که بنیادی هستند، داشته باشند. گیباید حلقه در حلقه ویژه
آیند. هرگاه اگر نه، یعنی عالمتی حادثی باشند، بکار تبیین ابتدائی نمی

 انشدگیهای درونی باشند، دیگر رابطه با ویژهگیهای بیرونی بیویژه
. زیرا دیگر هیچ ه درون واقعیت را نداردبای برای درآمدن هیچ وسیله

که بگوییم ای میان برون و درون، صورت و محتوی، وجود ندارد. مگر اینرابطه
های معین، بدون استثناء، گیسان، وقتی ویژهاصل علیت سخنی پوچ است. بدین

توانیم اطمینان داشته جود داشته باشند، میوهای از یک قماش در  همه پدیده
بیعتی همانند های موضوع تحقیق طهای مشترک، پدیدهگیباشیم که بنابر ویژه

 دارند.
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 ، ذهنی است:شک، بدون گرایی. حس3
های حسی است که سخت در علوم طبیعی قاعدهِ تحقیق بر طرد آن داده     

وند که بقدر کفایت عینی باشند. شهایی بکار گرفته میشخصی هستند. تنها داده
که گرما و یا برق در گذار را أثیرکدان موجهای تیرو، در مقام تحقیق، فیزاز این

انگیزند، با تموجهای گرما یا برق که توسط گرما یا برق سنج قابل آدمی بر می
د همین احتیاط را رعایت کند. شناس نیز بایکند. جامعهاند، جانشین میمشاهده

برد، باید تا جایی که ار میدر تبیین ابتدائی امرواقع بکاو های خارجی که یگویژه
 ممکن است عینی باشند.

، بهمان توان اصل را بر این گذاشت که امرهای واقع اجتماعیمی    
که صور امرهای واقع  -شوند اندازه که از بند امرهای واقع فردی رها می

شدن را بدست  شناسی، قابلیت موضوع تحقیق جامعه-ی هستند اجتماع
 آورند.می
هم ثبات دارند و هم استمرار. در عوض، امرهای واقع  امرهای واقع اجتماعی    

امرهای واقع اجتماعی هستند، هم از  این به آن فرد، این و های شکلفردی که 
بنای تحقیق را بر  گیرند و هم پایدار نیستند. هرگاه محققن شکل را بخود میآ

آن شناسایی که بتوان شناسایی جامعه خواندش، به امرهای واقع فردی بگذارد، 
تواند بر واقعیت ناثابت، ثابت بماند و نگاه محقق نمی که . چراجویدراه نمی

شود. اجتماعی، شناسایی خود آن امر نمی قعشناسایی صورتی از صور یک امر وا
ماند که هست، حال که همان میمحقق باید بداند که امر واقع اجتماعی، در همان

 جمعی و عادت گیرد. برای مثال، عرفاین یا آن شکل فردی را بخود می
ها و امرهای المثلقواعد حقوقی و اخالقی و ضربجویند. معینی می هایشکل

: مانندیک شئی ثابت می ،هان بکاربردنآبرغم این و و...  واقع ساختار اجتماعی
امرهای واقع اجتماعی، برغم تغییر شکل مداوم، همان که هستند 

 شوند.می شناسیمانند و این امرها هستند که موضوع جامعهمی
 چند از امرهای واقع اجتماعیخواهد یکقرار، وقتی جامعه شناس میبدین    

کنند، منزه نمودهای شخصی که پیدا میاز را شناسایی کند، باید بکوشد آنها را 
کال گوناگون آن و اش اجتماعی، کند. بروفق این اصل است که ما همبستگی
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ایم. کنند، مطالعه کردهتحولشان را از خالل سامانه قواعد حقوقی که بیانشان می
ها را دسته بندی کنیم، و این خانوادهنوعی های نمونهطور، اگر بخواهیم همین

های ادبی انجام دهیم که مسافران و گاه و وصف حکار را با مراجعه به شر
آمیزیم شویم. انواع بس مختلف را در هم میسر در گم میکنند، شناسان میتاریخ

عکس، انگاریم. اگر، بهها بس دور از یکدیگر را نزدیک به یکدیگر میو نمونه
شناسی، اساس را بر  تشکیل حقوقی خانواده و بطور خاص، بر نمونه نوعیدر 

الی ، یک معیار عینی خواهیم داشت که گرچه خبگذاریم حق جانشینی و وارثت،
ها ما را از خطاهای بسیار، مصون از عیب نیست، اما در تشخیص انواع خانواده

 دارد. می
 

قواعدی که باید در شناسایی امر به سامان و امر نابسامان 
 بکار برد:

 
 ندو آنها که همانو هستند  امرهای واقع دو نوعند:  آنها که همانند باید باشند    

ها را یا بسامان  و دومی های عادیا را پدیدههاولی .نیستندباید باشند و 
خوانیم. دیدیم که در آغاز تحقیق، امرهای یا نابسامان می های آسیب دیدهپدیده

نوع دوم را نیز باید لحاظ کرد. این دو نوع امرها گرچه از جهاتی، یک طبیعت 
نوع مشخص از یکدیگرند و سزا است که از یکدیگر مشخص  را دارند، اما دو

 و جدا گردند.
دهیم، بستگی دارد حلی که ارائه میشترین اهمیت را دارد. زیرا راهیمسئله ب     

شویم. بنابر نظری که ، بخصوص برای علم انسان قائل میبه نقشی که برای علم
دل کنند، دانش، در باره آنچه جانبدارانش در مدارس مختلف تدریسش می

گویند: دانش جز شناخت امرهای واقع نیست. آموزد. می، هیچ نمیبخواه ما است
و این امرها همه ارزش و فایده همگون دارند. علم بررسی امرها و توضیح آنها 
است اما قضاوت در باره آنها نیست. از دید علم، قابل ستایش و سرزنش وجود 

تواند بما بگوید علتها دید، خوب و بد وجود ندارند. علم میندارند. از این 



37 
 

گوید چه هدفی را باید برگزینیم. آورند. اما بما نمیها را پدید میچگونه معلول
گاه  برای دانستن نه آنچه هست بلکه آنچه دلخواه ما است، باید به ضمیر ناخودآ

روشن کند اما قلبها را در  تواند دنیا راگوید: علم میای میمراجعه کرد. نویسنده
سان، گذارد. قلب خود باید نور ویژه خویش را بیابد. بدینتاریکی شب باز می

شود. در نتیجه، فاقد علت وجودی علم از هرگونه اثرمندی عملی، خلع می
گردد. زیرا اگر علم بکار انسان در گزینش هدف و تمیز خوب از بد، بنابراین، می

گویند: علم ما را از علتهای افتن آن چه سودی دارد؟  میبکار زندگی، نیاید، ی
که دهد آنها را چنانکند و این آگاهی به ما امکان میها آگاه میوجودی پدیده

علمی، بر  فراخواهیم بازسازیم و هدفی را متحقق کنیم که، ما به علل می
زیرا برای  ای، خود یک هدف است.ای، هر وسیلهکه، از جنبهگزینیم. حال آنمی

وردن آ. با بدست را بمثابه هدفی بخواهیم و بدست بیاوریمبکاربردنش، باید ما آن
 کنیم. هدف برتر خود را متحقق می وسیله است که

همواره چندین راه برای رسیدن به هدفی معین وجود دارند. پس، باید میان    
بهترین راه یاری  آنها، یکی را برگزید. حال اگر دانش نتواند به ما در گزینش

نیست که به  ما بیاموزد بهترین راه کدام است؟ این علمه تواند بکند، چگونه می
تر است؟ کدام رسد؟ کدام راه مطمئنآموزد کدام راه زودتر به مقصد میما می

در تعیین هدف برتر نتواند به ما یاری رساند،  لمتر است؟ اگر عراه کم خرج
خوانیم، دستیار ما تواند در گزیدن هدفهای ثانوی که ما وسیله میمیاولی نبطریق
 باشد. 

 
شود. بنابراین، با است که هدف در وسیله بیان میسخن صحیح این نقد:

گشتن  که وقتی دانشمندشود. چنانبرگزیدن هدف، وسیله شناسایی و انتخاب می
شود. وسیله دف در وسیله بیان میگردد و هآموختن روش می شود، علمهدف می

ها از دو نوع نوعند، یکی قدرت بیانگر اصل راهنمای انسان نیز هست. اما هدف
شود. کس یا گروهی که و دیگری حق. علم مانع از قدرت را هدف کردن، نمی

کند. سازد و وسیله میکند، ترکیب متناسب به هدف را میقدرت را هدف می
کند. ترکیبی شرکت می نآ آید و هم خود در ترکیبله میعلم هم بکار ساختن وسی
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آید، وسیله رسیدن به و عناصر دیگر پدید می و ثروت و زور که از علم و فن
 کند.گردد. نوع ترکیب نوع هدف را گزارش میقدرت می

کار برعهده اندیشه راهنما تواند قدرت را بمثابه هدف توجیه کند. ایننمی علم    
کننده قدرت بمثابه هدف و این ترکیب تواند توجیهاست. آن اندیشه راهنمایی می

 باشد.  بمنزله وسیله بگردد که بیان قدرت
ها کردن استعدادها و فضلو فعال و اگر هدف رشد از راه عمل به حقوق    

و دیگر نیروهای محرکه  و فن با این هدف، ترکیب علمباشد، ترکیب متناسب 
کند، شود. اندیشه راهنمایی که این هدف و وسیله را تصویب میبا حقوق می

 است.  بیان استقالل و آزادی
اعلم وجود دارد. و بیان استقالل است، ن راهنمایی که بیان قدرت در اندیشه    

و روش عمل به آنها و علم بر اصل راهنمایی  بر حقوق ، از جمله، علمو آزادی
 شود. کامل برخوردار می است که، بدان، عقل از خودانگیختگی

 نقدپایان     
 

دهد بگوییم جانبدار عقل ای که طرح کردیم به ما امکان میمسئله     
، در حقیقت مند بگردیم.آنکه ایدئولوژیشناس و نیک اندیش هستیم بیحقوق

سان که برای افراد، تندرستی خوب و خواستنی است و ها، همانبرای جامعه
ییم که جبلی امرهای بیماری بد و پرهیزکردنی است. هرگاه ما معیاری عینی بجو

، ما امکان دهد بطور علمی، در انواع امرهای واقع اجتماعیواقع باشد و به
حال که به روش خود وفادار در همان تندرست را از بیمار بازشناسیم، علم

را در اختیار  ، عالئم همگانیرهد. بدون شکماند، عمل ما را نیز از ابهام میمی
که تندرستی هیچ توان جست.  چناننمی ددر افرارا همه عالئم  .گذاردما می

شود. زیرا تعریف حالت کند، نمیفردی مصداق تندرستی که علم تعریف می
ترین حالت است. حالت تندرستی افراد، از این حالت، تندرستی، گویای همگانی

 کم و بیش دور است. 
آید مگر  با پادرمیانی دتواند در امرهای واقع فرونمی علماست که حق این    

ها که توان گفت، بتدریج که قانونهنر. اما هنر جز ادامه علم نیست. و هنوز می
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کنند، از عدم تکافوی عملی تر بیان میکند، واقعیت فردی را کاملعلم برقرار می
 .کاهندمی علم

 

مانند اما همان که هستند می . امرهای واقع اجتماعی1
 گیرند که بر دو نوعند:های مختلف به خود میشکل

در مورد تولد  ها را در اختیار ندارد که زیست شناسشناس همان ضابطهجامعه   
به دقت تواند شناس نمیدارد. جامعهدر اختیار و مرگ و سالمت و بیماری فرد، 
است و زمان مرگش شود و عمر او چه اندازهبگوید جامعه چه زمان متولد می

اند، کدام است. همه پرسشهایی که در زیست شناسی هنوز پاسخ نجسته
اند. وانگهی، حوادثی که در زندگی پاسخ نیافته شناسیاولی، در جامعهبطریق

دهند، ها از یک سنخ روی می در همه جامعهدهند، و تقریباًاجتماعی روی می
بیش از اندازه گوناگونند که بتوان گفت یکی از آنها این یا آن اندازه در شتاب 

 ها مؤثر است. ها برای پرسشبخشیدن به یافتن پاسخ
حال که شود، در هماناجتماعی که موضوع کار جامعه شناسی می هر پدیده     

گیرد. این اشکال اند که هست، بنابر مورد، اشکال گوناگون بخود میمهمان می
از دو نوع هستند: نوعی که اگر نه نزد همه افراد، دست کم نزد بیشتر افراد یافت 

شود، با تغییرهای ناچیز، تکرار شود. اگر هم همان شکل نزد افراد تکرار نمیمی
شوند و استثنائی هستند. ار نمیشود. نوع دوم، امرهایی هستند که نزد همه تکرمی

شوند، بلکه شکلها از فردی به فرد دیگر، تغییر نه تنها نزد اقلیتی تکرار می
کنند. افزون براین، دوام نیز ندارند و هنوز زندگی فرد برجا است که آن شکل می

مکان  ماند. این اشکال هم بلحاظ زمان و هم بلحاظ، برجا نمیاز امر واقع
سان، ما با دو نوع پدیده اجتماعی روبرو هستیم. این دو استثنائی هستند. بدین

خاطر، دهیم، از یکدیگر مشخص کنیم. بدیننوع را باید در صفاتی که به آنها می
ما امرهای واقع نوع اول را عادی و امرهای واقع نوع دوم را میرا یا نابسامان 

 خوانیم. می
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ای واقع نوع اول را، نمونه نوعی یا میانگین سزا است که امره    
نزد فرد تجریدی وجود دارد  بخوانیم. بدین معنی که این شکل از پدیده

سان، نوع عادی با سنخ میانگین در مانند.  بدینکه همه افراد به او  می
 کند،آمیزد. لذا، هر شکل از امروقع که از این میانگین فاصله پیدا میمی

است که این نمونه نوعی با همان دقت و بیمار و یا نابسامان است. بدیهی
شود، تعیین شدنی نیست. زیرا وضوح که نمونه نوعی فردی تعیین می

توانند تغییر دهند، مطلقا ثابت نیستند و میهایی که تشکیلش میخاصه
توانند شکلی را تشکیل دهند که میانگین کنند. اما بدون تردید می

سیماشناسی سان که است. همان شناسیجامعه خوانیم و موضوع علممی
کند که نمونه نوعی و میانگین ای را مطالعه میاندازه زنده اجتماعی

. نباید از یاد برد که کنداست، جامعه شناسی نیز میانگین را مطالعه می
که یک پدیده بخود  را ترین شکلیهمواره امکان آن وجود دارد که همگان

 گیرد، در جامعه یافت.  می
 

توان نتایج حاصل از بکاربردن ای که بدان می. وسیله2
 روش پیشین را آزمود:

و بسامان است، خود نیز  های عادیگی بیرونی پدیدههمگانی بودن که ویژه    
، پس از آنکه بررسی و تبیین شد، خود نیز روای قابل توضیح است. ازاینپدیده

رو، نه وجود طلبد. شکل عادی و بسامان بدون علت نیست. از اینتوضیح می
، بیشتر نفی نکردنی علت که نوع علت را باید یافت. خاصه عادی و بسامان پدیده

شود هرگاه بتوان ثابت کرد که عالمت خارجی که نخست آن خاصه را می
است. به سخن نمایاند، تنها یک ظاهر نیست بلکه بنیادش در طبیعت پدیدهمی

، مشهود را، به یمن شناسایی علمی دیگر، وقتی بتوان عادی و بسامان بودنِ
قبول نشاند. این شناسایی تنها برای آن نیست که بدانیم و به کرسی  کرد مستند
د هستند، ولو به دالیلی که آوردیم، عموماً مفید ها برای اندام زنده مفیپدیده

هایی را شناسایی کنیم که از سنخ عادی هستند، بلکه برای آن نیز هست که پدیده
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و بسامانند اما سودمند نیستند. بسا مفید است که زایمان در زن باردار درد و الم 
ه را شرائطی پدید نیاورد اما ناممکن است. بنابراین، عادی و بسامان بودن پدید

دهند که شرائط وجودی نوع مورد مطلعه بشمارند. خواه، بلحاظ توضیح می
مکانیکی، معلول ضرور  آن شرائط باشد و یک وسیله باشد که، بدان، اندامهای 

 جویند.زنده، با شرائط انطباق می
شود. زیرا روش اول اگر به در اوضاع و احوالی، این وارسی سخت ضرور می    

و  عتواند وارسی کننده را گرفتار خطا کند. چنین اوضابکار رود، میتنهایی 
هایی که، درآنها، نوع های تغییر است. دوراناحوالی، اوضاع و احوال دوران

که هنوز شکل جدیدی به خود گرفته آنموضوع مطالعه در حال تغییر است بی
نون متحقق است، باشد.  در این مورد، تنها نمونه عادی امرهای واقع که هم اک

همان است که درگذشته بود و با شرائط جدید زیست، در رابطه نیست.  
تواند در تمامی گستره یک نوع، دوام آورد، در می قرار، یک امر واقعبدین
صورت، ما به ظواهر عادی در این آورد.حال که توقعات وضعیت را بر نمیهمان

مومیتی که معرفش است، عنوان دروغی بیش نیست. بودن رویاروییم. زیرا ع
نیست  ، بند نیست و شاخصی عادت کورِ عنوانی دروغ است چراکه جز به زورِ

موضوع مطالعه با شرائط عمومی زیست  که گویای علقه تنگاتنگ پدیده
شناسی با این است. زیست شناسیاین مشکل خاص جامعه باشد.دستجمعی، 

باشند  ، بس نادر است که انواع جانوران مجبورمشکل روبرو نیست. در حقیقت
بینی نشده در آیند. در حقیقت، هر جانوری از تولد تا مرگ، به شکلهای پیش

آنکه هویت خویش را از دست دهد بیتنها برابر طبیعت خود تغییر شکل می
های ابتدائی سخن بمیان شناسی،نیز، چنین است وقتی از جامعهدهد. در جامعهب

اند، قانون حاکم تاریخ خود را به پایان آوردهکه ها بنابر این است. این جامعه
ها، این قانون شناختنی توان یافت. اما در باره جدیدترین جامعهبرتحول آنها را می

رو است که اند. از اینطی نکرده نیست. زیرا تمامی طول تاریخ خود را
شناس، وقتی به شرائط متعین کننده امر واقع  دسترسی ندارد، در یافتن جامعه

 شود.پاسخ این پرسش که آیا پدیده عادی هست یا خیر، با مشکل روبرو می
. عمومی است یابد امر واقعرهد وقتی به یمن بررسی، در میاو از مشکل می    

تواند درپی یافتن شرائطی برود که در چون دانست امر واقعی عمومی است، می
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است.  پس از آن، باید ببینند آن شرائط در گذشته، این عمومیت را متعین کرده
شناس اند. هرگاه شرائط برجا باشند، جامعهحال حاضر نیز برجایند یا تغییرکرده

را غییر کرده باشند، بر او است که آنتواند امر واقع را عادی بداند و اگر تمی
که بدانیم آیا وضعیت اقتصادی کنونی مردمان عادی نداند. برای مثال، برای این

است، عادی است گی آنی، باوجود نداشتن سازماندهی که ویژهیکشورهای اروپا
شویم که این اقتصاد را بوجود یا خیر، در گذشته، در پی یافتن شرائطی می

ها اگر این شرائط برجا هستند، وضعیت این اقتصاد، برغم اعتراض اند.آورده
در حال از میان رفتن  انگیزد، عادی است. اما اگر ساختار اجتماعیکه بر می

اند، این اقتصاد دیگر عادی نیست و است و شرائط پدیدآورنده تغییر کرده
 میرنده است.

رو نباید جانشین روش پیشین بگردد و نیز نباید بهیچروش باوجوداین، این     
انگیزد هایی را برمیروش بکار رود. نخست به این دلیل که پرسشنخست این

است، توانا که چون دانش ما بقدر کافی پیش نرفته –پردازیم دورتر بدانها می –
طلبد ها میهبه آنها نیستیم. در واقع، توضیح تقریباً کاملی از پدید نبه پاسخ گفت

ها، باید متعین توانیم بدهیم. چراکه یا علل موجده و یا کارکردهای پدیدهکه نمی
باشند. باری، مهم است که، در تحقیق، هم از آغاز بتوانیم امرهای واقع عادی و 
غیر عادی را دسته بندی کنیم. تا که بتوانیم بگوییم کدام امرها در قلمرو اندام 

 شناسیشناسی و کدام امرها در قلمرو جامعهدر قلمرو آسیبشناسی و کدام امرها 
 گیرند. قرار می

توان نتایج به تصدیق رسید، می خاطر، وقتی همگانی بودن پدیدهبدین    
 توانیم سه قاعده زیر را تقریر کنیم:بکاربردن روش اول را تصدیق کرد. لذا ما می

 

 ده:سه قاع ❋
 یک نوع اجتماع معین، عادی است و درامرواقع، مدن آپدید : قاعده اول● 

. البته وقتی در متوسط جامعه رشد آن کند با یک مرحله معین ازربط پیدا می
 ارد.دای معین از رشد آن ربط آید و با مرحلههایی از این نوع پدید میجامعه
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را، از راه مشاهده عمومیت  ولاتوان نتایج بکاربردن قاعده می قاعده دوم:● 
که این عمومیت فرآورده شرائط عمومی  امر ، بررسی کرد. با توجه به اینپدیده

 مورد بررسی است.  جامعهدر نوع  زندگی جمعی
موضوع شناسایی مربوط  : این وارسی ضرور است وقتی امر واقعقاعده سوم● 

 است.که هنوز تحول کامل خود را به انجام نرسانده ایجامعهنوع  است به
 

، پیچیدگی و سیال بودنِ بسیار ِ اغلب شناسی. در جامعه3
امرهای واقع، بیشترین احتیاط را در شناسایی آنها ایجاب 

 کند:می
گویند چرا باید بسیار می به ما داوریهای ضد و نقیض در باره یک پدیده     

را باید محتاط باشیم، چند مثال از چکه بیشتر بدانیم محتاط باشیم. برای این
ترین امرهای اساسیورد. آنیز ببارشان میخطاها را بیاوریم که شناسایی روشمند 

 بریم،.می، برای شناسایی آنها، روش بکار که شوندمی شناسایی علمی وقتی واقع 
است. همه  اش، قابل اعتراض نیست، جرمشناسانهامر واقعی که خاصه آسیب    

هاشان از جرم یکسان شناسان در این باره بایکدیگر توافق دارند. اگر تعریفجرم
ای جرم است، اجماع دارند. باوجوداین، نیاز به که  چه پدیدهنیست، بر سر این

 است.پدیدهمطالعه بدون شتاب 
هایی تنها در جامعه ، قواعد پیشین را بکاربریم: جرمدر مقام شناخت پدیده    

شود. ها از هر نوع مطالعه میشود، در همه جامعهاز این یا آن نوع، مطالعه نمی
از  های مجرمانه،ها و عملای نیست که در آن جرم روی ندهد. شکلجامعه
جا و همه وقت، آن عملی اما، در همه  .کنندبه جامعه دیگر تغییر می ایجامعه

شود، جرم است. اگر به تدریج که که ارتکابش سبب مجازات مرتکب می
کنند، میزان جرائم یعنی نسبت ها از نوع مادون به نوع مافوق تحول میجامعه

کرد که پدیده جرم در حال عادی  توان باوریجرائم به جمعیت، کاهش بیابد، م
که ما هیچ دلیلی اال این است.روی نهاده گی، اما به از دست دادن این ویژههماند

از  را گی عادی بودندر اختیار نداریم که، به استناد آن، باورکنیم پدیده ویژه
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کنند. از آغاز قرن را ثابت میدهد.  امرهای واقع بسیار خالف آندست می
بگیریم. میزان را پی دهند سیر تحول جرم و جنایتبه ما امکان می سو، آماربدین

درصد است.  300است. درفرانسه، میزان افزایش آن در همه جا افزایش یافته
ای که عالئم عادی بودنش محل چون و چرا نباشد، یافت بنابراین، پدیده

است.  جرم را بیماری  شود. زیرا سخت دربند شرائط هر حیات جمعینمی
خواندن بدان معنی است که بیماری را عارضی ندانیم، بلکه، در  اجتماعی

کار، ما هرآنچه که مواردی، ناشی از سرشت بنیادی موجود زنده بشماریم. بدین
 کنیم. دهد، را محو میسی تمیز میشناروانشناسی را از آسیب

نماید. زیرا با شویم که متناقض میحاصل سخنی روبرو میبا سان، ما بدین    
تنها  نه عادی و بهنجار، شناسیهای موضوع جامعهدر شمار پدیده قراردادن جرم

ناپذیر و ناشی از سرشت زشت ما اجتنابآور، ا، گرچه تأسفگوییم: پدیدهمی
امل سالمت پدیده ع :افزاییمبر گفته خود میناپذیر انسان است، بلکه تصحیح

ناپذیر از هر جامعه سالم است. این نتیجه، در دید جامعه است. بخشی جدایی
زدگی چیره آور است. باوجود این، وقتی بر این شگفتنخست، بسی شگفت

جرم عادی  کنیم:یابیم و تصدیق میمیدررا ل عادی بودن آنشویم، آسان دالیمی
 ای که در آن جرم نباشد، وجود ندارد.است زیرا هیچ جامعه

هستند، باید  که در یک جامعه مفروض اعمالی روی ندهند که جرمبرای این    
سات حامی قانون مجازات ، بدون استثناء از احساکه در همه وجدانها فردی

د تا که ندار بگردد و براثر وقوع جرم جریحهنباش پر مجرمان به میزان ضرور،
اگر هم چنین بگردد، بازهم جرائم از احساسات مخالف را مهار کنند. 

سان . زیرا علتی که بدینکندروند، تنها شکلشان تغییر میمیان نمی
 کند.های جدید را باز میکند، درجا، سرچشمهها را خشک میسرچشمه

 
و عمل به حقوق و با یکدیگر  احساسات نیک گزارشگر معرفت بر حقوقنقد:  

ای افراد به حقوق خویش . هرگاه در جامعههستندرابطه حق با حق برقرارکردن 
هستند،  شوند و جرائم که از اشکال روابط قواها حق با حق میعمل کنند، رابطه

در حمایت از حقوق جزا، سخن  شوند. مؤلف به احساسات جمعیمحل میبی
. معرفت به حقوق و عمل به حقوق، غیر از گوید و نه از حقوق ذاتی حیاتمی
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ریزی و آدمکشان است. چراکه احساسات، بنابر موقع و بنابر نوع بیزاری از خون
که عمل کنندگان به حقوق، همواره، کنند. حال آن، تغییر میامر واقع توجیه یک

از این حقوق سخن  سان،  اگر  دورکیمکنند. بدینمحل میعمل ناحق را  بی
 داد.صفت جبری نمی گفت، به جرممی
، دائمی بشماریم، الجرم ابه امرهای واقع مستمر، اگر جرائم را بمثدر حقیقت    

توان مانع برهم افزوده شدنشان شد. چراکه روابط شوند و نه میپذیر مینه درمان
افزایند. های مجرمانه بمثابه شکلی از آنها نیز بر هم میافزایند و عملبر هم می قوا

ها، مشاهده و نیز واقعیتِ در منظر دید، در همه جامعه صدیق دورکیمامری که به ت
از منظر دیگری  ،های امرهای واقع مستمرگیبگاه پرداختن به ویژه کردنی است.

 نیز نظر دورکیم را نقد خواهیم کرد.
 پایان نقد    
 

جزائی مردم، در برههِ  ، از حقوقکه احساسات جمعیبرای این ،در حقیقت      
هایی نفوذ ند، باید که این حقوق در وجداننمعینی از تاریخ خود، حمایت ک

د که تا آن زمان، بروی آنها بسته بودند و یا بسط یدی را پیدا کنند که به نکن
آید  که پیش از پدید دلبستگی شدید آنها به اندازه کافی نداشتند.  باید که نسبت 

آن وجود نداشت. باید که جامعه، در مجموع خود، آنها را تا بخواهی کارآ  
که توان تحمیل شدن بر افراد را بیابند، احساس کند. زیرا این حقوق برای آن

از که آدمکشان ناپدید شوند باید که بیزاری دیگری ندارند. برای اینسرچشمه
آیند، شدت در آنها، آدمکشان پدید می ریزی، در قشرهای اجتماعی که،خون

بگیرد. هنوز، باید در تمامی جامعه این بیزاری شدت یابد. وانگهی، نفس غیبت 
شود. زیرا یک احساس وقتی بطور مستقیم در تولید این نتیجه، سهیم می جرم

 نهمواره یکسان رعایت بگردد. حالتهای قوی وجدا که شودمی آکاربسیار بیشتر 
تر هستند، ها خفیفها که نسبت به جرماز جنحهاین وجدان  که ، بدون آنجمعی

ها هستند. ها شکل خفیف اولیدومیکه . چرا مانندبرجا نمی نیز بیزار باشد،
دومی خطای ساده نسبت به مال دیگری، ارتکاب دزدی و  ،در مثالسان، بدین

 ،. لذاانگیزنددیگری را بر می رعایت حق مالکیت و دیگر دوستیتنها احساس 
شود تا نسبت به دزدی. تری برانگیخته مینسبت به خطا احساس بیزاری خفیف
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آید، ، نسبت به خطا، همان بیزاری شدید پدید نمیو چون در وجدان همگانی
شود خاطر است که خطاکار سرزنش میشود. بدینا بنابر اغماض مینسبت به خط

گردد. اما اگر  همان احساس بیزاری شدید نسبت به دزدی، اما دزد مجازات می
، به ترتیبی که در همه وجدانها، بیزاری نست به تمایل یدآنیز پدید نسبت به خطا 

ان بیزاری ابراز نسبت به خطاهای مالی هم هم و به دزدی در کمال شدت باشد
و حساسیت شدید وجدان جمعی بر جا  گردندشود، خطاها نیز در خور تنبیه می

 ..ماند.می
اخالقی جامعه  سان، وجدانهای اخالقی افراد بازگو کننده وجدانبدین    
و خواه خطای  ، خواه جرمیشوند و با همان توان بازدارنده هرگونه عملمی

شکلی کند. اما همسانی و همدار میگردند که این وجدان را جریحهاخالقی، می
شمول و مطلق، اساساً ناممکن است. چرا که پیشینه زندگی افراد این اندازه جهان

یکسان نیست و تأثیرعوامل اجتماعی در زندگی افراد همانند نیست. در نتیجه، 
توان یافت که افراد انواع را نمیای رو، جامعهها گوناگونند. از اینوجدان

 شوند که منش جنایتمتفاوت نداشته باشند.  لذا در هر جامعه کسانی نیز پیدا می
است  سرشت آنها نیست. بلکه سبب وجدان همگانی سبب کاری دارند. زیرا 

بقدر کفایت تر باشد و وقتی ضعیف است. اگر وجدان همگانی هرچه قوی
جرم به آمریت داشته باشد تا که ارزش مطلق این تفاوتها ناچیز شود، نسبت 

 دارد.شود و آنها را که تمایل به خطا دارند را نیز، از ارتکاب آن باز میحساس می
به شرائط بنیادی هر زندگی اجتماعی ربط دارد.  و ضرور است جرم سانبدین    

ید است. زیرا شرائطی که جرم بدانها ربط دارد، خود نیز ضرور خاطر نیز مفبدین
 ، ضرور هستند.و حقوق هستند. برای تحول عادی اخالق

خاطر است که هر ساماندهی مانعی بر سر تجدید ساماندهی است. بدین    
تر  تار محکمتر هستند. هراندازه یک ساخهای ابتدائی مستحکمساماندهی جامعه

و جنایتها نبودند، شرط تحول که  قرار، اگر جرمباهرگونه تغییر ناسازگارتر. بدین
 کرد. زیرا نبود جرم و جنایتپذیر بودن ساختار است، نیز وجود پیدا نمیتحول

ست. هیچ امانند گشتهدر تاریخ بی بدان معنی است که شدت احساس جمعی
اخالقی افراطی  مند نیست. بایدکه آمریت وجدانچیز تا ابد خوب و نااندازه
 گیرد.حرکت به خود میشود و شکلی فاقد نباشد. چراکه آسان جامد می
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 ،کند. و نیزناقض روشی هستند که پیشنهاد می های اخیر دورکیمحکم  نقد:

کند، از این واقعیت نیز را لحاظ نمی ذاتی حیات ر که حقوقخاطدورکیم بدان
هستند. جامعه گرفتار  اشکال روابط قوا و جنایت شود که جنحه و جرمغافل می

شوند و زندگی را با زوده میها برهم افشود و این مسئلهروابط قوا، مسئله ساز می
کند نیز غافل ای که قدرت از آن پیروی میکنند. او از قاعدهخطر مرگ روبرو می

است: تخریب همواره باید بیشتر از ساختن باشد. بنابراین، آنچه تحول گمان 
 ها است. رود، برف انبار شدن تخریبمی
پذیری را  هم گویای تحولکه آن داندرا مفید می خاطر جرماو بدین    

انگارد و هم آنچه زمانی های همگانی و اخالقی و نیز نظام اجتماعی میوجدان
که تحول شود، بسا جرم نیست و عملی سودمند نیز هست. حال آنجرم تصور می

 ها و برهم افزودناست، جز فراگیرتر شدن این رابطه ساختاری که روابط قوا
، میزان باز و بسته بدون نظام اجتماعی را اندازه ها نیست. در حقیقتتخریب

ای است که، در آن، دهد. جامعه بسته جامعهفراگیری روابط قوا بدست می
های قوا هستند. در این رابطه، میزان تمیز عمل حق از ها اغلب، رابطهرابطه

تر رابطه قوا و بیشتر ها کمهرگاه رابطه عمل ناحق، اثر آن بر روابط قوا است.
ها که جرم بشمار بودند، های حق با حق بگردند، بسیاری نظرها و عملرابطه

ها جرم بمعنای بکاررفتن ترکیبی سان، تحول رابطهگردند. بدینمطلوب می
است، گرداند. بلکه عمل را که جرم نبودهگر در روابط قوا را عمل مفید نمیویران

 پوشانند.ها بدان میکند که مسلطای عریان میوشش مجرمانهاز پ
های حقوقمندها ها رابطهای است که، در آن، رابطهدر عوض، جامعه باز، جامعه 

های تاریخی و علمی و اخالقی از رشد بایکدیگر است. در این جامعه، وجدان
کنند. این وجدان جامعه را را سیراب می همگانی جویند و وجدانانسان غنی می

 دارد.در راست راه رشد بر میزان عدالت اجتماعی نگاه می
 گوید:چه می و حقوق بنگریم او در باره تحول اخالق پایان نقد.    
 
کوم شدنش به مرگ عین عدالت یک مجرم و مح آتن، سقراط بنابر حقوق   

ها او، استقالل در اندیشیدن بود. این جرم نه تنها برای آتنی که جرمبود. حال آن



48 
 

و یک  که برای همه انسانها مفید بود. مفید بود زیرا بکار تدارک یک باور
زیرا سننی  .آتن سودمند بودآمد. این باور و اخالق برای مردم جدید می اخالق

 کردند دیگر با شرائط زیست آنها دمساز نبودند. که زندگی آنها را تنظیم می
موردی منحصر به فرد نیست. زیرا امری است که، در تاریخ،  مورد سقراط    

ای که اینک ما از آن برخورداریم، برقرار یابد. آزادی اندیشهبطور مداوم وقوع می
کردند، از سوی اندیشمندان، مرتب نقض را ممنوع میشد اگر قواعدی که آننمی
گشتند.  باوجود این، در زمان خود، آزادی اندیشه شدند و سرانجام لغو نمینمی
ر را بآن همگانی وجدانکرد که دار میبود زیرا احساساتی را جریحه جرم
که این جرم مفید بود زیرا مبشر تغییرها بود که روز به روز، تافت. حال آننمی

که در طول قرون بود گذار همه نوع ارتداد آزاد بنیان . فلسفهندگشتضرورتر می
 گشت. شد که مرتکب آن، گرفتار مفتشان عقیده میشمرده می، جرمیوسطی

 
کند. در کاستی نظر او را که پیشتر آشکارکردیم، عیان می ،ح دورکیمتوضی نقد:

ها دارند، یکی استعداد اندیشیدن است. عقل ، از استعدادها که انسانحقیقت
انسان، در حالت طبیعی، خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد، بنابراین، خالق 

ها شود. گوناگونی انسانشود، الجرم اظهار میای که خلق میاست. اندیشه
خاطر، حق اختالف از گرداند. بدینشوند را ناهمسان میها که خلق میاندیشه
ها و اطالعها را ها و دادهجریان آزاد اندیشه . این حقاست ذاتی حیات حقوق

 کند. ضرور می
شناختن استقالل در اندیشیدن و آزادی در نوع اندیشیدن، جز  قرار، جرمبدین   

و ثروت  و فن تواند باشد. قدرت بمثابه رابطه قوا و ترکیبی از علمکار قدرت نمی
از خود بیگانه  رود است که احساس جمعیو... که در این رابطه بکار می و زور

 بییند:ها بخود میرو، دو نوع تغییر جامعهآورد. از اینرا پدید می
، استقالل هاهستند. بر اثر این نوع تغییر تغییرها که تغییر شکلهای روابط قوا● 

بطور صوری استقالل در طرف مسلط ماند. ولو می در اندیشیدن همواره جرم
، در عمل، -کندچنین نمی به حقوق که بدون وجدان – بپذیردشیدن را اندی

 کند و می ها را سانسوراندیشه
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ها با روابط حق با حق هستند. این تغییر تغییرها که جانشین شدن روابط قوا● 
د و نگرد، میاز غفلت، غفلت از حقوق که سبب بیرون آمدن شهروندان هستند
 د.ندراست، میکه قدرت بر حق پوشانده را جرم پوشش

 نقدپایان     
 

 کند:توضیح دروکیم کاستی نظر او را بازهم آشکارتر می    
 

ها، در تشکیل شدن، از آنها . قواعدی که انواع جامعه4
 کنند:پیروی می

است که بایکدیگر از دید تاریخ شناس، جامعه از افراد نایکسانی تشکیل شده● 
ای سیما و منش خاص خویش، تشکیالت خود، کردنی نیستند. هر جامعهمقایسه
را دارد. بنابراین، خاص خویش خود، سازمان اقتصادی  خود، اخالق حقوق
های گاشتن و تعمیم سیما و منش یک جامعه به جامعهیکسان انرا ها جامعه

 دیگر ناروا است. 
شوند، ها خوانده میهای ویژه که ایلبندیاز دید فیلسوف، بعکس، همه گروه● 

ها و ترکیبهای حادثی و موقت، شوند، جز تألیفها خوانده میشهرنشینان و ملت
 گیهایاست. این ویژه یتستند. آنچه واقعیت دارد انساننیبدون واقعیتی خاص، 

هر تحول اجتماعی از آن نشأت  هستند که  طبیعت انسانورده آفرهمگانی 
 گیرد. می
ای از رویدادها بیش نیست که ادامه دارد ها، تارخ رشتهدر نتیجه، از دید اولی    
رویدادها تنها از این نظر ها، اینیآنکه بازتولید یا تکرار بگردد. و از دید دومبی

 ارزشمند هستند که ترجمان قوانین عمومی هستند که در تشکیل طبیعت انسان
شناسان، آنچه بکابر اند و بر ارتقای تاریخی حاکمند. از دید تاریخبکار رفته

 زیرا های دیگر بکاربرد.بردنش برای یک جامعه خوب است، نباید در جامعه
توان کنند و نمیبه جامعه دیگر تفاوت می ایشرائط حالت تندرستی از جامعه

توان آنها را، بطور نظری، تعیین کرد. از راه عمل، کورمال کورمال، است که می
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توان یکبار این شرائط را تبیین و تعیین کرد. از دید فیلسوفان، این شرائط را می
سان، واقعیت اسایی و تعیین کرد. بدینبرای همیشه، برای نوع انسان، شن

نگاری توصیفی خالص است. ای تجریدی و یا تکاجتماعی، یا موضوع فلسفه
توان رهید که بتوان تشخیص داد که در فاصلِه از جبر این دو نگرش، وقتی می

 هاجامعههای تاریخی پرشمار و برداشت فرید و آرمانی از بشریت، انواع جامعه
آن وحدتی که هر تحقیق واقعاً علمی ایجابش  همر مفهوم نوع، وجود دارند. د

دانسته به یمن شناسایی علمی ای که در عمل وجود دارد،گوناگونیهم  کند و می
دهند، ، نزد همه افرادی که آن را تشکیل میهر نوع جامعه. زیرا منش گرددمی

ت هستند. و این های اجتماعی با یکدیگر متفاوحال، نوعوجود دارد و در همان
( اخالقی و حقوقی و اقتصادی و...  institutions)نهادهای راست است که 

نهایت متفاوتند. اما این تفاوتها چنان نیستند که به حیطه اندیشه علمی در بی
 نیایند. 

گمان کرد قانون ترقی  این بخاطر نشناختن نوع اجتماع بود که اگوست کنت    
آرمانی است. بنابراین، جامعهها یکی است و او این قانون را شناختهه جامعهدر هم

ها درجه رشد جامعه و کندکم و کاست اجرا میاست که این قانون را بیآن جامعه
توان معین کرد. در حقیفت، اگر بیشتر از یک نوع را به محک این قانون می

گیهای جه ترقی یا انطباق با ویژهها تنها بلحاظ دراجتماعی وجود نداشت، جامعه
وجود داشته باشند که  جامعهکردند. اما اگر انواع ، بایکدیگر فرق میانسانیت

توان آنها را یکسان دانست بلحاظ کیفی از یکدیگر تمیزدادنی باشند، دیگر نمی
انه انسانیت انگارسان، بسط و ارتقای تاریخی یگانه و سادهو یا یکسان کرد. بدین

از یکدیگر  کهسپرد گردد. آن انسانیت واحد جای به انواع اجتماع میوجه میبی
 ای مداوم در علقه یکدیگر نیستند. متمایز و بایکدیگر متفاوتند و بگونه

 

 برای شناسایی نوع اجتماع: . روش علمی4.1
هر جامعه، روش دیگری  نماید که برای شناختطور میدر دید نخست، این   

نگاری که تا جای ممکن کامل باشد. بعد این تک نگاری نیست. تکجز 
کنیم تا ببینیم در چه چیزها با یکدیگر میها را با یکدیگر مقایسه نگاریتک
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ها و تفاوتند. برابر اهمیت مشابهتمدارند و در چه چیزها با یکدیگر شاهت 
روش، گوییم تنها روشی که نیم. به استناد اینکمیتفاوتها، مردمان را دسته بندی 

روش است. در واقع، نوع کارآیی دارد این و شناسایی علمی در مشاهده و بررسی
ای از افراد نیست. حال چگونه بتوان تشکیل و اجتماع چیزی جز مجموعه

ن افراد عضو آن و شناسایی کردن خود تشکلش را اندریافت بدون شناسایی کرد
مجموعه؟ آیا قاعده این نیست که برای شناخت یک کل باید اجزاء آن را یک 

بسیار دیر،  شناسیخواستند جامعهبه یک شناسایی کرد؟ بدین دلیل است که می
کند و به  ها را یک به یک شناسایینهایت دیر، پدید آید. تا که تاریخ، جامعهبی

 ها را بایکدیگر مقایسه کرد.نتایجی عینی دست یابد تا بتوان این جامعه
تواند تنها وقتی می روش، ظاهر علمی بیش ندارد. این سخن که علماما این    

وضع کند که تمامی امرهای واقعی  که قانون بیانگر آنها است را شناسایی  قانون
تواند یک نوع را تبیین کند این مدعا که علم وقتی میکند، نادرست است. باز 

. روش صحیح نیست کم و کاست، شناسایی کند،که تمامی افراد عضو آن، را بی
تجربی واقعی آن روشی است که امرهای واقع مبتذل را که گویایی ندارند مگر 

د.  د، با امرهای واقع تعیین کننده یا اساسی جانشین کنهستنکه بس فراوان این
گوید باید امرهایی را موضوع شناخت گرداند می Baconطور که بیکون همان

شناسایی  دارند. بخصوص وقتی بنابرکه مستقل از شمارشان، سود و ارزش علمی
روش را بکار برد. زیرا اجتماع است، باید این یک تشکیل نوع چگونگی

ت. هر فرد یک ای غیر قابل حل اسهای یک فرد، مسئلهشناسایی تمامی منش
توان در حیطه شناخت آورد. لذا، به معیاری نهایت را نمینهایت است و بیبی

را بیابد و در اختیار تواند آننیاز است که از فرد درگذرد و تک نگاری نمی
ها، هایی که در طبقه بندی نوعگیها و ویژهتوان گفت هراندازه منشقراردهد. می

های آنها، در موارد ها و ترکیبشناسایی انواع تألیف اساسی هستند، بیشتر باشند،
های روشن و شود. در نتیجه، شناسایی مشابهتتر میخاص، نیز مشکل

داد،  تشخیصها را ها و زیر گروهاختالفهای واضح که، بدانها بتوان گروه
 شود.تر میمشکل

را برگزینیم که تا  گیهاییها و ویژهبنابراین، برای طبقه بندی، ما باید منش      
که در شوند مگر آنگیها شناسایی نمیها و ویژهبخواهی اساسی باشند. این منش
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شرفت کرده باشیم. این دو طرف دانش به یتوضیح امرهای واقع به اندازه کافی پ
اند و سبب پیشرفت یکدیگر ند. باوجود این، بدون پیشرفت یکدیگر همبسته

ها و کل نیست دریابیم برای شناسایی منشبایسته در شناخت امرواقع، مش
دانیم چه سمت و سویی را باید در پیش بگیریم. ما می هاجامعهگیهای انواع ویژه

شوند و شود که بایکدیگر تألیف و ترکیب میکه جامعه از اجزائی تشکیل می
برآیند دارند. از آنجا که طبیعت هر برآیند بستگی دارد به شمار عناصر مؤلفه و 

ها هستند که باید گیها و ویژهیوه تألیف آنها، پس  این عناصر و یا منشش
بکار بریم. خواهیم دید که امرهای واقع  هاجامعهاسیم و در طبقه بندی انواع نبش

همگانی زندگی اجتماعی تابع این عناصر هستند. و چون  هر نوع اجتماعی 
را آن بخش از شناسی  و سیما توانیم ریختمی، و سیما دارد ریخت
و طبقه ها جامعههای نوعشناسایی بدانیم که سعی بر  شناسیجامعه

 بندی آنها دارد.
دانیم اجزای تشکیل دهنده تر کرد: میتوان دقیقمبنای این طبقه بندی را می    

تری هستند. یک جامعه از ترکیب دو یا چندین های سادههر جامعه، خود جامعه
اند. پس اگر داشتهاست که پیش از آن جامعه وجود میامعه بوجود آمدهج

توانیم بدانیم چگونه تشکیل و کنیم، می شناساییترین جامعه را موضوع ساده
های دیگر ترکیب گشته و از ترکیب است و چگونه با جامعهترکیب شده

 . استهای ساده چسان جامعه بزرگ و پیچیده بوجود آمدهجامعه

 است که باید شناسایی کرد:سان، نخست جامعه سادهبدین. 4.2
 
، هاجامعهاست که طبقه بندی روشمند انواع نیک دریافته Spencer  اسپنسر    

که بکار بردن این مبنی، نیازمند تبیین دقیق جز این مبنای دیگری ندارد. اال این
آورد، بلکه بنظر او تعریف را بعمل نمی است. اما اسپنسر نه تنها اینجامعه ساده

کار تقریباً ناممکن است. چرا که از دید او، معیار سادگی، اساساً، سازمان این
ی که به استناد آن بتوان گفت ابتدائی است. اما تشحیص دقیق اندازه ابتدائی بودن

 است، آسان نیست.جامعه موضوع شناسایی ساده



53 
 

ست تنها وقتی بکاربردنی اه ساد صفتن است: اما تعریف جامعه ساده ممک    
ای امعهجکه گویای جامعه بدون اجزاء باشد. بنابراین، مراد از جامعه ساده، هر 

تر از آن باشد را در برنداشته باشد.  بنابراین، های دیگری که سادهاست که جامعه
تر ء سادهر گذشته نیز اجزادو  داشته باشدای که تنها یک جزء جامعه ساده جامعه

هنده دنداشته باشد. این جامعه درجا قابل انحالل در افراد تشکیل  را از خود
های جزئی ویژه  را خویش است. این افراد در محدوده یک گروه کلی، گروه

 است. ای پایه طبیعی هرگونه طبقه بندیدهند. چنین جامعهتشکیل نمی
ان یافت. در عوض، اردوهایی توای با این تعریف نمیروشن است که جامعه     

توان اند، قابل مشاهده هستند. در همه جا، طایفه را میها ایجاد کردهکه انسان
روهی و یا گدیافت. بنابراین، وقتی هم امرهای واقع دیگری گویای وجود این ار
ای نی جامعهکه افراد آن را تشکیل داده باشند، در اختیار نباشند، وجود طایفه، یع

دهد بگوییم، پیش از آن، ه ما اجازه میباست، ردوها تشکیل شدهکه از ا
اند. و داشتهاند، وجود میشدهتری که در یک اردو خالصه میهای سادهجامعه

 اند. از این اردوها پدید آمده هاجامعههمه انواع 
های ده را در برخی ایلهای چند جزئی ساهایی از جامعهسان، نمونهبدین    

توان یافت. ایل کبیلی نیز همین منش و ی، مییی و استرالیایای امریکاهندوه
ها است که هریک در روستایی ای از طایفهخاصه را دارد. این ایل مجموعه

های ای است که از اجتماع جامعهاند. فراتر از این جامعه، جامعهسکنی گزیده
گی جامعه ائتالفی ه چند جزئی ساده است. ویژهآید. این جامعپیشین پدید می

د جزئی ی از این نوع است. فراتر از این نوع جامعه، جامعه چنیهندوهای امریکا
جامعه چند جزئی  نعه از ادغام چندیاست. این جامدوبار ترکیب و تألیف جسته

کیل آیند که بنوبه خود در تشسان پدید میها اینآید. ایلساده بوجود می
 کنند.تر شرکت میتر و پیچیدههای بزرگجامعه

است که کار را باید با طبقه بندی جامعه سان، در طبقه بندی اصل بر اینبدین    
ای قرارداد که کامال بر پایه اندازه ترکیب و تألیف، آغاز کرد. پایه را باید جامعه

ها، انواع گوناگون بنابر ساده، یعنی تنها یک جزء داشته باشد. در درون این طبقه
 شوند.باشند یا نباشند، قابل تشخیص میاعقاب کامل اجزاء ابتدائی این که 
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بکارشان  . قواعدی که در توضیح امرهای واقع اجتماعی5
 باید برد:

 
 بندی امرهای واقع اجتماعیای است برای گروهوسیله هاجامعهتشکیل انواع     

یابی به توضیح شناسی اجتماعی راهسیما  د آسان کردن تفسیر آنها. ریختبقص
 شناسی کدام است؟و سیماعلمی است. روش خاص ریخت

 

 ماند؟:که هست می آید و چرا همانپدید می گونه. امرواقع چ5.1
اند وقتی که دهرا شناسایی کر شناسان امرهای واقع اجتماعیاغلب جامعه    

که پنداری کنند. چنانآیند و چه نقشی را ایفا میاند بدانند به چه کار میدانسته
خاطر است که کنند، ندارند. بدینجز نقشی که ایفا میدیگری  علت وجودی 

یابند که امرهای واقع هایی را میپذیرد وقتی نقشپندارند کارشان پایان میمی
برای تمامی نیروی محرکه نوع  رو است که اگوست کنتنکنند. از ایایفا می

واداشتن انسان است به بهتر »دهد و آن یابی بنیادی تشخیص میانسان سمت
نیازمند  براین است که انسان اسپنسر«. هاکردن شرائط خویش تحت همه رابطه

صل است که او تشکیل جامعه را ها است. بر وفق این اترین خوشبختیبزرگ
دهد. چراکه جامعه امکان همکاری افراد و تشکیل دولت را پدید توضیح می

سمت بخشیدن به بسامان آوردن تعاون و  در آورد و دولت سودمند استمی
اعضای خانواده، پدر و مادر و  هایروزافزون نیاز دادنِآشتی به رشد وتغییرها 
 .  با یکدیگر جامعه وخانواده  هایدادن نیازآشتیو نیز   با یکدیگر فرزندان

آمیزد. شناسایی فایده یک روش دو مسئله بسیار متفاوت را در هم میاما این     
که هست اینونی پدیدآمدنش و چگی اجتماعی غیر از شناسایی چگون امر واقع

شناسایی هایی را گییژهکنند وبودن آن است. زیرا کاربرد امر واقع ایجاب می
آورند. این نیاز به کاربرد امر واقع را پدید نمیبخشند اما آنکه بدان منش میکنیم 

ای از نوع دیگر آنها را آورد. علل موجدهمی نیست که آن را از نیستی به هستی
ر آورند. اهمیت شناسایی عوامل موجده و چونی همان که هست بودن امپدید می
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، برای مثال، هرگاه روحیه خانوادگی یابیمدر می است کهواقع اجتماعی در این
شود. باید ضعیف گردد، خاطرنشان کردن فایده خانواده سبب تقویت آن نمی

علت پیدایش خانواده را جست و خاطر نشان کرد. و نیز، ضعف دولت با 
ی آمریت، یعنی شود، با یافتن منشاءهایادآورشدن فایده وجودش، برطرف نمی

 از میان برد. را توان عوامل ضعفاست که می ها و روحیه جمعیسنت
است که یک امر کند اینآنچه دوگانگی این دو نوع تحقیق بر ما معلوم می    

خاطر بدین امند باشد. یکه فایدهآنتواند وجود داشته باشد بیاجتماعی می واقع
کار آمده اما است و یا که زمانی به اینگاه بکار یک هدف حیاتی نیامدههیچکه 

است. بسا یک بدان، برجا مانده فایده خود را از دست داده و به صرف عادت
آنکه طبیعتش تغییر دهد بیاجتماعی شکل خود را تغییر می نهادعمل و یا یک 

بود، در حقوق ما برجا رومی همان که در حقوق« فراشالولد لل»کند. قاعده 
را برکرسی قبول بنشاند  یرفت که حق پدر بر فرزنداست. اما قاعده بکار آن می

آید. اما امروز، بیشتر بکار حمایت از فرزندان که از همسر قانونی او بدنیا می
اند اما نقشی که در دهآید.  احکام جزمی مسیحیت قرنها است که تغییر نکرمی

ایفا  نیست که در قرون وسطی کنند دیگر همانما بازی می های مدرنجامعه
آنکه تلفط و امالیشان تغییر کند، بکار ها، بیکردند. بهمین ترتیب، کلمهمی

شانسی در جامعهشناسی و هم  روند. هم در زیستهای نو میاظهار اندیشه
است که هر عضوی از کارکرد و وظیفه خویش مستقل است. به سخن پذیرفته

تواند در تحقق هدفهای ماند که هست، میحال که همان میدیگر، در همان
آورند، از هدفهایی مستقل را پدید میگوناگونی بکار رود. بنابراین، عواملی که آن

 حقق بجویند.رود تا تبکار می امر واقع هستند که
 

ها هرگز در های انسانخواهیم بگوییم که گرایشها و نیازها و دلخواهما نمی    
تحول اجتماعی پا در میان نیستند. بعکس، مسلم است که در شمار شرائطی 

اجتماعی، در بسط یا قبض، تابع آنها است. برای مثال،  هستند که یک امر واقع
در جامعه، ضرور است برای  که پیشرفت مداوم در تقسیم کارما توضیح دادیم 

، نو به نو شرود و شرائط زیستمیدر تاریخ  به پیش جامعهکه بتدریج که این
اند شوند، بتواند، خود را حفظ کند. این توانایی را غریزه حفظ حیات خواندهمی
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ترین تخصص تواند ابتدائیی نمیکه دقیق نیز نیست. اما حفظ زندگی به تنهای
در  که درکار را توضیح بدهد. زیرا تا وقتی که شرائط جمع نباشند، این پدیده

های . به سخن دیگر، تا زمانی که  گوناگونییدآبوجود نمی ،است وجود تابع آنها
، )بهمان اندازه جمعی رو به افزایش وجدان افراد، از رهگذر توارث و عدم تعین

های از بند دلبستگی کند، وجدان همگانیشود و تحول میکه جامعه بزرگ می
که از دید او، مجموعه باورهاو  شود. وجدان جمعیگروهی و شخصی رها می

گردد، با تقسیم اجتماعی تر میینارزشهای مشترک یک جامعه هر اندازه نامتع
به اندازه کافی افزایش نیافته باشند،  تقسیم کار اجتماعی  شود(کار سازگارتر می

باید تقسیم کار  وجود خود را شروع کند. حتی میآید و پیشرفت نمیپدید نمی
باشد تا سودمندی آن مشاهده شده و نیاز بدان احساس شده باشد. تنها بسط کرده

شود. اما غریزه ها میها و کاردانیهای افراد سبب گوناگونی ذائقهونیگوناگ
کند. حفظ حیات به تنهایی و بدون علت نطفه تخصص در کار را منعقد نمی

خاطر بود که راهی که ما را در آن اگر ما را به سمت و سوی جدید راه برد بدین
شد و های بیشتر میمعهبرد، مسدود یافت. راه مسدود بود زیرا تراکم جاراه می

شد کرد. لذا، زندگی افراد بیش از پیش مشکل میاین تراکم مبارزه را ناگزیر می
کردند. این شد خواستند کارهایی را بکنند که تخصص طلب نمیاگر همه می

که تغییر راه ضرور شد. ناگزیر تقسیم کار اجتماعی بیش از پیش بسط جست. 
کارهای آنکه با مقاومتی روبرو شود. راهافت بیخاطر بود که تخصص بسط یبدین

بودند. باوجود این، بنابر میانگین موارد،  و خودکشی و جنایت دیگر مهاجرت
دهند و عواطفی که ما نسبت به همانندهای عالئقی که ما را به وطن پیوند می

تر و کنیم، بسیار قویدا میخود داریم، در مقایسه با عادتی که به تخصص پی
 تر هستند. مقاوم

های جامعه پردازیم. زیرا توضیحگرایی نمیرو، به غایتسان، بهیچبدین    
تواند نیازهای انسان را در بر نگیرد. این نیازها بر تحول اجتماعی شناسی نمی

یرند، پذشوند اگر خود تحول نکنند. و در توضیح تغییرها که نیازها میمؤثر نمی
 سر و کار ما با عوامل هستند که ربطی به غایت ندارند.

اجتماعی را توضیح بدهیم، باید  شویم که یک پدیدهسان، وقتی برآن میبدین   
و کارکرد پدیده را بشناسیم و توضیح بدهیم. ما کلمه  علت مؤثر در پدیدآمدن آن
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 دهیم. زیرا امرهای واقع اجتماعیکارکرد را بر کلمه هدف یا غایت ترجیح می
آورند، نیستند. آنچه باید تعیین کرد وجودشان را مدیون نتایج مفیدی که ببار می

: آیا ارتباطی میان امرواقع موضوع شناسایی با نیازهای عمومی اینست
 اندام زنده جامعه وجود دارد و اگر وجود دارد، این رابطه چگونه

بدون آنکه به قصدی بودن یا نبودن ارتباط بپردازیم. چراکه  ؟ای استرابطه
ه بتواند موضوع کار علمی کقصد و بودن و نبودنش بیش از آن ذهنی است 

 بگردد.
 

را باید از هم جدا کرد، و دیگری اثرهای آن نه تنها دو مسئله، یکی امر واقع     
را و  را شناسایی کرد. طبیعی است که نخست باید پدیدهبلکه نخست باید اولی 

روش منطقی است چراکه شناسایی امر را شناسایی کرد. اینسپس اثرهای آن
، رابطه علت با امرواقع، کند. در حقیقتواقع به شناسایی اثرهای آن کمک می

است. فی طرف توجه قرار نگرفتهمتقابل است و این رابطه متقابل به اندازه کا
کند. اما علت نیز نیازمند بدون تردید، معلول بدون علت خود وجود پیدا نمی
گیرد اما بنوبه خود به علت معلول خویش است. معلول از علت است که نیرو می

تواند ناپدید شود و علت از آن اثر نپذیرد. دهد. در نتیجه، معلول نمینیرو می
کند از شدت کنش جامعه که در شکل مجازات مجرم بروز میبرای مثال، وا

گیرد. اما، از سوی دیگر، انگیزد، نشأت میبر می که جرم احساسات جمعی
دارد. زیرا اگر ست که احساسات را در همان شدت نگاه میاکارکرد مفید آن این

ین احساسات شدت دارکننده احساسات جمعی مجازات نشود، اجریحه
شود، تر میتر و متحولگیرد. و نیز، به تدریج که محیط اجتماعی بغرنجمی

و جبرشان کاسته  تعینگردند. از استوار، سست و لرزان می یها، باورهاسنت
د و توان اندیشیدن نشوپذیر میو بیشتر نرم و انعطاف شود: بیشتر نامتعینمی

ها و برای گردد. اما همین توان برای جامعهتر میها فزوندر این باره شهروندان
 تر انطباق بجویند. تر و بغرنجافراد ضرورهستند تا بتوانند با محیط متحول

اجتماعی را کارکرد این  سان، نقش علت پدیدآورنده امر واقعبدین    
کارکرد، دست کم در بسیاری از موارد، کارش  کند. و اینامر بازگو می

است. دارد که امر واقع را پدید آوردهاست که علتی را برجا نگاه میاین
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را نیز را نیک بشناسیم، علت آنبنابراین، اگر امرواقع و کارکرد آن
 . ایمشناخته

ا گرچه بعد از شناسایی امرواقع باید به سراغ شناسایی کارکرد آن رفت، ام    
شناسایی آن همواره ضرور است. زیرا بدون آن، شناسایی امرواقع کامل نیست. 

اما عمومًا است، همان نباشد که پدیدش آورده ، اگر هم فایده امر واقعدر حقیقت
باید مفید باشد تا که امر واقع بتواند بپاید. چراکه اگر فاقد فایده باشد، زیانمند 

شود  و اگر عموم امرهای واقع منش انگل را داشته باشند، بودجه ساختمان یم
گردد. بنابراین، برای شود و زندگی اجتماعی ناممکن میجامعه، گرفتار کسری می

آنکه زندگی اجتماعی از هوشمندی کافی برخوردارگردد، باید دانست امرهای 
د تا که جامعه با خود و با کننواقعی که مایه آنند چسان بایکدیگر همیاری می

آهنگ باشد. بدون تردید، تعریفی که، بنابر آن، زندگی یک بیرون از خود، هم
به تعریف تعریفی نزدیک ارتباط میان محیط دارونی با محیط بیرونی است، 

 اما این تعریف بطور عموم، حقیقت دارد، که . با ایناستصحیح از زندگی 
ین حیات نقش دارد، کافی نیست علتی را برای توضیح امر واقعی که در ا

دست کم در اغلب موارد باید سهمی را که است. بشناسیم که پدیدش آورده
آهنگی عمومی برعهده دارد را شناسایی این امر واقع در برقراری هم

 .کنیم
 

شرکت دارد )مثل قتل(  امرهای واقع یا در ترکیبشان زورور شویم که آیاد نقد:
(، این دو ا در ترکیبشان زور شرکت ندارد و حق شرکت دارد )مثل دوستیو ی

آهنگی آن، نقش یکسانی ندارند. هرگاه دسته امور، در حیات اجتماعی و هم
های قوا های حق با حق با رابطهخاطر که رابطهدسته دوم کاهش پذیرند بدین

های از تد و سرنوشت جامعهافشوند، حیات اجتماعی به خطر میجانشین می
سبب مرگ جامعه  گویند که امرهای واقع بیانگر روابط قوامیان رفته به ما می

ها نیز این واقعیت را مرتب گزارش ها در جامعهنهادگردند. تولد و مرگ می
است؟ بازنشناختهچرا این دو دسته امرهای واقع را از یکدیگر  کنند. دورکیممی

هایی که یکی به دلیل جبری که بدان قائل بوده و دیگری بخاطر غفلت از رابطه
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نقد نظر او نقش امرهای واقع در حیات اجتماعی و با های قوا نیستند. رابطه
 شود.آهنگی عمومی، تصحیح میهم
 نقدپایان     

 . روشی که در حل دو مسئله مشخص باید در پیش گرفت:5.2
 
گرا است، حال که غایت، در همانبرندمی شناسان عموماً بکارروشی که جامعه    

بنابر دارند.  بطور اساسی، روانشناسانه است. این دو گرایش بایکدیگر همبستگی
که انسانها برای رسیدن به نیست ای از وسائلی ، جامعه جز سامانهروشاین

توانند فردی نباشند. زیرا پیش از ا این هدفها نمیام اند. هدفهایی، بوجودآورده
ها و نیازها باشند. بنابراین، اندیشه اند وجود داشتهتوانستهجامعه، جز افراد نمی

اند. پس اگر اند، از آن فردها بودهکه شکل بندی اجتماعی جامعه را ایجاد کرده
ضیح فرد پدیدآورنده شوند، به ضرورت، توضیح را باید از توهمه از فرد ناشی می

آغاز کرد. وانگهی، در جامعه، تنها وجدانهای منفرد وجود دارند. لذا، در این 
توان یافت و شناخت. وجدانها است که سرچشمه همه تحولهای اجتماعی را می

 تریآمد و همبستهِ قوانین عمومیفرآورده و پی شناسیبنابراین، قوانین جامعه
بر این اساس  روانشناسی هستند. توضیح درخور زندگی جمعی که قوانین هستند

 : این زندگی چسان از طبیعت انسانیافتن پاسخ برای یک پرسش انجام بگیرد
خواه از راه شناسایی ورد. آباید بدست   ؟ پاسخ این پرسش راگیردنشأت می
و از تشکیل جامعه  پیشها وضعیت انسانه بررسی و خواه از راانسان مستقیم 

 ن.آتشکیل بعد از به یمن شناسایی خواه 
گی بخشیدن به در ویژه ، همان است که اگوست کنتآنچه گفته آمد تقریباٌ    

 جامعه پدیدهحاصل از شناسایی »گوید: میاو است. روش خود بکاربرده
 .است ، در کل خود، رشد انسانیتمدنشآعلت و عامل مسلط پدید  است کهاین
ها را پدید ها استعدادهایی را خلق کنند، به یمن رشد، جامعهآنکه انسانبی

بنظر او، عامل مسلط، در زندگی اجتماعی، ترقی است. و این ترقی . «اندآورده
گر، به گرایشی بستگی دارد که تنها به عامل روانی  بستگی دارد. به سخن دی

 امرهای واقع اجتماعی انگیزد.طبیعتش بر می رشد دادن بیش از پیشِبه انسان را 
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گیرند. در مراحل نخستین تاریخ، این نشأت می نیز، بالواسطه از طبیعت انسان
سان، کنت ، قابل استنباط هستند. بدینینیاز از بررسامرها بطور مستقیم و بی

توان تر تحول نمیکند که روش استنتاج را در باره مراحل پیشرفتهاعتراف می
این عدم امکان تنها بلحاظ عملی است. زیرا فاصله  ،از دید اوکه بکاربرد. اال این

ا قدر زیاد است که خرد آدمی، اگر بدون راهنم میان نقطه آغاز و نقطه پایان آن
کند. رابطه میان قوانین بنیادی طبیعت انسان و نتایج غائی به راه بیفتد، راه گم می

ترین اشکال تمدن جز فرآورده زندگی روانی بسط پذیر نیست. بغرنجترقی تحلیل
شناسانه کافی شناسی برای استدالل جامعههای روانجسته نیستند. گرچه نظریه

استقراء ای هستند که فرآوردهشناسانهامعهنیستند، ولی سنگ بنای پیشنهادهای ج
روش تاریخی وقتی قابل بکاربردن است که بطور منطقی، »گوید هستند. کنت می

مثبت طبیعت  مستقیم یا غیر مستقیم، اما همواره ردناپذیر، گره در گره نظریه
 زند. قرار، همواره حرف آخر را روانشناسی میبدین«. انسان داشته باشد

عمومی نیست، بلکه بسیاری از  شناسیهای جامعهاین اصل تنها پایه نظریه    
گویند که میگیرند. چنانهای راجع به قلمروهای خاص نیز از آن الهام مینظریه

است که پدر و مادر به فرزندان و فرزندان به پدر خاطر تشکیل شدهخانواده بدان
رو، تأسیس و ماندگار شد که دو همسر و ورزند. ازدواج از آنمیو مادر مهر 

سان که کند. آنفرزندان آنها و فرزندان فرزندان را از امتیازها برخوردار می
یابند، زندگی نحله سخت اندیشان، اندر می اناقتصاددانان، بخصوص پیرو
نیز،  اخالق هم عالقه به ثروت. در بارهو آناست اقتصادی تنها بند یک عامل 

اصل راهنما همین است: تکالیف فرد نسبت به خود. دین نیز بر همین اصل 
های ها از قوای عظیم طبیعت و یا آموزهشود: دین فرآورده برداشتتعریف می
 گیرد.های ارجمند است که انسان فرا میشخصیت

توان بکار برد مگر بقصد بیرون بردن نمی شناسیروش را در جامعهاما این    
شناسی از طبیعت خویش. خواهند گفت: چون تنها عنصری که جامعه از جامعه

شناسی، جز های موضوع جامعهآن پدید آمده، فرد است، پس منشاء اولیه پدیده
آید، تواند باشد. اما افرادی که جامعه از تشکیل آنها پدید میروانشناسی نمی

ها، شوند. انجمنجا، انجمن میگیرند، آندر موازات یکدیگر قرار میجا این
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جا طبیعتی دیگر دارند. دنیای مواد و حتی جسدهای جا یک طبیعت و آناین
 کنند.سامان باخته نیز از این قانون پیروی می

بنابر این اصل، جامعه اجتماع ساده افراد نیست بلکه نظامی است که      
های خود را گیاند که ویژهاند و بدان واقعیتی بخشیدهش آوردهها پدیدانجمن

شود. اما این وجدان تشکیل نمیبدون افراد ذی دارد. بدون شک، هیچ جمعی
شرط گرچه الزم است اما کافی نیست. باید این وجدانها انجمن کنند، سازش 

ردند که زندگی اجتماعی ای سازش کنند و تألیف بگکنند و تألیف شوند و بشیوه
آید. در نتیجه، این تألیف پدید آید. زندگی اجتماعی از چنین تألیفی پدید می

دهد. با پذیرش متقابل و  با درآمیختن با هم و با ادغام را توضیح میاست که آن
کنند که یک های افراد یک موجود روانی را متولد میشدن در یکدیگر، جان

وعی جدید است. بنابراین، در طبیعت این فردیت و نه در از ن ایفردیت روانی
کننده است که باید علتهای بعدی و تعیینکننده آنطبیعت واحدهای ترکیب

اندیشد، شوند. جمع میامرهایی را جست که در این طبیعت جدید واقع می
ای کامالً متفاوت با اعضای خود وقتی تنها کند بگونهکند، عمل میاحساس می

شوند. بنابراین، اگر بخواهیم شناسایی جامعه را با شناسایی افراد آغاز کنیم، می
که یابیم. خالصه کالم اینگذرد، اندر نمیهیچ از آنچه جامعه است و در آن می

رابطه مداومی وجود دارد که میان و روانشناسی همان  شناسیمیان جامعه
 هست. در نتیجه، هربار که یک پدیدهشمیائی  -شناسی و علوم روانیزیست

توان شود، میاجتماعی بطور مستقیم بوسیله یک پدیده روانی توضیح داده می
 مطمئن شد که توضیح غلط است.

روش است، نارسایی اینشناس را از دیدن بازداشتههمه جامعهآنچه چشم این    
شود که انگارند. بسا میمعلول را علت می روش، اینان،است. با بکاربردن این

 تعریف های اجتماعی را برخی حاالت روانی نسبتاًشرائط تعیین کننده پدیده
خاطر ها هستند.  بدین. حال اینکه نتایج آن پدیده برندمی گمان شده و خاص

و این یکی  فرزندبه است که عالقه به دین و حسادت جنسی و عالقه پدر و مادر 
پندارند و بر اساس سرشت میانسان سرشت  ناشی ازو اجداد و... را ها نآبه 

دهند . اما تاریخ نشان توضیح می را انسان، وجود دین و ازدواج و خانواده و ...
نیستند. در برخی از اوضاع و احوال  دهد که این عالئق  ذاتی طبیعت انسانمی
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ها ای به جامعه دیگر، گوناگونیکنند. و یا از جامعهاجتماعی وجود نیز پیدا نمی
یابیم که مایه مشترک را میها، بنحد است که وقتی، با حذف ناهمگونی بدان

شود، مبهم و گرده مانند است که فاصله آن با امرهای منشاء روانی خوانده می
ه نهایت است. این عالئق فرآوردخواهیم توضیح بدهیم، بیاجتماعی که می

است که اجتماعی رو ثابت نشدههستند و نه پایه و اساس آن . بهیچ سازمان جمعی
را است که آنتر ایناست. طبیعیبودن انسان غریزی است و از آغاز وجود داشته

کند فرآورده زندگی اجتماعی بدانیم. چراکه بررسی زندگی حیوانها بر ما معلوم می
باشند یا نه، ت آنها ناگزیرشان کند زندگی جمعی داشتهکه محیط زیسبنابراین

کنند. و نیز باید افزود که حتی میان کنند و یا پیدا نمیزندگی جمعی پیدا می
 تر و واقعیت اجتماعی، فاصله بسیار است.عالئق متعین

 
نیز  شناسان وو جامعه ها بر دورکیمانسان دارنده استعدادها و فضلنقد:  

اند ها را ناگزیر کردهاست. بنظر او، شرائط طبیعی انسانروانشناسان شناخته نبوده
به زندگی اجتماعی تن دهند. اما بدون وجود استعداد انس و دوست داشتن، در 

شد، بلکه ادامه نسل نامیسر می ها، نه تنها زندگانی جمعیها و نیز در حیوانانسان
های پیشرفته جامعه»و نه در « های ابتدائیجامعه»گشت. نه در نیز ناممکن می

است و ندارد. گوناگونی ، انسان بدون اندیشه راهنما، وجود نداشته«و بغرنج
راهنما جویی که بیانگر محیط اجتماعی باورها نه گویای فقدان استعداد اندیشه

های نهاده طبیعی زیست است. انسان استعدادهای دیگر نیز دارد. این ن –
اجتماعی هستند که خالق استعدادهای انسانند. بلکه این استعدادهای انسان 

تک  ها هستند. نیک که تأمل کنیم، ثنویتهای جامعهنهادهستند که پدیدآورنده 
است کند، او را برآن داشتهسازی از آن پیروی می محوری که دورکیم در نظریه

پذیر موجودی فعل را از هر استعداد و فضلی عریان بپندارد و او را که انسان
که، برای مثال، است. حال اینگمان برد که در جامعه این و آن هویت را جسته

ها هستند اما سازماندهی آنها و نوع استعدادها انسانهای جامعه فرآوردهنهاد
است که  شناسی، امری اجتماعی است. این جامعهبا یکدیگرهاشان رابطه

 که هست شناسایی کند. همان را تواند واقعیت اجتماعی می
 پایان نقد    
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 نویسد: ن دو رابطه برقرار کند. میتواند میان ایکوشد اما نمیشناس میجامعه   
اگرچه راست است که سرچشمه تحول اجتماعی تکون روانی انسان است، اما    

شویم بپذیریم است. زیرا ناگزیر میست این تکون چسان به انجام رسیدهدانسته نی
که نیروی محرکه آن مایه و پایه در طبیعت دارد. اما این مایه و پایه کدام است؟ 

دارد طبیعت خویش را متحقق بگرداند؟ ای است که انسان را بر آن میآیا غریزه
به  سان پاسخ دادن،گوید؟ اما اینآن سخن می از همان غریزه که اگوست کنت
توضیح رشد با انگیزه ذاتی طبیعت ماند. همان پاسخ دادن اگوست کنت می

یک از انواع حیوان، حتی که هیچبه رشد است. حال آن برانگیزنده او ،انسان
ها، . حتی در جامعهکنندترین آنها، بخاطر برآوردن نیاز به رشد، کار نمیمتکامل

 ها بسیاری مایل به ماندن در وضعیت ایستا و سکون هستند. انسان
 

ای از این واقعیت غافل است که استعداد رشد، استعداد ویژه باز دورکیمنقد: 
های انسان است. جامعه نیست. حاصل فعالیت مجموع استعدادها و فضل

گر نیروهای محرکه تخریب نگردند و بکار افتند، کند. انیروهای محرکه تولید می
شود. بنابراین، حالت ایستا ناشی از خنثی پذیر مینظام اجتماعی باز و تحول

تواند شناس دیگری نمیشدن نیروهای محرکه است. وگرنه، نه او و نه هیچ جامعه
 های اجتماعی از بسته و ایستا تا نزدیک به بازتوضیح بدهد چرا جامعه نظام

پذیر، هنوز وجود پیدا ای با نظام اجتماعی باز و تحولو چرا جامعههستند 
 است؟نکرده

 نقد پایان    
 

بمثابه حاصل سخن این قسمت از توضیح و را  ای قاعده باری، دورکیم    
 کند:تحلیل خود، ارائه می

ن کننده یک امر علت تعییشویم: سان، ما به این قاعده رهنمون میبدین    
و نه در جست  پیشین  اجتماعی را باید در امرهای واقع اجتماعی واقع

یابیم که امرهای . از سویی دیگر، آسان در میدارد فردی حالتی که وجدان
. هستندکرد و وظیفه امر واقع اجتماعی عملواقع پیشین تعیین کننده علت و نیز 
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که کرد یک امر واقعی اجتماعی، به ضرورت اجتماعی است. یعنی اینعمل
کند که بلحاظ اجتماعی مفید هستند. بدون شک، کرد اثرهایی را تولید میعمل

شود که اثرهایش برای فرد نیز مفید هستند. اما این فایده علت بالفاصله بسا می
توانیم قاعده پیشنهادی قرار، ما مین امر واقع اجتماعی نیست. بدینوجودیافت

کرد یک امر واقع اجتماعی کاردلیل وظیفه یا »سان کامل کنیم: خود را این
 .«را باید در غایت و هدفی اجتماعی جستجو کرد

 

. از آنجا که امرهای واقع پدید آورنده ریخت و سیمای جامعه 5.3
شان های روانشناسی، در توضیحکه پدیدههمان طبیعت را دارند 

 همین قاعده را باید بکار برد:
های اجتماعی تعیین کننده پدیده علتطور که ثابت کردیم، ، هماندر حقیقت   

های های تشکل گروهبه سخن دیگر، از چگونگی .گیرداز نفس اجتماع مایه می
باید که به تبع تحول جامعه، تغییر کند.  ،. لذاآیدکننده جامعه، پدید میترکیب

 هاو این مجموعههای گوناگون با طبیعتهستند های متعین عناصری مجموعه
بوجود  جامعه محیط داخلی راها این مجموعه .دهندجامعه را تشکیل می

تشکیل  آید کهی پدید میمجموع عناصر. اما محیط داخلی جامعه از آورندمی
ای در فضای اجتماعی محل شیوه هبهستند و هریک دهنده کالبد جامعه 

، سرآغاز رو. از اینآورندهای جامعه را بوجود میمحیط درونی اندام و جویندمی
 اهمیت را در ساختار محیط اجتماعی درونی باید جست. هر فراگرد اجتماعی با

را تشکیل  ، عناصری که این محیطتر گفت:  در حقیقتتوان دقیقمی    
دهند، از دو نوع هستند: اشیاء و اشخاص. در میان اشیاء، غیر اشیاء مادی می

 های فعالیتهای اجتماعی پیشین، حقوقاند، فرآوردهکه در جسم جامعه جا یافته
ا روشن ، آثار ادبی و هنری و ... وجود دارند. امپابرجا و عادت موضوعه، عرف

است که محرک تغییرهای اجتماعی نه اینها و نه آنها هستند. زیرا نیروی محرکه 
ای میان آنان و اینان با تغییر اجتماعی وجود دارد که در نیستند. مطمئناً رابطه

مقام توضیح، باید در نظرشان گرفت. در حقیقت، وزنه هستند و بر تحول 
یابی تحول، بنابر وزن آنها تغییر متگذارند. چراکه سرعت و ساجتماعی اثر می
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کند. اما در برانگیختن تغییر نقشی ندارند. اشیاء موادی هستند که بکار می
آیند اما خود نیروی محرکه نیستند. بنابر این، عامل فعال نیروهای زنده جامعه می

 ها هستند.انسان
ط شناس سعی در کشف خواص گوناگون این محیبنابراین، کارجامعه    

های اثر دارند. تا این زمان، ما دو رشته خواص اجتماعی است که بر جریان پدیده
کم و کاست این شرط هستند. یکی شمار واحدهای ایم که واجد بیجسته

طور که گفتیم، حجم جامعه و درجه تراکم توده یا آنچه که اجتماعی و یا همان
های تنها تراکم جمعیت در محلایم. مراد از این تراکم نه ما تراکم پویا خوانده

های افراد را خالءهای اخالقی از یکدیگر سکنی که اگر افراد، بهتر بگوییم، گروه
توانند اثر بخش باشند، بلکه تراکم اخالقی است. تراکم جمعیت جدا کند، نمی

کند و اغلب خود حاصل تراکم اخالقی نقش مددیار تراکم اخالقی را بازی می
حجم مساوی، متناسب با  درتوان چنین تعریف کرد: را می است. تراکم پویا

که اخالقی نیز، بل شمار افرادی که در رابطه واقعی، نه تنها بازرگانی،
داد و ستد باشند، در ، به سخن دیگر، نه تنها با یکدیگر باشند بایکدیگرند

شود. زیرا یباشند، پویایی بیشتر منیز داشته بلکه بایکدیگر زندگی جمعی
جدا و بیرون از یکدیگر قرار  را هاهای صرفًا اقتصادی انسانرابطه

را توانند آنگونه رابطه را با یکدیگر دارند، میدهد. کسانی که اینمی
که ای را تشکیل دهند. چنانآنکه با یکدیگر جامعهمداوم بگردانند بی

شوند وابط سبب نمیرها روابط بازرگانی وجود دارد اما اینمیان جامعه
قرار، مرزهای میان آنها از میان برخیزند و آنها یک جامعه بگردند. بدین

کند که اعضای آن بایکدیگر بواقع همکاری جامعه وقتی واقعیت پیدا می
خاطر، آنچه بهتر ترجمان تراکم پویای یک جامعه است، کنند. بدین

ده آن با یکدیگر است. زیرا اگر واحدهای تشکیل دهن درجه همبستگی
هر واحد اجتماعی فردیت مشخص بجوید و از واحدهای دیگر جدا 

ماند. در قید محل میش آید و عمل اعضایباشد، آن واحد به انزوا در می
های جزء بایکدیگر پیوند داشته عکس، اگر در بطن جامعه کل، جامعهبه

باشند، دایره زندگی ته داشباشند و یا سعی در پیوند جستن بایکدیگر 
 .   گرددتر میاجتماعی آنها گسترده
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شود، بایدمان گفت: مراد از این ترکم اما درآنچه به تراکم مادی مربوط می    
گیری )برای مثال، تراکم جمعیت در یک تنها شمار ساکنان در واحد اندازه

را هم  جمعی وسائل ارتباطهای ارتباطی و کیلومتر مربع( نیست. بلکه بسط راه
را اندازه بگیریم. زیرا اگر  پویادهد تراکم گیرد. تراکم مادی امکان میدر برمی

ها و وسائل کدیگر نزدیک شوند، نیازمند راهه یاجزای مختلف جامعه بخواهند ب
ها شوند. باوجوداین، استثناءها نیز وجود دارند. چراکه راهارتباط با یکدیگر می

د بکار حمل و نقل کاالها بروند و سبب درهم آمیختن اعضای جامعه تواننمی
 نگردند.

ایم که هراندازه حجم و تراکم پویای جامعه بیشتر در جای دیگر ثابت کرده     
کنند. تری برای اندیشه و عمل پیدا میباشد، اعضای آن جامعه، فضای بزرگ

بنابراین، به کاربرد این  .دهدیقاً تغییر میرا عم و این تراکم شرائط زیست جمعی
موضوع این که افزاییم که این اصل نه تنها بکار ما گردیم. تنها میاصل باز نمی

تر هستند، بکارمان آمد مطالعه است، آمد، بلکه  در حل مسائل دیگری که ویژه
 اطمینان حاصل کنیم.ها حلراهو به ما امکان داد از دقت و صحت 

، بطور خاص، برای محیط و این ارجحیتی که ما برای محیط اجتماعی اما    
مطلقی است و در ورای آن  شویم، بدان معنی نیست که امر واقعانسانی قائل می
عکس، مسلم است وضعیتی که جامعه در هر مرحله از تاریخ ه هیچ نیست. ب

ای از آنها ذاتی خود جامعه ارهاست، تابع علتهای اجتماعی است که پخود، در آن
ها میان جامعه با همسایگانند. العملها و عکسهستند. علتهای دیگر عمل

شناسد. از منظر علم، یک امر علت اولی، بمعنای مطلق کلمه، نمی وانگهی، علم
کند وقتی به اندازه کافی عمومی است واقع اجتماعی نقش اول و عامل بازی می

را تبیین کند. محیط اجتماعی  بزرگی از امرهای واقع اجتماعی واند شمارتو می
شوند، عاملی از این نوع است. زیرا تغییرهایی که در این محیط ایجاد می

یابند و همه ساختار اجتماعی بازتاب میعلتهاشان هرچه باشند، در تمامی
 شوند.متأثر میها از آنها کارکردها و وظیفه
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این مفهوم از محیط اجتماعی بمثابه عامل تعیین کننده تحول جامعه، واجد      
از برقرارکردن  شناسیرا طرد کنیم، جامعهبیشترین اهمیت است. زیرا اگر آن

 شود.هرگونه رابطه علت و معلولی ناتوان می
نظم علتها به کنار گذاشته شود، دیگر شرائط همساز  ، وقتی ایندر حقیقت     

، وجود نخواهند داشت. های اجتماعی بتوانند تابع آنها باشندو همزمانی که پدیده
های مجاور پدید زیرا محیط اجتماعی بیرونی، یعنی محیطی که جامعه

کنند اما این عمل، حمله و دفاع است. آورند گرچه بر جامعه عمل میمی
تواند در جامعه جز از راه محیط اجتماعی درونی، نفوذ براین، نمیافزون 
توان جست. . علتهای اصلی رشد تاریخی را در میان علتهای خارجی نمیبجوید

اند. علتها خود بخشی این علتها همه در گذشته و در درون جامعه سبب رشد شده
رشد کنونی ند. دهرا تشکیل میهای پیشین آناز این رشد هستند. تنها مرحله

زندگی اجتماعی حاصل وضعیت کنونی آن نیست بلکه فرآورده 
های های تاریخی، است. لذا، توضیحرویدادهای پیشین، سابقه

 .شناسانه منحصر هستند به پیوستن حال به گذشتهجامعه
گویند موضوع آید. آیا نمییافتن و تبیین رابطه حال با گذشته، به نظر کافی می     

دادن های رویدادها به یکدیگر، بنابر تقدم و تأخر آنها در رویاتصال حلقهتاریخ 
است؟ باوجود این، غیر ممکن است بتوان فهمید چسان وضعیتی که یک تمدن 

است، علت تعیین کننده وضعیت بعدی این تمدن است. مراحلی که بوده در آن
های زایند. این که ترقیکدیگر را نمیکند، ی، یکی پس از دیگری طی میانسانیت

حقوقی و اقتصادی و علمی و فنی جامعه، در یک مرحله، در رشد او در مرحله 
کند؟ کدام دلیل از پیش آن را متعین میه بعدی مؤثرند، قابل فهم است، اما ب

ها نقطه حرکت هستند برای دورتر رفتن. اما عامل برانگیزنده ما برای دورتر ترقی
سان باید پذیرفت یک میل درونی وجود دارد که انسانیت را یستند. بدینرفتن ن

انگیزد خواه به انگیزد. برمیاست، بر میبه درگذشتن از آنچه بدست آورده
و خواه به افزودن بر خوشبختی خویش. و موضوع   کاملخویشتن را متحقق کردنِ

وفق آن، این میل بالیده و گوالیده است. یافتن نظمی است که، بر شناسیجامعه
کند، چنین ایجابشان می یآنکه بخواهیم به مشکالتی بازپردازیم که فرضاما بی

کند، گویای هیچ رابطه علت و گوییم: قانونی که این بالندگی و رشد را بیان می
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اجتماعی معین  معلولی نیست. چراکه رابطه علت و معلولی تنها میان دو امر واقع
کنیم علت رشد و بالندگی که این میل و گرایش که فرض میشود. حال آنبرقرار می

باشد، یک داده نیست، یک پیش فرض است. این فرض را عقل به استناد 
کند که برای آن میل و گرایش یا استعداد محرک، معلولها و اثرهایی وضع می

یک حرکت دیگر و نه این فرض . اما علت یک حرکت تنها شویمقائل می
کنیم، سان، هرآنچه را ما از راه تجربه در باره جامعه کسب میتواند باشد. بدینمی

ای از تغییرها است که میان آنها رابطه علت و معلولی وجود ندارد. وضعیت رشته
کند. رابطه میان آنها منحصراً رابطه زمان پیشین قبلی وضعیت بعدی را تولید نمی

بینی علمی نا ممکن مان پسین است. و نیز، در این شرائط، هرگونه پیشبا ز
اند اما دادهتوانیم بگوییم، تا امروز، امور چگونه از پی هم رویاست. ما می

شوند. زیرا توانیم بگوییم از حاال تا فردا چگونه با یکدیگر متوالی مینمی
معین و نه قابل تعیین هستند. اند، بلحاظ علمی نه که آنها بدان وابسته هاییعلت

پذیریم که تحول همان مسیر پیشین را ادامه راست است که بطور عادی می
ایم. هیچ گوییم که خود وضع کردهدهد. اما تنها بر پایه فرضی چنین میمی

اند بطور کامل طبیعت این میل و دادهاطمینانی وجود ندارد که امرهایی که روی
بتوانیم بگوییم میل و گرایشی که تغییرهای پیشین را  گرایش را بیان کنند تا

چرا و چگونه بتوان گفت که مسیر  گرداند.می برانگیخته، آینده را نیز دنباله گذشته
 تحول خط مستقیم است؟

شناسان برقرار خاطر است که شمار روابط علت و معلولی که جامعهبدین     
پیشین تنها به  ِتاریخِ بکنار،  فلسفهِ  کنند، بسیار محدود است. چند استثناءمی

است، دلبسته بود. کشف جهت تاریخ یا سمت و سوی عمومی که بشریت در آن
آنکه برآن شود مراحل این تحول را به شرطهایی ربط دهد که، در هر مرحله، بی

به  . باوجود خدمات بزرگی که اگوست کنتنداکردهتحول را مشروط می
برد که فیلسوفان همان روش را بکار می باید گفت که او است،کرده شناسیجامعه

رابطه علت و معلولی  یافتنِ حاصلِرو، تاریخ. قانون مشهور سه مرحله او بهیچ
 پدیدآورنده این مراحل نیست. برفرض که راست باشد، حاصل تجربه است. این

که کنت مرحله اریخ بشر را، به یک نظر، دیدن و گفتن است. این، جریان تکار
 است.خواند، کامالً من درآوردیسوم را مرحله غائی تحول بشریت می
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از سویی دیگر، باز در رابطه با همین محیط اجتماعی است که سودمندی     
م. در گیریهای اجتماعی را اندازه میطور که گفتیم، کارکرد پدیدهارزش یا همان

اند با میان تغییرها که این محیط علت آنها است، تغییرهایی هستند که در رابطه
است.  است. زیرا او علت اساسی زیست جمعیحالتی که محیط اجتماعی در آن

باورما، بنیادی است. چرا که به یمن ه منظر نیز، مفهومی که شرح دادیم، باین از 
های اجتماعی چسان مندی پدیدهان توضیح داد فایدهتواین مفهوم است که می

آمیز وابسته بگردند. در های تحکمآنکه به ساماندهیتوانند تحول بجویند بیمی
حاصل نیرویی که از پشت  بدانیمجلو رفتنی  را  ، اگر تحول تاریخیحقیقت

یک گرایش محرکه  را  این بدانیم کهنآو دلیل  راندبه پیش میرا ها انسان
تواند وجود یک هدف داشته باشد، پس، تنها یک نقطه رجوع می جزتواند نمی

های اجتماعی قابل اندازه داشته باشد که، در رابطه با آن، فایده و یا زیان پدیده
شود که تنها یک سازمان اجتماعی شود. از آن، این نتیجه حاصل میگیری می

سان، انواع است. بدین بطور کامل درخور انسانیتتواند وجود داشته باشد که می
که های تاریخی به این الگو نزدیک و یا از آن دور هستند. اینمختلف جامعه

های اجتماعی، انگاری چه اندازه با گوناگونی و پیچیدگی شکلاین ساده
وانایی یا جا که خعکس، از آنه ناپذیر است، نیاز به اثبات ندارد. بآشتی

توان شناسایی کرد مگر در ( را نمیinstitutionsهای جامعه )نهادناخوانایی 
های اجتماعی جا که محیطرابطه با یک محیط اجتماعی معین و از آن

ها، گوناگونند، پس، نقاط رجوع گوناگون وجود دارند. در نتیجه، انواع جامعه
های ، بنای همه بر محیطدر آن حال که بلحاظ کیفی از یکدیگر مشخص هستند

 اجتماعی است. 
 

توان فهمید چه اندازه نادرست است تکیه کردن بر اینک بهتر از پیش، می    
اعتبار کردن روش ما و جستن هایی از نوع شراط بیرونی و محیطی، برای بیکلمه

فکر  این همنابع زندگی بیرون از موجود زنده. مالحظاتی که به شرح آمدند ما را ب
 های اجتماعی درونی جامعه هستند. های پدیدهشوند که علتاهبر میر
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که یکسره درونی باشند، بدون روابط با طبیعت و با  اما روابط قوا نقد:
شناس ما، از روابط مسلط های دیگر، چگونه برقرار شدنی هستند؟ جامعهجامعه

زیر سلطه و نیز از نیروهای محرکه و  –های روابط مسلط زیر سلطه، از پویایی –
های قوا باشند یا ها رابطههای مختلف این نیروها بنابر این که رابطهیابیجهت

او و سرانجام  ذاتی حیات های انسان و حقوقنباشند و باز، از استعدادها و فضل
. باتوجه به آنچه او از آنها غافل استاز خاصه برخودافزایی عمل، غافل بوده

های حق با حق و توانند رابطهها میاست و با توجه به این واقعیت که رابطهبوده
هم اشکال  امرهای واقع اجتماعیتوان دریافت که میهای قوا باشند، یا رابطه

 های آنها هستند.گرها و هم بیاناین رابطه
 نقدیان پا    
 

. قواعدی که بازشناختیم ما را به مفهومی از جامعه و 5.4
 برند:راه می زندگی جمعی

 

 د:ندهیمصاحب نظران را در برابر هم قرار  نایکسان دو نظریه
 
، . از دید کسانی چون هابس و روسو، فرد، بطور طبیعی از زندگی جمعی1

دهد. هدف جامعه نقطه تالقی به این زندگی تن نمی است و جز با زورگریزان 
ناقض این هدفها جامعه هدفهای افراد تشکیل دهنده آن نیست. بلکه هدف 

هدف جامعه عمل کنند، باید مجبور  کردن تحققم درکه افراد است. برای این
که پایه این اجبار است بگردند. کار اجتماعی بر نهادینه کردن و سازمان دادن 

شود، سازمانی که برای آزار جا که فرد واقعیت یگانه شمرده مییابد. اما از آنمی
 آن بر طبیعت انسان است، ناگزیر مصنوعی است. بنایِدادن و مهار او ایجاد شده

نیست. زیرا هدف از ایجاد این سازمان اعمال خشونت برضد او بقصد 
اشتنش از عمل برضد جامعه است. این یک اثر هنری است. ماشینی است بازد

ها از این نوع، است و همانند همه مصنوعها ساخته شدهکه بتمامه بدست انسان
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را بوجود است. پس یک تصمیم آناند ساخته شدهها خواستهچون انسان
نه روسو متوجه را تغییر دهد. نه هابس و تواند آناست و تصمیم دیگری میآورده

گویند فرد خود این ماشین حال که میاند: در آنتناقض موجود در نظر خود نشده
شوند نقش همین ماشین سلطه بر فردها و مجبورکردن است، مدعی میرا ساخته

حل تناقض به مصنوع کارآیی است که قرارداد  برندمیآنها است. و گمان 
 خوانند.اجتماعیش می

 
، نظریه ضد نظر تازگی، اسپنسره و اقتصاددانان و ب پردازان حقوق . نظریه2

 کنند. از دید اینان، زندگی اجتماعی اساساً خودانگیختههابس و روسو ارائه می
شناسند، نه گی را برای جامعه میو جامعه چیزی طبیعی است. و اگر این ویژه

خاطر است که . بدینشوندمیه برای آن طبیعت خاصی قائل خاطر است کبدان
یابند. این صاحب نظران، همانند صاحب ای در طبیعت فرد میبرای جامعه، پایه

انگارند که خود به خود موجود است. ای مینظران گروه اول، جامعه را سامانه
ور طبیعی مایل به زندگی است. انسان بط علت وجودش نیز در طبیعت انسان

سیاسی، خانوادگی، دینی، ویا مبادله و... است. سازمان اجتماعی فرآورده این 
تمایل طبیعی است. در نتیجه، در هر جامعه که با طبیعت انسانها سازگار است، 

که کند، یعنی ایننیاز به اعمال قوه و اجبار نیست. وقتی جامعه اعمال قوه می
باید باشد و یا که اوضاع و احوال عادی نیستند. اصل دیگر همان نیست که 

است که استعدادهای فردی، در آزادی، رشد کنند تا که سازمان اجتماعی براین
 بجویند.

 
 :یک از این دو نظر، نظر ما نیستهیچ

 
که این کره دانیم. اال اینگی هر امر اجتماعی میبدون شک، ما اجبار را ویژه   

ای که قصد از ساختنش پنهان کردن ینی کم و بیش عالمانهو اجبار حاصل ماش
ها خود خویشتن را در آنها انداخته باشند، نیست. نتیجه هایی است که انساندام
به  یابد که بر او مسلط است و او ای میاست که فرد خود را پیشاروی قوهاین

فرآورده قراردادی  کند. اما این قوه طبیعی است.  این زورتمکین مین آسلطه 
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فرآورده ضرور علتهای داده و  .باشندنیست که انسانها میان خود منعقد کرده
که فرد، به طیب خاطر، تسلیم این قوه بگردد، نیاز به معین است. لذا، برای این

است فرد را از حالت وابستگی و توسل به دستگاهی ساختگی نیست. کافی
معه آگاه کرد. از آنجا که مافوقی جامعه بر فرد تنها ش نسبت به جایمادونی طبیع

بیمی  چمادی نیست، بلکه فکری و اخالقی نیز هست، جامعه از آزمون آزاد هی
که بدان کاربرد صحیحی بدهد. به انسان بفهماند که موجود ندارد. بشرط آن

ه تر و پایدارتر از  موجود فردی است. بر جامعتر و بغرنجاجتماعی بسیار غنی
کند و کردنی اطاعتی را به فرد بفمهاند که از او مطالبه میاست که دالیل لمس

 و احترام را برانگیزد و فرد بدانها دلبسته بگردد. در او احساسات همبستگی
 

را  ماکیاولرسو و نظر هابس و  کهسان، به برداشت ما از جبر اجتماعی بدین    
خالف رقادی وارد باشد، بس سطحی است. اما اگر ب، اگر انتکندتصحیح می

گوییم زندگی اجتماعی طبیعی است، بدان معنی نیست که این فیلسوفان ما می
جوییم. بدین معنی است که مستقیم از موجودی را در طبیعت فرد میسرچشمه آن

طبیعت خاص خود را دارد. این طبیعت  گیرد که جامعه است. جامعهنشأت می
های جزئی، از رهگذر انجمن کردن، تسلیم است. وجداندازشی ویژهحاصل پر

آید. بنابراین، اگر ما نظر این طبیعتند و، بدان، شکل جدیدی از زیست پدید می
، با نظر صاحب نیز ل به اجبار فرد هستند وئپذیریم که قاپردازانی را می نظریه

دانند که ی میرآورده خودانگیخته واقعیتفرا کنیم که جامعه نظرانی موافقت می
آنچه منطقاً این دو عنصر بظاهر متناقض را به  رو است کهنآاز  ،ها هستندانسان

از  . این واقعیتآیدکه جامعه از آن پدید میاست دهد واقعیتی یکدیگر ربط می
نزد ما همان  که معانی کره و اجبار و خودانگیختگیگذرد. یعنی اینفرد در می

 دارند.  معنی را ندارند که نزد هابس و اسپنسر
 شناسیجامعهن دهند آسان، قواعدی که ما تشریحشان کردیم امکان میبدین    
 داند. بنا کنیم که روح نظم و انتظام را شرط اساسی هرگونه زندگی اجتماعی می را
 

دارنده نگاه است؟هجامعه چسان پدید آمد کنند کهنمیهیچ معلوم نظر  سه  نقد:
هستند یا روابط حق با حق؟ آیا بکاربردن قوه  ، روابط قواآن قوه است یا حقوق
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گانه وقتی رابطه فرد با فرد و یا رابطه گروه با گروه، در رابطه قوا از خود بی
وقتی در  قوهآیا ؟ رودنیرو است که در رابطه حق با حق بکار می همان شود،می
کند که در روابط قوا بکار شود و در ترکیبی شرکت میاز خود بیگانه می زور
یابد که وقتی قوه با حقوق تألیف اجتماعی را میزمان و مکان همان  ،رودمی
ها رابطههم اگر  ،حقیقترود؟ در شود و در رابطه حق با حق بکار میمی

ها و هم جامعه آنها، خودانگیخته، یعنی های حق با حق باشند و هم انسانرابطه
یک جزء آن زور باشد و در روابط قوا بکار  که ترکیبن مستقل و آزاد باشند، آ

 شود. رود، ساخته نمی
ها تنها در ا و فضلو نیز هر سه دسته، از این واقعیت غافلند که استعداده    

،  تنها ذاتی حیات جامعه امکان فعال شدن دارند و عمل به بسیاری از حقوق
کاربرد پیدا نکنند،  در جامعه میسر است. نیروهای محرکه هرگاه در روابط قوا

اجتماعی باز، امرهای واقع ترجمان دارند و در نظام نظام اجتماعی را باز نگاه می
ها یابند. و چون رابطهنمی ای از زورمایهگردند و بنهای حق با حق میرابطه
کنند و دستیار اعضای جامعه های حق با حق هستند، جبری را اعمال نمیرابطه

 شوند.و جامعه در رشد خودانگیخته می
 نقدپایان     
 

شخیص علت و تنقیح دلیل باید . قواعدی که در ت6
 بکاربرد:

 

 اجتماعی علت پدیده دیگری است؟ . چگونه بدانیم یک پدیده6.1
 ای اجتماعی علت پدیدهکه ثابت کنیم پدیدهتنها یک وسیله داریم برای این     

مان، زاجتماعی دیگری است و آن مقایسه موردی است که، در آن، هردو، هم
ها که از رهگذار تألیف و و تحقیق کنیم که آیا گوناگونی .حاضر و یا غایبند

دهند پذیرند، گواهی میاوضاع و احوال، می نآدر این و ، جوراجورهای ترکیب
ست یا خیر؟ وقتی بررسی کننده امرهای واقع را به هکه یکی وابسته به دیگری 
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ی بمعنای خاص کلمه است. اما روش تجربکار او کند، خواست خود تولید می
توانیم که به آنها وقتی تولید امرهای واقع در اختیار ما نیست و ما جز این نمی

شوند، روشی که باید نزدیک بگردیم و امرهای واقع بطور خودجوش ایجاد می
 ای است.بکار ببریم، تجربی غیر مستقیم یا روش مقایسه

صرًا  برقرارکردن رابطه علیتی شناسانه منحدیدیم که تبیین جامعه    
ای اجتماعی را به علتی و یا به عکس، علتی را به معلولهای است که پدیده

آورد، پدید نمی های اجتماعی را عمل محقق. و چون پدیدهبنددمفید وامی
 ست کنتاست. اگو شناسیای تنها روش در خور جامعهروش تطبیقی و مقایسه

است آن را با روشی کامل کند که روش است. ضرور دیدهروش را کافی نیافتهاین
شناسانه های جامعهکه در بینش او، علت همان قانوناست. اال اینتاریخی نامیده

ها نه روابط معین علت و معلولی، بلکه سمت و سویی هستند. بنظر او، این قانون
گیرد. این قوانین را از راه مقایسه و که تحول انسانی در پیش می کنندمیرا بیان 

توان شناسایی کرد. زیرا برای آنکه بتوان اشکال مختلفی را با یکدیگر تطبیق نمی
گیرد، های مختلف به خود میاجتماعی در جامعه مقایسه کرد که یک امر واقع

اما بدانها تعلق دارد.  این پدیدهکه جدا کرد  یمندنهای زمارا از مجموعهباید آن
سان، جزء جزء کنیم، دیگر به بازیافتن دنباله آن اینرا اگر بخواهیم رشد انسان 

ها که از رهگذر برابر ، نه از راه تجزیه و تحلیلشویم. شناسایی علمینمیتوانا 
کند، شود. کاری که کنت میطبیق کردنها است که حاصل میها و مقایسه و تنهادن

کند و به شیوه کشف و شهود، مراحل ست که اینها را به آنها نزدیک میااین
بشریت را « رشد جسمی و فکری و اخالقی و سیاسی و اقتصادی»مختلف 

خواند. کند. این است علت وجودی روشی که کنت آن را تاریخی میشناسایی می
 این علماطر است که بمحض رد برداشت بنیادی کنت از جامعه شناسی، خبدین

 شود. خالی از موضوع می
 

اما روش او را در  .گویداز تجربه سخن می راست است که استوارت میل    
ل بر یک اصل موضوعه یا پیش فرض می توان بکاربرد. نظریهنمی شناسیجامعه
اما با همه نتایجی  .اصول بنیادی منطق است شود که بدون شک در عقدِبنا می

یک معلول  ،بنابر نظر میل، دهد، در تناقض است. در حقیقتبدست می که علم
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آید. این می آید. گاه از این و گاه از آن علت پدیدهمواره از یک علت پدید نمی
را در تجزیه زداید، تقریباً آنت از رابطه علیت که هرگونه جبر را از آن میشبردا

کند. زیرا در زنجیره علتها و معلولها، پیچ و واپیچی و تحلیل علمی بکارنبردنی می
یابد. اگر نمیباز کند که دیگر راه را کند که عقل را چنان سرگردان میایجاد می

ند از علتهای مختلف پدید آید، برای اینکه بدانیم چه چیز آن را یک معلول بتوا
در شرائط انزوا انجام را کند، باید آزمون در اوضاع و احوال معین، متعین می

 شناسی، نا ممکن است.کار، بخصوص در جامعهو این دهیم
 

ای از دانیم هم مجموعهاما این جبرِ یک معلول یک علت، وقتی می نقد:
 علت و شود که متقابالً ها و میای از علتوجود دارند و هم مجموعه معلولها

سازگار است؟ برای مثال، تک علت  معلول یکدیگر باشند، کجا با روش علمی
اجتماعی، کدام است؟ و قائل شدن به جبر،  ازدواج، بمثابه یک پدیده

سان که هست، نش از مشاهده واقعیت آنمحدودکردن دیدگاه عقل و ناتوان کرد
 نیست؟

 نقدپایان     
 

گیریم تا ببینیم او چگونه معلول تک علتی را استدالل دروکیم را پی می    
 دهد:توضیح می

توانند متعدد باشند، نفی ای که، بنابر آن، علتهای معلول میاما اصل موضوعه    
هم نظر شویم و بگوییم  لمی ا استوارتاصل علیت است. بدون شک، اگر ب

گونه رابطه منطقی وجود علت و معلول مطلقا ناهمگن هستند و میان آنها هیچ
تواند گاهی از علتی و زمانی از علتی دیگر ندارد، اگر بپذیریم که یک معلول می

 ای که س را با الف پیونداگر رابطه ؟ایم، گرفتار تناقض گویی نشدهیدآپدید
شود که رابطه دیگری س را با زمانی باشد، مانع از آن نمیای رابطهدهد، تنها می

میان علت و معلول را عقل احراز ب پیوند دهد. اما اگر به عکس، رابطه علیت 
اگر رابطه از طبیعت که چنانتواند جبری نباشد. معقول باشد، دیگر نمیکند و 

تواند معلول تنها با یک علت می را یک ایرابطه چنیناشیاء نشأت بگیرد، 
تواند بیان کند. باری، تنها فیلسوفانند که برقرار کند. زیرا تنها یک طبیعت را می
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نیز، معقول بودن  اند. در علمگاه معقول بودن علیت را مورد تردید قرارندادههیچ
به یک علت است. نیک که بنگریم، چندگانگی علتها قابل تحویل علیت پذیرفته

شود، خود چند معلول هستند. و یا معلولی که به علتهای گوناگون نسبت داده می
 فراوان انواع دارد  و هر یک را علتی است. که تباست. چنان

برد: یک معلول روش را بکار میها، اینخود نیز، بعنوان پایه مقایسه علم      
اگر خودکشی بیشتر از یک علت دارد،  همواره یک علت دارد. برای مثال،

نیز چنین  خاطر است که چندین نوع خودکشی وجود دارد. در مورد جرمبدین
خاطر است که عنصر ها است و نیز، بدیناست. فراوانی علتها بخاطر فراوانی جرم

شود. به دلیل عنصر لحاظ نمی که  مشترکی که در تمامی علتها وجود دارد
 کنند.است که علتها یک معلول پیدا می مشترک

 
های گوناگون، هریک نه یک ها و جرمهای گوناگون و نیز خودکشیتب نقد:

ای از علتها دارند. این مجموعه عنصر مشترک نیز دارد. برای علت که مجموعه
ها هستند، گرچه هر میکروب علت هایی که علتهاشان انواع میکربمثال، تب

ر بگردد. اما این علت باید با علتهای دیگر جمع شود تا تن بیما ایجاد تبی است.
است، علتهای موجود در تن و روان و آلودگی هوا و آب و... تازه جملهاز آن

ها را عنصر مشترک خواندن، سخنی ناتوانی تن و وجود میکروب و آلودگی
تلف های مخکند و تن در برابر میکروبعلمی نیست. چون تب با تب فرق می

بسط به کند. لذا، یافتن عنصر و بسا عناصر مشترک نیاز دارد یکسان عمل نمی
ین پرسش ادادن آزمون و بررسی. و هنوز، دامنه تحقیق را باید گسترد تا که پاسخ 

 را جست: رابطه علت و معلول، رابطه متقابل دو مجموعه هست یا خیر؟
 نقدپایان     
 



77 
 

ای با بردن روش تطبیقی و مقایسهها در بکار. گرچه انواع رویه6.2
یک کارآیی را  علمی د، اما در شناسایینخوانایی دار شناسیجامعه

 ندارند:
 در  یک مورد معین، روش حذف همه علتها اال یک علت بکار جامعه شناسی● 

 ش از اندازه بغرنج هستند. های اجتماعی بیآید. زیرا پدیدهنمی
خوانی در خوانی و دیگری روش نا هملیل، دو روش، یکی روش همو بهمان د● 

شوند، کنند مواردی که مقایسه میجامعه شناسی کاربرد ندارند. زیرا ایجاب می
خوان باشند. بدیهی است این ادعا خوان و یا در یک نقطه ناهمدر یک نقطه هم

که جای که یک خصلت مشترک و یا نا مشترک میان موارد مقایسه شونده 
توان گاه نمیتوان یافت، ادعائی علمی نیست. هچگفتگو نداشته باشد، نمی

 خوان از چشم محققخوان یا نا همای هماطمینان داشت که پیشینه
شناسی، شیمیائی و نیز در زیست –، در علوم روانی است. در حقیقتنگریخته

توان بکاربرد و نتیجه حاصل کرد. اما در ش را میدر شمار بزرگی از موارد، رو
ای از این ها بیش از آن بغرنج هستند تا تجربهچنین نیست. پدیده شناسیجامعه

توان مطمئن شد دو جامعه در تمامی هرگز نمی ،برای مثالنوع سودمند باشد. 
 ها یکسان یا نایکسانند اال در یک رابطه. رابطه

رود(  تغییرهای همگون این و شناسی بکار میزیستدر  اما روش مشاهده )● 
، برای اثبات، الزم کاربرد دارد. در حقیقت شناسیاجتماعی در جامعه آن پدیده

نیست که تمامی تغییرهای ناهمسان با تغییرهای موضوع مطالعه، طرد شوند. 
که موارد به اندازه کافی ن اندازه که تغییر دو پدیده همگون باشد، بشرط آنهمب

که میان آن دو رابطه وجود دارد. امتیاز گوناگون باشند، دلیل است بر این
های پیشین در است که وسیله یافتن رابطه علیت، نه چون روشروش در ایناین

دهد هم ببینیم دو ما امکان میروش نه تنها به شود. اینبیرون، که در درون، می
کنند، به ترتیبی راهند و یا یکدیگر را دفع میپدیده، بلحاظ خارج، با یکدیگر هم

دهد امکان می بلکهگونه رابطه مستقیم درونی با یکدیگر نداشته باشند، که هیچ
ببینیم با یکدیگر رابطه درونی دارند. شیوه بالندگی یک پدیده اجتماعی بیانگر 

خوان بایکدیگر که دو بالندگی در ارتباط و هماست. پس، برای اینت آنطبیع
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خوانی مداوم خود خوان با هم باشند.  همباشند، باید طبیعت آنها در ارتباط و هم
های مانده در بیرون مقایسه هرچه باشد. وقتی دو یک قانون است حالت پدیده

مشترک دارند و یا یکی از دو کنند، یا علت پدیده بطور منظم همسان تغییر می
 پدیده علت دیگری است.

گونه: نخست به کمک استنتاج باید اما روش را چگونه باید بکار برد؟ این    
است دیگری را ایجادکند. موضوع مقایسه، توانسته دید چگونه یکی از دو پدیده

جه استنتاج را آزمود. های جدید، باید صحت نتیبعد به یمن آزمون، یعنی مقایسه
آمده و معتبر است. و اگر استنتاج ممکن باشد و وارسی موفق باشد، دلیل یافته

گونه رابطه موضوع مقایسه هیچ اگر به عکس، میان امرهای واقع اجتماعیِ
د، بخصوص اگر فرض وجود رابطه مغایر قوانین ثابت شده ومستقیم یافت نش

باید برخاست که دو پدیده وابسته به آنند و یا ، به جستجوی امرواقع سومیباشد
تر، ثابت ای مسلمتوان، به گونهتواند واسطه این دو بگردد. برای مثال، میآن می

کند. اما ممکن کرد تمایل به خودکشی در رابطه با تمایل به آموزش تغییر می
خودکشی بگردد. آموختن را  تواند راهبر بهنیست دانست چگونه آموزش می

شناسی است. آموزش، بخصوص علت خودکشی دانستن مخالف قوانین روان
شود، این معلومات جز در وقتی به آموختن معلومات ابتدائی محدود می

یابند. از سوی دیگر، غریزه حفظ حیات جا نمی ترین بخشهای وجدانسطحی
تواند بعلت آموزش نابراین، خودکشی نمییکی از گرایشهای بنیادی است. ب

توان از خود پرسید: آیا هر دو معلول یک علت نیستند؟ این باشد. بنابراین، می
گرایی مذهبی است که هم تمایل به آموختن را علت مشترک ضعیف شدن سنت

 کند و هم تمایل به خودکشی را.تقویت می
 

 کند: ی. روش تشکیل مجموعه، بنابر مورد ، تغییر م6.3
چند متعلق یه یا متعلق به یک جامعه هستند و یا  امرهای واقع اجتماعی    

 چند جامعه که از یک نوع نیستند. متعلق به و یا  هستند جامعه از یک نوع
های اجتماعی بس همگانی هستند و در باره آنها اطالعات آماری وقتی پدیده● 

است: برای مثال، منحنی و گوناگون داریم، روش بکاربردنی اینبسیار گسترده 
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گاه  گویای میزان خودکشی در یک دوره زمانی به اندازه کافی طوالنی، ما را آ
های اجتماعی و کند از تغییرهای میزان آن، بنابر استان محل اقامت، طبقهمی

که ن اینانواع مسکن روستایی یا شهری، جنس، سنین، خانواده و غیره. بدو
توانیم قوانین حاکم بر قلمرو مطالعه را به بیرون از یک کشور بگسترانیم، می

است که صحت نتایج بدست آمده را با را بیابیم. هرچند که ترجیح با این پدیده
ما یک های همانند، تأیید کنیم. اما وقتی موضوع مطالعهمطالعه پدیده در جامعه

و یا یک قاعده حقوقی یا اخالقی است که یکسان در تمامی قلمرو کشور  نهاد
توانیم مطالعه را به یک جامعه محدود کنیم. چرا که گردد، دیگر نمیاعمال می

در این صورت، بعنوان دلیل، جز یک زوج منحنی موازی، یکی منحنی مشی 
تنها در یک  همتاریخی پدیده مورد مطالعه و دیگری منحنی علت مفروض، آن

. بدون شک، اگر این توازی ثابت باشد، مهم است اما اثبات نداریم جامعه،
 کننده نیست.

 
دهیم، میدان وقتی پهنای بررسی را به چند جامعه از یک نوع گسترش می● 

توانیم تاریخ یکی را با تاریخ دیگران کنیم. نخست میتری پیدا میمقایسه وسیع
در طول زمان، بر اثر همان  هر یک از آنها، همان پدیدهتطبیق دهیم و ببینیم، در 

توانیم در رابطه با های دیگر یا خیر. آنگاه میکند که در جامعهشرائط تحول می
ی هایهای مختلفشان، آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. برای مثال، شکلبالندگی

های مختلف اجتماعی موضوع مطالعه، در جامعه کنیم که امر واقعرا معین می
حال که به یک نوع . این اشکال، در آنرسدگیرد وقتی به کمال خود میبخود می

ها یکسان تعلق دارند، فردیت مشخص خود را دارند. شکل در همه جامعه
سان، رشته جدیدی از تغییرها پیدا تر است. بدیننمایاننیست. بنابر مورد، 

های تغییرهای شرط مفروض که توانیم اندازه نزدیکی رشتهمی ،بدان م که،کنیمی
دهند را بسنجیم. برای مثال، پس از در همان زمان در هریک از جامعه روی می

ها را برحسب مطالعه خانواده پدرساالر در تاریخ رم و آتن و اسپارت، خانواده
هریک از این شهرها  حداکثر گوالیدگی و بالندگی که این نوع خانواده در

بینیم که آیا حاصل تجربه اول ما  در باره کنیم. سپس میبندی می، طبقهندایافته
 است یا خیر. محیط اجتماعی، که این نوع خانواده بدان تعلق دارد، صحیح بوده
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رود که در هایی بکار میروش هنوز کافی نیست. زیرا در باره پدیدهاما این    
که یک جامعه اند. حال آنی موضوع مطالعه تطبیقی روی دادههازندگی جامعه

های پیش از کند. قسمتی را از جامعهسازمان خود را، به تمامه، خود ایجاد نمی
کند، حاصل کند. آنچه جامعه در طور تاریخ خود در یافت میخود دریافت می

یم که هیچ بالندگی و رشدی نیست. بنابراین، اگر از حدود نوعی خارج نشو
توانیم اخذ شده را توضیح بدهیم. بدین روش، تنها جامعه بدان تعلق دارد، نمی

کند، قابل مطالعه است. اما هر اندازه ها بر سازمان ابتدائی و تغییری که میافزوده
رویم، خصلتهایی که هر جامعه خود بدست ها را به فراز میسلسله مراتب جامعه

. یابیممیاست، ناچیز کردهصلتهایی که دریافت، در مقایسه با خرا استآورده
سان، از آغاز تاریخمان، عناصر وانگهی، شرط هر ترقی همین است. بدین

، در قیاس با ، اخالقایم، حق مالکیتموضوعه افزوده جدیدی که ما بر حقوق
های جدید قابل درک نیستند اگر . افزودهاست ناچیز استآنچه گذشته به ما داده

های ما هستند.  آن های افزودهتر را شناسایی نکنیم که ریشههای بنیادیما پدیده
که بتوانیم تر. برای آنهای هرچه وسیعتوان شناخت مگر با مقایسهها را نمیپدیده

ببینیم در  حالت کنونی، خانواده، ازدواج، مالکیت و غیره را توضیح بدهیم، باید
ها را نهادای را باید بشناسیم که این اند. عناصر سادهی بودهیهانهادآغاز چگونه 

های بزرگ اروپایی معلومات بایسته را اند. تاریخ تطبیقی جامعهدادهتشکیل می
 ارد. در تحقیق، باید تا سرچشمه باال رفت.ذگدر اختیار ما نمی

 

 حاصل سخن:
    
شناسان و فیلسوفان در باره امرواقع اجتماعی ای جامعهدر فصل دومی، کاره    

های امرهای واقع پایان گیرا نقل و نقد خواهیم کرد و ویژه و نیز پدیدارشناسی
شود می این حاصل نقل و نقد نظر دورکیماما بخش اول این تحقیق خواهند شد. 

 که:
 



81 
 

ها را گیاین ویژه ،امرهای واقع اجتماعی ،مالف. بنابر نظر دورکی
 :دارند

 . بیرون از انسانهای عضو جامعه هستند و1
 کنند ونها تحمیل میآ. جبر خود را بر2
 کند ون شکل را پیدا میآاین و  ،. امرواقع اجتماعی در سطح افراد3
ن دارند آهای درونی گیهای بیرونی امرهای واقع حلقه در حلقه ویژهگی. ویژه4
 و
بنابر اوضاع  ،هم ثبات و هم استمراردارند. این امرها . امرهای واقع اجتماعی5

 گیرند وشکلی را به خود می ،هر جامعه ،و احوال
شود و شکلی کند که نزد همه تکرار میشکلی پیدا می . امرهای واقع اجتماعی6

 شود و   کند که نزد همه تکرار نمیهم پیدا می
 ها وها و نابسامانبسامان :انددو گونه . امرهای واقع اجتماعی7
 کنند و. امرهای واقع بایکدیگر همیاری می8
 کند وگاه میآ ،شانورندهآا از علت پدیدنها ما رآ. کارکردهای 9

 شوند.آورند و علت و معلول یکدیگر می. امرهای واقع یکدیگر را پدید می10
شناس یافتن های ثابت دارند و کار جامعهرابطه. امرهای واقع با یکدیگر 11
 ها است.گونه رابطهاین
 

رخ  ،های امرهای واقع که به یمن نقد نظر دورکیمگیب. ویژه
  :نمایندمی
ای به جامعه دیگر، و از زمانی به زمان . امرهای اجتماعی، گرچه از جامعه1

 توانند جهان شمول باشند.کنند، اما میهای گوناگون پیدا میدیگر، شکل
ای های حق با حق باشند، امرههای پدیدآورنده آنها، رابطه. بنابراین که رابطه2

شوند و چون ترجمان استقالل و آزادی فردی و حق بنیاد می واقع اجتماعی
 کنند. وهستند، جبری را اعمال نمی جمعی

ها های قوا باشند، پدیدهها رابطههای پدیدآورنده پدیده. بنابراین که رابطه3
 شوند. و غیره( بنیاد می و فن و ثروت و علم قدرت )= ترکیبی از زور
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ها، بنابراین، در پیدایش ها است که، در رابطهه ای از پدید. طبیعت نیز مجموعه4
 کند. ها شرکت میو استمرار پدیده

ها درونی . نه رابطه درونی محض وجود دارد و نه رابطه بیرونی محض، رابطه5
 آورند.ها انواع امرهای واقع را پدید میهستند و انواع این رابطهو بیرونی 

تا وقتی با یکدیگر روابط ثابت دارند که تغییر ماهیت  . امرهای واقع اجتماعی6
 دهند.مین

سان، علت هر امر نآورند. بدیای را پدید میمجموعه . امرهای واقع اجتماعی7
 ای از امرها باشند. تواند مجموعهاجتماعی می

ورده آفر ،های امرهای واقعگیتر ویژهفهرست کامل ،پایان این مطالعهدر     
 مد. آخواهد  ،تحقیق و نقد
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 فصل دوم
 

های اجتماعی و پیشنهاد در باره پدیده نقد نظر دورکیم
 رده نقد استنظری که فرآو

 
 

        Le fait socialجامع و فراگیر  قسمت اول. امر واقع

total (3): 

 
 Marcel شرح و بسط نظر مارسل موس ،آوریمرا میکتابی که چکیده آن    

Mauss، و شناس فرانسوی است. مارسل موس خواهر زاده دورکیممردم 
تربیت شده او است. این کتاب را بهترین شرح و بسط نظر مارسل موس 

 است.  Bruno Karsentiبرونو کارسانتی  ،اند و نویسنده آنارزیابی کرده
 :بیندرا ضرور می ،هاوریآاین یاد ،نویسنده ،در مقدمه     
جامع و فراگیر  ( امر واقعfonctionیکی از کارکردها ) ،بنابر نظر موس ●

 کند که برقرار هستند. است که دوام و بقای روابطی را تضمین میاین
ن در آگرایی و عزم پایدار بر تحقیق جامع امرواقع و شناسایی طرد تاریخ ●

ایجاب  ،هایشها و تجلییعنی یافتن تمامی ابراز و اظهارشدن ،جامعیتش
بر یافتن معرفتی کم و بیش  خویشتن را ،در شناسایی ،شناسکند که جامعهمی

 :گویدکه موس میمحدود نکند. چنان ،شهودی بر ماهیت
 ،جا برای دانشی که روش استقرائی اتخاذ کند ،و تاریخ ساده میان فلسفه»    

دهد و از ن قرار میآرا در جای خاص  باز است. این دانش هر پدیده
شمول رود تا که به امرهای جهانبه فراز می ،پی هماز  ،های عمومیگیویژه

 ها ثابت که محققشمول و در همه دیندست یابد. امرهای واقعی چنان جهان
به  ،کمدست ،مطمئن بگردد اگر به ماهیتی بمعنای دقیق کلمه دست نیافته



84 
 

ضرور  است که برای وجود یک دینهادست یافتهپدیده و یا گروهی از پدیده
 «.  هستند

مند روش مقایسه کارساز نیست اگر امرهایی که بایکدیگر بکاربردن سامانه ●
ای است که  مند نباشند. از رهگذر چنین مقایسهخود نظام ،شوندمقایسه می

ر بوجدانی است  ،کندموجود اجتماعی معین برخود پیدا میشعوری که هر 
و  ،نآلیت کوجود که خودکامانه از ن مآهای کلیت و نه تنها به یکی از جنبه

واقعی خود  موجود اجتماعی معنی ،نآدر  ،است کهاز موقعیتی جدا شده ،نیز
 کند.را پیدا می

های امری که در جامعه ،شمولجهان برای درک ساختار مشترک امر واقع     
باید از  ،ود داردوج ،های زمانی دراز از همبسیار دور از یکدیگر و با فاصله

سپس باورها و  ،این جا شروع کنیم که هر جامعه را یک کل در نظر بگیریم
های راهنما وبنیادهایش که یک نظام همساز دارند را شناسایی کنیم اندیشه

هایش را به ترتیبی بشناسیم که سبب بیگانه گیها و ویژهو سرانجام منش
اراده حاکم بر تشکیل  ،جامسران ،شدنشان از طبیعت خود نگردد. تا که
شتی دهنده دو وجه همگانی آاراده  :امرهای جامع و فراگیر را معلوم کنیم

 ،روشبودن و مشخص بودن امر واقع را شناسایی کنیم. تحقیق با این
سان که نآگیرد و ما را به معرفت بر جامعه های گوناگون را در بر میتجربه
 برد.راه می ،هست

اجتماعی جامع و  بمثابه امر واقع ،ق در باره بخششپرسشی که تحقی ●
پندارد موضوع خاطر است که او میبدین ،انگیزدبر می ،در خواننده ،فراگیر

تواند در نوشته و ناشی از ابهام در موضوع تحقیق بخشش است. ابهام هم می
نده گرفتار ابهام تواند در تصور ذهنی خواننده باشد. خوانباشد و هم می نآ

در باره چیست؟  ،نیست ،اگر نوشته در باره بخشش به خودی خود :پرسدمی
بخشش بمثابه امر  ،موضوع تحقیق :استپاسخ موس به این پرسش این
 واقع جامعه و فراگیر است. 

 امر واقع :نقد بیند. از جمله ایننقدها روا می ،دورکیم ،موس بر استاد خود ●
خاطر که گرایی بدینکرد. عینترا چون شئی مطالعهنآتوان شئی نیست و نمی

سان که نآشود از شناسایی واقعیت سبب می ،گرایی پرهیز کردباید از ذهنیت
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بیانگر ذهنیت نیز  ،هر امر واقع اجتماعی ،هست ناتوان شویم. در حقیقت
کنند نیز نقدکردنی است. جبری که امرهای واقع بر انسان تحمیل میهست. 
 ،در نظر بگیریم ،قرارداد را  که بمثابه امر واقع اجتماعی ،برای مثال ،چراکه

عمل به آن اجباری  ،ن اجباری نیست. اما بعد از ورودآورود به  ،بینیممی
اجباری  ،کنددر ساختاری که مجبورش می ،ورود فرد ،ساناست. بدین

ساختار معرف یک نیروی اجتماعی است که او  ،نیست. اما پس از ورود
گی دیگر همراه گی قرارداد با دو ویژهباید تسلیم باشد. این ویژه ،دربرابرش

افراد طرف قرارداد را در روابطی قرار  ،قرارداد ،در جا ،کهیکی این  :است
در  ،که قرارداددیگر اینکنند و یکدیگر را متعین می ،نآدر  ،دهد کهمی

 یابد. جا و قرار می ،یعنی ساحت حقوقی ،ساحت اجتماعی معین
مشاهده  ،گی را در باره بخشش بکاربریماما هرگاه بخواهیم این ویژه     
گی که هرگاه بخواهیم با این سه ویژهکنیم که کارآیی ندارد. توضیح اینمی

هر قدم را که در تشخیص و  ،ناگزیر ،بینیممی ،بخشش را شناسایی کنیم
باید بازپس گذاریم. زیرا موضوع مطالعه  ،داریمن بر میآشناسانه تعیین جامعه

قطعی نیست  ،رون بهیچآ بگوییم که بُعد جمعی –ای بظاهر فردی است پدیده
ت. اساجتماعی گشته گریزد که نهاداز اجباری می ،بنابر اصل خود ،که –

زند. اما ن بیرون میآشود و از هرسوی مطلقا به قلمرو حقوقی محدود نمی
است.  ،شناسیواجد نیروی اخالقی و دینی و اقتصادی و سیاسی و زیبایی

 جامع و فراگیر نیست. هر امر واقعی امر واقع ،قراربدین
 :را خواهیم یافت و شناخت انتقادهای موس بر دورکیم ،در متن کتاب    
 

 . میان جبر و اختیار:1.1
شناس شناسایی جبری سخت است که امرهای واقع اگر کار جامعه      

های اگر کار او شناسایی سامانه ،کنندها تحمیل میبرافراد و گروه اجتماعی
 ،یابندمحبوس می ،نهاآود را در خ ،گاهآگاه یا ناخودآ ،اجبارها است که افراد

شناسانه است. نباید انگاشت که هدف پس این کار اساس هر تحقیق جامعه
نجا که آاز  ،است. از منظر دورکیمنآشناسایی این جبر بقصد محکوم کردن 
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ا بنیاد مریتش رآ ،همراه با توان مادی ،اخالقی مجهز است که جامعه به ارزش
کامالً موجه است. چراکه بکار  ،بردخشونتی که بکار می ،نهد. پسمی

رهد. این انسان از سلطه طبیعت می ،بدان ،ید کهآکوشش متمدن سازی می
ن در یک آبلکه بمعنای متعین کردن  ،زادی نیستآبرداشت بمعنی نفی 

که از « تربیت اجتماعی»که در طول شناسانه است. توضیح اینفراگرد غایت
در فضایی که  ،آزادی ،گیرد که اساساً تربیتی هستندرهگذر فنونی انجام می

شود. فردی که به حال خود رها ساخته می ،بطور روزافزون ،استنآخاص 
زادی از جبر را به یمن متمدن شدن آگردد. گرفتار جبر قوای طبیعت می ،شود

 آورد.بدست می
 

زادی ذاتی حیات انسان آاز شناسایی استقالل و  ،دورکیم ،سانبدین  :نقد
سلطه  :ناتوان است. همان طرز فکر را در سردارد که خاص روزگار او است

زاد کننده انسان از جبر آجبر اجتماعی  ،بردکه گمان میبر طبیعت. طرفه این
در شگفت  ،دمی از اثر جبرگرایی بر ندیدن واقعیتی عیانآطبیعت است. 

مجبوری  ،انسان در بند جبر امرهای واقع اجتماعی ،در روابط قوا :شودمی
گرفتار جبر  ،شود. به سخن دیگرمی جبار ،است که در رابطه با طبیعت

 ذاتی حیات حقوق ،گردد. اگر او برای انسان و طبیعتمضاعف می
شد که انسان را محکوم بداند بر تسلط بر طبیعت و ن نمیآشناخت و بر می

 ،برقرارکردن رابطه حق با حق با طبیعت را ،یا تحت سلطه طبیعت ماندن
ها این رابطه شد. اگر انسانیافت و  بسا جبرگرا نمیقابل تصور می ،کمدست

 شدند.گرفتار جبر تخریب نمی ،کردندطبیعت برقرار میرا با یکدیگر و با 
 :به سراغ موس برویم و از او نظرش را در این باره بپرسیم    
 
گرفت. های فردی را نادیده میاست که او انگیزهاین ،نقد اول بر دورکیم   

( که موس بر les causes du suisside) Halbwachsکتاب هالبواش 
بمثابه  ،این نقد را بر کار دورکیم در باره خودکشی ،استن مقدمه نوشتهآ

داند که قلمرو شناخت دورکیم محدود است. وارد می ،یک امرواقع اجتماعی
های شخصی را بهانه و فرصت و نه دالیلی مندرج در جبر زیرا او انگیزه
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میان نیروهای فشارجمعی  ،سانانگارد. بدینمی ،در کلیت خویش ،اجتماعی
 ،دهدن خودکشی روی میآهای شخصی و اوضاع و احوالی که در و انگیزه

غیر از نیروهای  ،شناسشود که جامعهن میآآید و مانع از دیواری پدید می
که این یابی جدید است. بشرط اینرا هم ببیند. نیاز به سمت فشار جمعی

 نباشد. ،با کاستن و افزودنی ،دن به همان راهادامه دا ،یابیسمت
رود. این معیار جبر مطلقا پابرجا است که کامالً زیر سئوال می ،سانبدین     

نکه یکی را آبی ،با زیر سئوال بردن جبر ،موس ،در تحقیق در باره بخشش
کند. لحاظ می ،اهر دو ر ،و بعد اختیار بعد اجبار امر واقع ،فدای دیگری کند

درگذرد و  ،خواهداو از محور فعال انگاری امر واقع است که می ،در واقع
ن بستاند. تا که به این نظر آخواهد از دهنده منحصر است که مینقش توضیح

کند. شیوه جبر اجتماعی بدانحد از زادی عمل میآبرسد که جبر دقیقاً بمثابه 
اکراه فروکاست. و نیز موس ضرور ن را در آتوان پیچیدگی است که نمی

های اجتماعی بنگرد که بیند که با دید بازتری در عوامل و دالیل و انگیزهمی
شوند. این کار را از راه یافتن ارتباط میان علل در جبر اجتماعی ادغام می

 ،دهد. به ترتیبی که اراده و جبرهای فردی انجام میبا دالیل و انگیزه جمعی
 وحدت جویند.  ،زادی و ضرورت که متناقضانندآ

 ،کندای که بخشش میان دهنده و گیرنده برقرار میرابطه ،در مثال بخشش    
این خاصه را دارد که نظرگاه دهنده و نیز نظرگاه گیرنده و اجبار و اختیار را 

 موضوع ،نباید یکی از دو بعد را بدون دیگری ،میزد. لذاآتا بخواهی درهم می
بجاست دو  ،ایتحقیق کرد. برای شناسایی پویایی مشخص چنین رابطه

مدنظر داشته باشیم و  ،شود همزیستی کنندمتناقض را که رابطه سبب می
چگونگی پشتی یکدیگر بودنِ این دو را بگاهِ همکاری در متحقق کردن یک 

زاد آاگر تنها جنبه ارادی و  ،از سویی ،توضیح دهیم. زیرا ،و همان هدف
وردن نوع آهرگونه امکان از پرده بیرون  ،بخشش را لحاظ کنیم بودن پدیده

کند. بدانحد که دهیم که پدیده را ایجاب میجبر اجتماعی را از دست می
اگر تنها  ،دهیم. از سوی دیگرتوان توضیح  حاصل تحقیق را از دست می

کراه ناچیز کنیم و جنبه ارادی را هم در ان آجبر اجتماعی را در نظر بگیریم و 
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شویم که تعریف و با این خطر روبرو می ،زاد بودن را بدور اندازیمآو 
 انتزاعی و ناقص باشد. ،تفسیرمان از امر واقع

جویند و پشتی یکدیگر هنوز این پرسش که متناقضان چگونه وحدت می     
ه . صاحب کتاب پاسخ موس ببرجا است ،گردنددر متحقق کردن هدف می

 :کندسان نقل میاین پرسش را این
اجباری اما  :کند که ارادی باشندها همواره ایجاب میشکل مبادله    

و نه معامله کاال به کاال  ها نه معامله کاال در ازای پولاختیاری. این مبادله
در مدت  ،کوبدیبخشش به یکدیگر هستند. کارگری که خرمن م ،هستند

 هایی که پدیدهها )جامعهباید غذا بخورد. در این جامعه ،خرمن کوبی
 ،هم ضرور و هم ارادی ،کار مشترک ،است(نها مطالعه شدهآبخشش در 

 . زاد استآرود. فرد گونه وسیله اکراهی بکار نمی. هیچاست
 دورکیم شناسیولیه جامعهشکاری به اصول اآاعتنائی بی« زاد استآفرد »    

زادی و حتی آاین در نفی  :است. سخن موس معنای روشنی دربردارد
شود و به شناس جامعه شناس مین نیست که جامعهآپوشی جزئی از چشم

زادی آگردد. بلکه با شناسایی چند و چون پیکربندی شناسایی جامعه توانا می
زادی در آکند. شناسی واقعیت پیدا میجبر اجتماعی است که جامعه فرد با

در بند محدوده  ،بندی شدهزادی قالبآیک  ،سامانه هنجارساز و متعین
تنها وجودی را  ،کند و هم بدانن را مضیق میآاجتماعی است که هم 

جبر  ،برخالف نظر دورکیم ،سانتواند داشته باشد. بدینبخشد که میمی
 ،کنند. با مثال بخششرا تعیین میتنها حدود آن ،زادی نیستآاجتماعی نافی 

 :دهدسان توضیح میموس این جمع متناقضان را این
بخشش  بزرگی ،هم ،کنندبخشش دهنده و بخشش گیرنده باکارها که می»    

دهند. زادی دو طرف را نشان میآو مجانی بودنش و  هم خودمختاری و 
یله سازوکارهای اجبار و بسا اجبار بوس ،سازوکارها ،در بُن ،اوجود اینب

 «.شونداشیائی هستند که داده و گرفته می
دهد. مجانی بودن هدیه که پنداری چیزی را نمیدهد چنانبخشنده می     

نموده  ،داشت که  برانگیزنده بخشنده استمتجلی است و فقدان چشم
معنایی جز  ،گرددن اصرار میآولو بر  ،زادیآ چنین ،شود. باوجود اینمی
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زاد آتوان شود که نمیخاطر نشان می ،ساناجبار در دادن و گرفتن ندارد. بدین
دهد که اکراه بخشش با وضوح کامل  نشان می ،نبود مگر بدین شیوه.  و نیز

ای است که فراگرد پیچیدهزادی بخشش است. کار جامعه شناس اینآذاتی 
مطرح  ،زادیآتواند بمثابه ذاتی اجبار  تنها می ،بدان ،یی کند کهرا شناسا

 باشد.
تواند به ها نمیشناسانه پدیدهشود که مطالعه جامعهروشن می ،سانبدین      

خاطر بسنده کند. بدین ،معیار اکراه که بس محدودکننده قلمرو تحقیق است
کند. این اصل ک اصل عام وضع میی ،برای روش ،است که مارسل موس

وضع  ،شناسیدر کتاب قواعد روش جامعه ،وارونه اصلی است که دورکیم
 ،هاگی مشخص کننده شئیویژه ،اجبار بمعنای خاص کلمه» :استکرده
عملی  ،سحر ِعملِ حرامِ ،برای مثال« ها و احساسات اجتماعی نیستکنش

شود و نه جبری گیرد. نه حرمت مانع انجامش میاجتماعی است و انجام می
در مورد شناسایی دیگر امرهای  ،قرارکند. بدینانجامش را ناگزیر می

اجتماعی نیز باید پهنای مطالعه را هرچه بیشتر گسترد. در عدم اکراه و حتی 
 ،پذیرفتن جوازی است که ،را دیدن نوعی تعین ،در رد اجبار نهادینه شده

که بیانگر شکل خاص و متناقضی  ،نه اجباری ،عمل اجتماعی انسان ،بدان
 ،قراراز اختیار و اجبار است که سازگار است با دست یافتن به هدف. بدین

 رود. زیر سئوال می ،از بنیاد ،این شئی انگاری امرواقع اجتماعی است که
بپرسیم موس  ،اجتماعی شئی نیست بدانیم چرا امر واقع کهاما پیش از آن    

داند و تعریف او از آزادی چیست و چگونه جبر ذاتی جبر اجتماعی را چه می
 :آوریممی ،نظر او را در باره جبر اجتماعی ،از قول شارح نظر او ،آزادی است

ولو  ،بنابر اینکند. جبران شدنش را ایجاب می ،ولو مجانی است ،بخشش
اما هم  ،دهد و گیرنده نیز در پذیرفتن مختار استزاد میآدهنده داوطلبانه و 

ازائی به در دادن مابه ،دهنده اجبار دارد در دادن و هم گیرنده اجبار دارد
زادی دادن و ستاندن است.  آبخشنده. جبر اجتماعی این اجبار است که ذاتی 

 ا اما چرا امر واقع شئی نیست؟ زیر
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گوید که هدیه به ما می ،اجتماعی بخشش بمثابه امر واقع ،در حقیقت     
خاطر که قدرتی جوید بدینیک شئی ساده نیست. زیرا معنایی اجتماعی می

بر  ،نآن و بوسیله آاز راه  ،دهنده ،در پوشش بخشش ،کند کهرا بیان می
بینیم اصول راهنمای می ،منظر دیگر که بنگریم کند. ازگیرنده اعمال می

منزلت ثروت یا دارایی اقتصادی را سخت زیر  ،اقتصاد سیاسی. از جمله
در قسمت  ،ما را به یاد نظر مارکس ،برد . این به زیر سئوال بردنسئوال می

و « گردانی کاالبت» در باره  ،«کاال و پول»در باره  ،اول کتاب اول سرمایه
اندازد. قرابت شگرفی میان تحقیق می ،استارزشی که او تقربر کرده نظریه

تحقیق موس را به وجود ارتباط  ،یابیم. موس در باره منشاء پول با نظر او می
راه برد. این ارتباط نقش محوری به  ،ذاتی میان قدرت خرید و قدرت سحر

او توانست چونی و چرایی  ،انسدهد. بدینارزش نمادی و حیثیت می
 شناسایی کند. ،بمثابه واسطه مبادله ،مدن ارزش پایه راآپدید
جان دارد. زیرا قدرتی دارد  ،کند که شئی داده شدهگاه میآبخشش ما را     

رابطه »که جبرانش کند. چنان ،کنداست و گیرنده را ناگزیر مینآکه خاص 
جان دارند. زیرا شئی خود  ،شودرقرار میای که بوسیله اشیاء بحقوقی و رابطه

 ،کردن چیزی به کسیهدیه» ،قرارنیز جان دارد و از جان است. بدین
خودبخشیدن نیز هست.  ،بخشیدن«. کردن چیزی از خود است به اوهدیه

کند. زیرا رابطه متقابلی را ناگزیر می ،بخشدبمقداری که بخشنده از خود می
بخشی از طبیعت و  :ان کرد. باید بازپس دادبخشش را با بخشش باید جبر

خاطر است که بخشش یک بخشی از گوهر خویش را باید بازپس داد. بدین
 اجتماعی جامع و فراگیر است.  امر واقع

 

 . امرواقع اجتماعی جامع و فراگیر: 1.2
کند که اجبار شروع می جااز این ،«عمومی اجبار نظریه»موس در تدوین      

ها در ترین اکراه است که در مبادله هدیهبالفاصله ،به دادن و در عوض دادن
رود. این یکی معنای واقعی خود را بدست بکار می ،یک گروه اجتماعی معین

آورد مگر  وقتی همبستگیش با دو اجبار دیگر لحاظ شودکه شرط نمی
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یکی اجبار به دادن است و دیگری  واقعیت یافتنش نیز هستند. آن دو اجبار
یک  یک سویه و ،اجبار به دریافت کردن است. زیرا بخشش یک فعل ساده

یعنی دادن  ،این بعدهاسه بعدی است که انسجام نیست. یک فراگرد  دست
 کند. را تضمین مینآچرخش کار  ،و گرفتن و بازپس دادن

مگر با هم. هر سه یک  توانند عمل کنندکنند و نمیسه تکلیف عمل می     
توانند عمل کنند. می ،نآدهند که در درون مجموعه بغرنج را تشکیل می

یک ساخت است. چرا که هر  ،در معنای اقوای کلمه ،بخشش ،سانبدین
واقعیت خویش را از روابطی دارد که با دو بعد دیگر  ،یکی از سه بعد

کنند و هر سه یدا میدر این ساخت است که هریک کاربرد پ کند.برقرار می
بخشش  ،با دادن ،که ،بینیمکنند. نیک که بنگریم مییکدیگر را ایجاب می
 –پس نبست به خود  ،دهددهد. و اگر او به خود میکننده به خود نیز می

مکلف و مجبور  ،در رابطه با دیگران ،-کندنسبت به خود و مالی که هدیه می
وامی را بر ذمه خود احساس  ،شندهبمثابه بخ ،بخشنده ،ساناست. بدین

برای  ،کند که این وام را به گیرنده دارد. اما گیرنده نیزکند. احساس میمی
کند. از دید احساس می ،نچه به دهنده تعلق داردآحق مالکیتی در هر ،خود

 ،او نیز ،کند. به همان ترتیباو این حق است که دهنده را مکلف به دادن می
جبران  ،کندنچه را دریافت میآمجبور است دریافت کند و  ،دهبنابر قرار و قاع

از یکدیگر  ،روکنیم که به هیچکند. به تدریج که با سه اجبار سر و کار پیدا می
که نقطه اعمال اکراه )نقد یابیم در می ،سازندجدا نیستند و یک سامانه را می

شود(  و دمی تحمیل میآاز بیرون به  امر واقع :گفترا که می کند دورکیممی
از اساس متفاوت  ،کنیمن اتخاذ میآبنابر  نظرگاهی که در بررسی  ،نآمنشاء 

 شود. می
 ،چگونگی اجبار فرد ،یم بخششژدر ر ،روشن است که ،سانبدین     

ای از قواعد که یا مجموعه ،ربطی به اطاعت از یک قاعده ،روبه هیچ
خاطر است که او بلکه تنها بدین ،ندارد ،پیش تعیین شده باشنداز 

و  –شود طور که وارد رقصی میهمان –شود وارد  چرخه و مداری می
سپارد که او را به کند و خود را به پویایی مین جایی پیدا میآدر 

 ورد. آحرکت در می
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چرا که اگر  جبری وجود ندارد. ،پیش از ورود به این چرخه ،قراربدین    
امرهای واقع از  :شودمی پس حق با دورکیم ،ورود به چرخه اجباری باشد

 کنند.مجبور می ،بیرون انسان را به ورود در چرخه
او را هم بمثابه مجبور و   ،شود کهفرد وارد چرخه مبادله می ،سانبدین     

نیروهایی را بطور مداوم  ،ر اود ،گیرد ودر اختیار می ،هم بمنزله مجبورکننده
و تکلیف متقابل و متناقض  تحت اشکال حقوق ،دهد. این نیروهاجریان می

 شوند. بر او اعمال می
 

« نهاد»که رابطه جدلی میان متناقضان برقرارکردن و از تقابل غیر از این :نقد
ه ذهن است و در عالم واقع ساخت ،حاصل کردن« برابر نهاد» ،«برنهاد»و 

وقتی سخن از  ،موس غافل است که در رابطه حق با حق ،متحقق نیست
بنابراین وقتی هر تکلیفی عمل  ،حقوقی به میان است که ذاتی حیات هستند

ها نیز نه مدار بسته که مدار باز شود و رابطهمحل میاکراه بی ،به حق است
خشش وجود دارد که تکلیف به انجام نوعی از ب ،روآورند. از اینپدید می

زادی بخشش کننده و دریافت کننده بخشش نیست. آن بخششی آذاتی  ،نآ
گیرد و دو طرف را از تکلیف نسبت به است که از طریق خداوند انجام می

در رابطه قوا از  ،که رابطه انسان با خدانآکند. البته بشرط یکدیگر رها می
نسبی )انسان( با  در رابطه خودانگیختگی ،خود بیگانه نگردد. در حقیقت

 ،شود. برای مثالتکلیف جز عمل به حق نمی ،خودانگیختگی مطلق )خدا(
عمل به این دو حق و غافل  ،زادیآتکلیف به عمل به دو حق استقالل و 

 ،کندرار میای که بخشش میان دو طرف برقنها است. حال در رابطهآنشدن از 
است که هر دو طرف به ن دو به واسطگی خدا است. جبران آن اینآرابطهِ 

تواند بگوید که در نها بر خود افزا است. موس میآهای حق عمل کنندو عمل
است. اما ها هستند که او شناسایی کردههمان ،اغلب ،هارابطه ،هاجامعه

های حق دارند. چراکه رابطههای از این نوع وجود نتواند بگوید رابطهنمی
 پایدار اجتماعی هستند.  های تضمین کننده همبستگیرابطه ،با حق

 پایان نقد    
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روابط اجتماعی را که از رهگذر سامانه اجبارهای  ،توانیماینک می     
گذر اشیائی بوسیله و از ره ،تعریف کنیم. در حقیقت ،شوندمتقابل برقرار می

کنند. شوند که به بیرون بسط پیدا نمیروابطی برقرار می ،شوندکه مبادله می
کنند نها نفوذ میآمانند به درون ها نمیها در سطح افراد و یا گروهاین رابطه

بخشنده  ،اگیزند. اگر با بخشیدنبر می نها را به شرکت در زندگی جمعیآو 
ن بخشیدن است که آبخشد و این یش را نیز میبخشی از گوهر خو

بخشد زیرا می ،و بعکس ،کندشود و جبران را ایجاب میمیز میآخشونت
 همچنان حق مالکیت ،مکلف بدان است و دیگری بر بخشی از اموال او

 ،توان از قبول هدیهنمی ،اگر بدون اعالن جنگ و ترک اتحاد ،باالخره ،دارد
 ،در اقوی معنای کلمه ،خاطر است که به زندگی جمعیبدین  ،داری کردخود

در شکل  ،کند و در دیگریربط دارد. هرکس در زندگی دیگری مشارکت می
 شوند. کند که داده و ستانده و بازپس داده میاموالی زندگی می

ت. زیرا این اجتماعی جامع و فراگیر اس بخشش امر واقع ،رواز این    
های معنوی است. زیرا گویای گی را دارد که حاصل یک رشته رابطهویژه

رقابتی اجتماعی است که اساساً برسر احساس افتخارکردن و برتری مرتبه 
از رابطه اقتصادی  ،گیرد. بنابراینانجام می ،اجتماعی خویش را نشان دادن

 ،بخشدان فعلیت میکه بخشش بد« مخلوطی»رود. بسیار فراتر می ،معمول
طبیعت جامعه  ،دهداین امتیاز را دارد که به او امکان می ،شناساز دید جامعه

که به شناسایی ظهور و بروزهای جزئی نه این بشناسد. ،سان که هستنآرا 
 بسنده کند.

اجتماعی جامع و فراگیر  توان امر واقعبخشش را می ،سانبدین     
گاه مجموع روابطی است که در یک د. زیرا این امر گرهتعریف کر

 ،دهندرا تشکیل مینآهایی که ها و گروهجامعه میان افراد و زیرگروه
 ،تری ساختار جامعه را بطور کاملاساسی ،شوند. بخششبر قرار می

و  نزیهای چون پلیگذارد. این ساختار که در جامعهدر اختیار ما می
سان در حالت خالص وجود دارد و بدین ،و امریکای شمالی مالنزی

« متحول»مند و های حقوقمند و اخالقدر جامعه ،شودشناسایی می
 .ما نیز قابل مشاهده است
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روابط منجمد و سخت نیستند.  ،تمامت روابط اجتماعی ،هادر جامعه     
در دنیایی ،افراد و اشیاء را ،و بسان یک جریان مداوم مبادله بلکه درحرکتند

در تغییر  ،بطور مستمر ،کند که تحت پویایی درونیشتوزیع می ،اجتماعی
کامل است  :کندگی پیدا میجامع و فراگیر دو ویژه امر واقع ،ساناست. بدین

هم مادی است. هم معنوی و  ،خاطر که هم روح و هم تن داردبدین
 .چون کامل است تا بخواهی مشخص و ملموس و متحقق است

 :استجامع و فراگیر این قول موس در باره امرهای واقع اجتماعی     
ایم های اجتماعی کامل هستند که ما کوشیدهسامانه« همه» ،سانبدین»      

االعضاء ها را در حالت پویا یا وظایفهطرزکارشان را تشریح کنیم. ما جامع
حرکت و در وضعیت نها را بیآایم. ما ( بررسی کرده physiologieشناسی )

نها را در قواعد آایم. و نیز ما مطالعه نکرده ،بلکه همچون یک جنازه ،ایستا
نها را آایم. ما بررسی ها تجزیه نکردهها و قیمتها و ارزشحقوقی و اسطوره

نچه اساسی است را بشناسیم آایم انجام داده و توانسته ،مجموعه جامعبمثابه 
 ،نآدر  ،شناسایی کنیم که ،ن لحظه فرار راآ ،و مجموعه در حرکت و زنده را
ن به خود و به وضعیت خود در رابطه با آجامعه و افراد تشکیل دهنده 

سی غیر انتزاعیِ زندگی کنند. در این بررو احساس پیدا می وجدان ،دیگری
وسیله یافتن امرهای واقع جدید وجود دارد که ما تنها شروع به  ،اجتماعی

تر از مطالعه امرهای واقع هیچ کار فوری ،ایم. به باورمانها کردهآمبهم دیدن 
 «نیست اجتماعی

شناس باید مطالعه کند؟ پاسخ را جامعه اما کدام امرهای واقع اجتماعی    
شناس باید امرهای واقع اجتماعی که جامعه :استموس به این پرسش این

از رهگذر  ،ن نوع باید باشند که  امکان داردآامرهای واقعی از  ،مطالعه کند
نها هستند آدر معرض مشاهده او قرارگیرند. این امرهای واقع  ،مطالعه بخشش

 ،شوندخاطر که در حالت متراکم ابراز میمند بودنشان و بدینطر نظامکه بخا
ن داخلند آبیان کاملی هستند از کلیت اجتماعی. کلیتی که این امرهای واقع در 

دیگر  ،کنند. از این منظر که بنگریمن را تضمین میآیگانه  و چرخش کار
ه و ارزشها تجزیه و های تصمیم گیرندتوانیم جامعه را به نهادها و مقامنمی

 ،بنابر طبیعت خاص خود ،جدا جدا بررسی کنیم. زیرا این امرهای واقع
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نها که از سویی سخت ملموس و تا آتابند. واقعیت گونه جدایی را بر نمیهیچ
طبیعت  ،نهاآدر  ،کامالً بستگی به این امر دارد که ،بخواهی فرار هستند

کردنی ن حسآجنبه زنده  ،طرحضور دارد و بدین خا ،بطور کامل ،جامعه
 است.

 ،در کلیت خویش ،این خود جامعه ،و فراگیر در امرهای واقع جامع     
ن را آای که هژهنگ ویآشود و با بازترکیب می ،است که در جهت زندگی

 جوید.مایه زندگی می ،است
بس از مفهوم  ،دم جامعهکنیم که این اندریافت از تقمشاهده می ،درجا     

امرواقع جامعه و  ،نآبر ،که ،دور است. زیرا در نظر موس ،از جامعه دورکیم
ورده زندگی واقعی اعضای آرو فرزندگی گروه بهیچ ،فراگیر حاکم است

افراد بایکدیگر برقرار  ،در درون ،روابطی کهن نیست. اینآتشکیل دهنده 
 ،توان از جنبه زنده یک جامعه معینمی ،استنادشانبه  ،کنند هستندکهمی

 سخن گفت.
 

 حل مسئله و چشم اندازهای جدید:. راه2
فاقد خاصه یک شکلی است و تابع  ،مورد نظر موس روشن است که تعین    
 ،از بنیاد ،نیست. بلکه تعینی است که ،ای نهادینه شدهچون وچرای قاعدهبی

 ،تعینی دوری است ،خاطر که تعین مورد نظر موسبدینتغییرپذیر است. 
پذیرد هایی را میچگونگی ،کندکارکرد پیدا می ،نآدر  ،ای کهبنابر سطح دایره

وضعیت یگانه عامل اجتماعی  ،رانآ ،که تابع اوضاع و احوالی هستند که
گرفتن یکی دادن و دومی ،ای از سه عاملکند. شبکهتعریف می ،مورد مطالعه

بطور  ،او را ،استن گنجاندهآو سومی بازپس دادن که عامل خود را در 
 ،نآدر  ،کند موضع بگیرد و به ارزیابی موقعیت خودناگزیر نمی ،مستقیم

پذیری تعین )یا جبر( گی تغییرویژه ،بدون تردید ،قرارادامه دهد. بدین
 ورد بدیع تحقیقات موس است. او نظر کالسیکی صاحبآاجتماعی دست

(را تغییر داد که خود وارث او بود. حق با موس است. چرا ای )دورکیمنحله
ای وجود ندارد که از بیرون انسان را مجبور کند. که جبر از پیش ایجاد شده
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بخشش کننده( به  ،همواره بستگی دارد به ورود عامل )در مثال بخشش
باید اندیشه و اراده  ،بنابراین به این دنیای اجتماعی که مال او است. ،مدار

اندیشد و می ،ورد. این او است که درباره ورود به مدارآاو را به حساب 
باید اندیشه و تصمیم او را در فراینده عمومی  ،گیرد. بنابراینتصمیم می

 لحاظ کرد.  ،اجتماعی شدن
 :شوددیگر می ،فهوم سخت و یک شکل بودنِ اجباربینیم چگونه ممی     

دریابیم که عمل  ،بطور مشخص ،دهدیم پیچیده بخشش امکان میژر
ست که ورده نیروهایی اآورده فشار از بیرون نیست. بلکه فرآاجتماعی فرد فر

انگیزند که کنند. او را بر میاو را در جهتی هدایت می ،با ورود عامل به مدار
 کند. عمل می ،نآدر  ،حد و مرز فضایی را معین کند که

فهمیم چرا وقتی بنابر بحث در باره مالک اکراه بهتر می ،ساندینب    
 :گوید. او مین را با انتظار جانشین کندآشود که ن میآموس بر ،شودمی
نها آبردیم. بکار می ،مریت را ما در گذشتهآو  های اکراه و زوراصطالح»    

یکی از مفاهیم  ،به نظر من ،ارزشهای خود را دارند. اما مفهوم انتظار جمعی
اش کارکنیم. من مفهوم دیگری که منشاء بنیادی است که ما باید در باره

تعریف هر عملی است که « من منتظرم» :شناسمنمی ،و اقتصاد باشد حقوق
گویم نمی –طبیعت اجتماعی دارد. منشاء خداشناسی است. خدا منتظر نیایش 

 «. من خواهد ماند -گویم خواهد شنید خشید بلکه میخواهد ب
است که سرچشمه حق و اقتصاد نآاگر انتظار بر اکراه مرجح است بخاطر     

ینده است. آمادگی عامل اجتماعی برای آخاطر است که گویای است. بدین
است. مدار انجام گرفته ،مریتی بیرون از اوآگوید که عمل او زیر فشار نمی

یعنی دادن و گرفتن و بازپس  ،و تکلیف ه سه محور همبستگیبخشش ک
یک مدار باز است. توضیح  ،بلحاظ زمانی ،دهندبدان سازمان می ،دادن
گیرند. در یک لحظه انجام نمی ،که عمل دادن و گرفتن و بازپس دادناین

موقعیت  بندیگیرند. این زمانهای مختلف اما پیوسته انجام میدر زمان
عاملی که دهنده است و موقعیت عاملی که گیرنده است و باز موقعیت عاملی 

کند. گرچه جهت شود را معین میکند و عاملی که جبران میکه جبران می
از پیش متعین  ،رواما بهیچ ،کنندعمل عامل را سه محور در زمان معین می
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ن واکنش نشان آنسبت به  شود و بگاه انجامشود. فرد منتظر انجام کارمینمی
 :نویسددر تفسیر نظر موس می ،شناس فرانسویجامعه ،دهد. پیر بوردیومی

 ،اگر بخواهد براستی عینی باشد ،سخن و یا چالش ،تحلیل بخشش»      
که پنداری حاصل رشته باید این امر را لحاظ کند که امر اجتماعی چنان

واقع  ،آورندیکدیگر را ببار می ،جبری از بیرونتحت  ،اعمالی است که
گیرند و رشتهِ ها در مدار عمل و جبران عمل انجام میشود. رشته عملنمی

 «.دتواند قطع گردهر لحظه می ،های واقعی هستندها که خالقیتعمل
با  :کوشید حرکت را از درون مطالعه کند ،نخستین بار ،موس برای    

ها را مشاهده کند که برای توانست امکان ،دایره یا مدارقرارگرفتن در درون 
گیرد و گرفته دهد و عاملی که میمدند. او دریافت عاملی که میآاو پدید می

بدیهی است که این دو  از ند. ای برخوردار هستاز آزادی ،کندرا جبران می
 نها است.آزادی آهرگونه اجبار معاف نیستند. اما این اجبار ناشی از 

 نها است. آزادی آاجبار ذاتی  ،بنابر این
زاد است در پذیرفتن و آعامل  :کندسخن را ساده می ،شارح نظر موس     

آورد ای که بخشش پدید میای از نوع رابطهنپذیرفتن اما وقتی وارد رابطه
تکلیف و اجباری  ،زادی نداشتآکند. بنابراین اگر را مکلف می خود ،شد

زاد جامعه است. آغیر اجتماعی نیست. عضو  ،زاد استآچون نیز نبود. عامل 
زادی عامل آرا از  ،اجتماعی بمثابه امر واقع ،بخشش تمامی واقعیت خود
بخشش جمع  ،کند. بیشتر از اینن را تعیین میآدارد که بخشش حد و مرز 

اد است کند که بس بارور است. این همان جمع اضداضدادی را نمایان می
نیز بدان پرداخت. اما موس از منظر امر  که موضوع کار فیلسوفان شد و فوکو

 واقع اجتماعی جامع و فراگیر در این جمع اضداد نگریسته است.
 

دهد و بخشش گیرنده بخشش کننده می ،در آن ،ای کهکه رابطهبنابر این  :نقد
کم است. د و عمل دو طرف جبر حابناگزیر بر قص ،رابطه قوا باشد ،گیردمی

رار قاین رابطه را بر  ،زادی خودآدهنده و گیرنده با غفلت از استقالل و 
 توان گفت جبر ذاتی آزادی آنها است. نمی ،کنند. بنابراینمی
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از استقالل و آزادی  ،دهنده و گیرنده ،اما اگر رابطه رابطه حق با حق باشد    
 ،در حقیقتآید. بعمل می ،نیز خودانگیختهخود برخودار هستند و جبران 

هر  ،که برخورداری دو طرف از استقالل و آزادی خود کامل باشدبرای آن
با یکدیگر رابطه دهنده  ،خدا ،در پی اتصال با استقالل و آزادی مطلق ،دو

ع و فراگیر و که بتوان جام . آن امر واقعکنندو گیرنده را برقرار می
یکی کامل )هم روح و هم تن داشتن( و  ،گیبرخوردار از دو ویژه

 این گونه امر واقع است. ،دیگری ملموس و مشخص و متحقق بودن
 

 . فرد و جمع:3
دانیم که فرد پرداخته شد. اینک می ،به فرد و خودمختاری او ،جاتا این    

شود. او خود مختار است. و تحمیل میشود که از بیرون به الت جبری نمیآ
قدیم  ،دانیم که بحث بر سر تقدم فرد بر جامعه و یا جامعه بر فردو نیز می

ای دیگر حل کنیم تا مگر از بند مسئله جا دارد مسئله را بگونه ،است. بنابراین
 :الینحل تقدم فرد بر جمع و یا جمع بر فرد برهیم

گذارد که احساس و اقی نمیجا برای تردید ب ،کار موس در باره بخشش     
باید لحاظ  ،و فراگیر در شناسایی امرهای واقع جامع ،اندیشه و اراده فرد

روانشناسی  ،بدانیم جمعی هرگاه فرد را تابع محض وجدان ،شوند. برای مثال
موضوعی واقعی پیدا کند. در  شناسیآنکه جامعهشود بیبدون موضوع می

را مطالعه  وجدان جمعی ،شناسبعنوان جامعه ،خواهیموقتی می ،حقیقت
نمایاند. آیا وجدان جمعی مستقل از خود را می ،جمع و فرد ثنویت ،کنیم

 ،است؟ رابطه وجدان فردی با وجدان جمعیآن و حاکم بر وجدان فردی
دو محور  ،گویند چرا ثنویتها به ما میای است؟ این پرسشچگونه رابطه

اجتماعی شد و مانع  پذیر راهنمای مطالعه پدیدهیکی فعال و دیگری فعل
دو محور را باید در نظر گرفت که  :سان که هست گشتنآشناسایی پدیده 

گیری کمیت عمل شود در اندازهدیگری برتری دارد. مطالعه ناچیز می یکی بر
 -پذیر محور برتر بر محور فروتر بنابر تغییرها که محور فعال در محور فعل

(. حاصل آورد )قول دورکیمپدید می -است« درون محیط اجتماعی»که 
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ای هرگز ین مطالعهاین چن«. فیزیک اجتماعی»شود شناسایی مطالعه هم می
خاطر است های متقابل فرد و جمع شناسایی شوند. بدیندهد نقشامکان نمی

 :کندنظر دورکیم را نقد می ،که مرلو پونتی
را  خواست امرهای واقع اجتماعیدانش جدید می ،بنابر قول دورکیم»    

شناسایی کند. « جسته های فکرهای عینیتنظام»و نه بمنزله « بمثابه اشیاء»
جز این  ،شد نظر خود را دقیق کندن میآکه بربمحض این ،رواز این

شود تعریف کند. گفته می« روانی»اجتماعی را امر  توانست که امر واقعنمی
اال اینکه نه  ،( هستندreprésentationsاجتماعی بازنماها )امرهای واقع 

بمثابه وجود مشخص در  ،جمعی وجدان ،هستند. در نتیجه فردی که جمعی
بمثابه رابطه میان دو  ،ن با فردآها است. رابطه موضوع بحث ،جریان تاریخ

شود. جبر وجدان جمعی از بیرون راهبر جی مییک رابطه خار ،الجرم ،چیز
از  ،شودارائه می ،شناسانهنچه بمثابه تعریف و توضیح جامعهآشود. فرد می

 «. است و بعکسروانشناسی به عاریت گرفته شده
برای دایرةالمعارف  Fauconnetای که موس به اتفاق فوکونه در مقاله     

 دورکیم ،کارفرق قائل شدند. بدین و جمعی یان بازنماهای فردیم ،نوشتند
 :را انتقاد کردند. این دو نوشتند

ای کم و بیش از بشیوه ،همواره ،فردی در حالی که امرهای واقع وجدان»    
همواره  بازنماهای جمعی ،کنندیک اندام زنده را بیان می حالتی از ،دور

کنند. این بازنماها ترجمان ای از حالت یک گروه اجتماعی را بیان میدرجه
شیوه واکنش  ،ساختار کنونی گروه نماد ،و اگر بخواهیم زبان فلسفی بکاربریم

و وجدانی که برخود و بر منافع خود ن حادثه آنشاندادنش در برابر این یا 
 «.هستند ،دارد
 ن جای بازنما را به مظهر و نمادآکند و موس انتقاد دیگری می ،سانبدین    

 ،بمقیاس وسیعی ،شودقائل می دادن است. بعد نمادی که او برای امر واقع
 :نویسدکند. او میرا دیگرگون می دورکیم نظریه

 ،و بازنماهای جمعی سخن من بدان معنی نیست که بازنماهای فردی»    
وجدانهایی که بدانها جامعه شکل  ،سازند. بدون شکمحلولی دائمی می

های عیتنها واقآشوند و از در شکلهای جدید ترکیب و تألیف می ،استگرفته
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توان از امرهای می ،هابه یمن یک رشته انتقال ،آیند. و نیزجدید پدید می
های انتقال به عبورکرد. واسطه  ،به بازنماهای جمعی فردی واقع وجدان

کنیم بطور نامحسوس از فرد به جامعه گذار می :کردنی هستندسانی مشاهدهآ
عی که تقلیدهای همه جاگیر هستند و امرهای واقعی که و امرهای واق

های جمعی هستند و... هستند وامرهای واقعی که توهم های مردمجنبش
 ،اجتماعی امر واقع :دهدمثالهای این گذار هستند. وارونه این امر نیز روی می

 های فردین اجتماعی تنها در وجدانشود. این فردی شدامر واقع فردی می
 ،شود. و هنوزن را دارا میآکند اما هر وجدان تنها جزئی از وجود پیدا می

تغییر  ،کندنها را دریافت میآرا حالت ویژه وجدانی که  امرهای واقع اجتماعی
 «. دهدطبیعت می

ن را تضمین کننده آ تفاوت در طبیعت که دورکیم ،سانبدین     
خیزد. از میان بر می ،دانستمی شناسیخاص بودن موضوع جامعه

انداز دیگری پیدا چشم ،خود نیز ،شناسانهتوضیح جامعه ،درجا
بمثابه امرمتعالی  ،دیگر توضیح امرواقع شناسیکار جامعه :کندمی

به خود نقش  ،نآدر   ،کند ورا مقدر می نیست که هر وجدان
کند. بلکه کار دهد و در هر وجدان عمل میاجبارکننده از بیرون را می

که وجدانها  -وردکردن اثر فراگرد اجتماعی شدن آشناسی برجامعه
کار  ،به قول موسبر هر وجدان است.  -کند را به یکدیگر مرتبط می

کنند و مردم به چیز باوردارند و فکر می» :استشناسی اینجامعه
 «.را دارند نها که این فکر یا این باورآکیانند 

توان مطالعه کرد مگر امرواقع اجتماعی را نمی ،از منظر موس ،بنابراین     
ر پرتو نور شناسایی گرفت و یافت و دپی ،هایش را تا فرددوانیهمه ریشه

در  ها گواهی دهنده بر چند و چون امر واقعقرارداد. چراکه بینه علمی
گی امر واقع اجتماعی دو ویژه ،یافتنی هستند. از دید او ،وجدانهای فردی

این دو بعد یکدیگر را  هم مشخص و ملموس و هم کامل است. :کندپیدا می
بخشش یک امر واقع اجتماعی  ،کنند. از این منظر که بنگریمایجاب می

مشخص و ملموس است. در  ،در کمال خود ،است که هم کامل است و هم
شوند که فرد با تمام ای از خدمتهای عمومی انجام دادنی میسامانه ،بخشش
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فرد کمتر تسلیم  ،وضیح دادیمطور که تپردازد. هماننها میآوجود به انجام 
شود که مدارِ گیرانه است و به اراده خود وارد مداری مییک قاعده سخت

سامانهِ دادن و گرفتن و واپس دادن است. فراگرد وارد شدنش در این مدار 
 دهد. او را بطور مستقیم با کل جامعه در ارتباط قرار می

 

 totalité symbolique. جامعیت نمادی 4
او را به نظری  ،کندتحمیل می یرهای متعدد که موس بر سنت دورکیمتغی  

انسان » ،یک شئی یگانه :یدآتواند جمع اضداد به نظر رساند که میمی
تواند موضوع مطالعه های علمی مختلف میهای رشتهاز نظرگاه ،«جامع

مکمل  ،باشندنکه قابل تلخیص یکی در دیگری آها بیبگردد. این مطالعه
دار معنی ،بنفسه ،فردی شوند. زیرا مطالعه روانشناسانه وجدانیکدیگر نیز می

پردازد و که به مطالعه فردها می شناسیو ماده اساسی است برای جامعه
واقعیت  را شناسایی کند که دقیقاً یک« عنصر واپسین»خواهد این می

کند. اینک باید که کاربرد این نظر را در تبیین اجتماعی خاص را بیان می
باید توضیح  ،اجتماعی جامع و فراگیر ارائه کنیم. به سخن دیگر امر واقع

 شود. چگونه ساخته می ،بدهیم بعد جامع و فراگیر امرواقع اجتماعی
فرد با  باید از همبستگی ،ته شدنشدر باره چگونه ساخ ،بار دیگریک    

 بپرسیم. از همان اصلی بپرسیم که به موس امکان داد مفهوم امر واقع ،جامعه
کند که جامع و فراگیر را بسازد. این همبستگی را اساسی دانستن ایجاب می

ق دارد و یا از او عالمت منزوی کردن فرد از گروهی که بدان تعل محقق
را برخود ممنوع کند. و  ،اش را جداکردناجتماعی و عالمت طبیعت ویژه

های واقعی این توحید این کار را همراه کند با کوشش برای فهمیدن چگونگی
 کند.فرد با جمع. چرا که در این توحید است که فرد عمل می

و  بازنماهای فردی :استکار اول او پرسیدن از جفت و جوری بازنماها     
شوند شوند. چگونه موفق میچگونه در یکدیگر ادغام می بازنماهای جمعی

اتحاد  ،با یکدیگر توحید بجویند به ترتیبی که در بطن یک روان متحد
هنگی و آچگونه جامعه هم ،بجویند و دستیار یکدیگر باشند. بخصوص
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 :پاسخ موس اینست ،سان که دیدیمکند؟ همانا حفظ میوحدت خود ر
بازنمای فردی  ،نآکه بنابر  ،نخست او وجود رابطه علت و معلولی یک سویه

تابع عمل بازنمای اجتماعی است و اختیار فرد تنها درحد چگونه تسلیم شدن 
 شناسیاست را نفی کرد. این نفی که بطور عمده حاصل نزدیک کردن جامعه

زمینه ساز پرداختن به مسائل اساسی  ،1930در سالهای  ،با روانشناسی بود
 شد.  شناسی فرهنگی در امریکامردم
او رابطه علیت که پذیرش  :استکند اینراه حلی که موس پیشنهاد می    

 ،روفرد و جامعه بهیچ کند.جانشین می همگانی داشت را با رابطه همبستگی
در فراگردی کم و  ،این دو ،متخاصمان نیستند که یکی بر دیگری عمل کند

بر  ،مانند کهشوند. بازنما و معرف به دو نقشه میترکیب می ،بیش پیچیده
شوند. بر یکی در دیگری بیان می ،جسته و خوانا ای قاعدهوفق رابطه

 ،نیز ،های فردی شدههایش را در سطح پدیدهه تحقیقاست ک شناسیجامعه
جامعه شناسی قلمرو خود را حفظ  ،سانادامه دهد و بدان کامل کند. بدین

دیگر اثر  ،گیردی بکار میژنچه را از روانشناسی و فیزیولوآ ،کند. زیرامی
شناسی است. کند که بیرون از حوزه جامعهثانوی قانون اجتماعی تلقی نمی

بکار  ،از منظر فرد بمثابه عضو جامعه و در رابطه متقابل با جامعه ،ن راآبلکه 
 برد.می

واقعیت اجتماعی در »هنوز باید بدانیم که مقصود موس از اصطالح      
 :یابیمچیست؟ پاسخ این پرسش را در تحقیق در باره بخشش می« سطح فرد

منزلت یک  ،از همهپیش  ،شودمنزلتی که موس برای شئی مبادله شده قائل می
ای که دهنده به گیرنده که هدیه تنها شئیتوضیح ایناست.  نماد
ها است که ساختار ای از رابطهبلکه نماد مجموعه ،دهد نیستمی

ای شئی ،سانکند. بدینبازترکیب می ،را در جامعیت خود اجتماعی
ماد است زیرا دال بر ساختار اجتماعی در ن ،شودکه داده و گرفته می

تمامت و جامعیت خویش است. شئی مبادله شده نیروی خود را از 
این  شود.خاطر است که مبادله میکند دارد و بدینداللتی که می

های اساسی گییکی از ویژه ،بمثابه نماد ،شودای که مبادله میکارکرد شئی
 :نویسدمیموس  ،یم بخشش است. در این بارهژر
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در شکل بدون  ،در مورد بخشش ،چرخ زندگی مادی و اخالقی و مبادله»     
این اجبار  ،چرخد. افزون براینمی ،حال اجباریچشم داشت و در عین

اظهار  ،ای نمادی و جمعیبشیوه ،یا اگر بخواهی ،ای رمزی و خیالیبشیوه
در بردارند.  ،اشیاء مبادله شده ،گیرد کهجنبه سودی را به خود می :شودمی

شوند. ازدواجی که جدا نمی ،های خودگاه از مبادله کنندهاین اشیاء هیچ
زندگی اجتماعی  این نماد ،نسبتاً غیر قابل انحالل است. در حقیقت ،کنندمی

ا گروها ها ببطور مستقیم ترجمان چگونگی جفت و جور شدن مداوم زیرگروه
 «.نها استآو احساس وامدار یکدیگر بودن 

همان رابطه جزء با  ،گویدمی ،نچه موس در باره رابطه زیر گروه با گروهآ    
شود کل است. درست است که مبادله میان دو شخص و یا دو طرف انجام می

ها رابطه نماد ،شوندای اجتماعی میاما وقتی اشیاء مورد مبادله واسطه رابطه
گذار از رابطه فرد با فرد به رابطه فردها با کلیت اجتماعی  ،در جا ،گردد ومی

این  ،شود. در واقعبرقرار می ،نآدر  ،رابطه فرد با فرد ،کند کهرا ایجاب می
خود را وامدار  ،ای که بخشش استامر که هر فرد شرکت کننده در مبادله

کند. نیز اظهار می ،به کلیت اجتماعی تعلق خود را  ،کنددیگری احساس می
 ،در ابراز ،ما با اندریافتی از رفتارهای اجتماعی روبروییم که ،سانبدین

گوناگون و از یکدیگر ممتازند و قابل تلخیص در یکدیگر نیستند. باوجود 
هنگی را ثبات نمادی آهنگ هستند. این همآهم ،در فعل و انفعالشان ،این

 .کندممکن می ،رابطه
را جانشین  موس منطق بیانگر ،بر بازنما با ترجیح دادن نماد ،سانبدین    

کند. در منظری که منظر او می در فهم امرهای واقع اجتماعی منطق علیت
جا که  بازنما و معرف جز برای نآاز  :مقوله بازنما واجد ابهام است ،است

 ،«بازنموده»اجتماعی با  همانندکردن امر واقع ،وجود ندارد یک وجدان
ن عاملی را قائل بشویم تا که بازنما و آکند که برای ایجاب می ،بضرورت

 ،معرف معنی پیدا کند. خواه این عامل فرد و یا جمع باشد. در این صورت
که هم پهلو  –پیش از این توضیحشان دادیم -روشن است که همان دو نظر 

 ،ورند. بعکسآسر بر می ،بطور اجتناب ناپذیر ،میزندآآنکه در هم شوند بیمی
یک بازنما و معرف » ،های جمعیاگر توجه کنیم که اغلب بازنماها و معرف
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 ،کم و بیش ،و معرفی هستند کهبلکه بازنما  ،ای یگانه نیستندیگانهِ شئی
اند تا که بر بازنماهای دیگر داللت کنند و حاکم بر دلبخواهی انتخاب شده

ها و تر به بازنما و معرفباید کم شناسیپذیریم که جامعهمی ،«ها باشندعمل
الص بیشتر به نمادها بپردازد. به نمادهایی بپردازد که وجود خود را بطور خ

با تشکیل  ،رانآ ،نها بستگی دارد به نظم خاصی کهآاز ارتباط دارند و ارزش 
نماد چیزی  ،سانبدینکنند. تعریف می ،هاای از داللتشدنشان در سامانه

 ،یک نیایش ،یک فریاد ،یک تظاهر فردی ،. برای مثالجز ترجمان نیست
معنای  ،رابطه دارندنزد کسانی که با اظهار کننده  ،یک سالم نمادی است که

 مشخصی دارد. 
فرد و جامعه وجود  ،نآدر  ،که شناسین جامعهآدهد امکان می مفهوم نماد     

ای از عالمتها وجود دارد که واسطه رابطه سامانه ،نهاآندارند و به جای 
ناسایی جای به جامعه شناسی بدهد که کارش ش ،هرکس با هرکس است
 است. ،جامعه و فرد در جامعه

کشف  ،یمن تحقیق درباره بخششبه ،توسط موس کشف کارکرد نماد    
است. کارکرد نماد در  ،در کلیت خویش ،گی امر واقعترین ویژهبنیادی

نماد کارکرد  ،ن گونه است اما در همه فرهنگهاآاین و  ،های مختلففرهنگ
شناسایی  ،امرواقع جامع و فراگیر نیست ،نجا که هر امر واقعیآارد.  از د

کاری است که موس  ،نهاآگونه امرهای واقع بخاطر کارکرد نمادی این
 شناسیجامعه ،یکبار برای همیشه ،روشخواند. اینن میآشناسان را به جامعه

 از جمله ثنویت ،شناسی قدیمجامعهو جامعه شناس را از ثنویتهای مقرر در 
 ،مستقیماً قابل مشاهده کرد ،نچه تحلیل بخششآرهد. زیرا می ،فرد و جمع

است  –خواه رفتار یک فرد و یا یک زیر گروه  –رفتاری قویاً فردی شده 
پویایی اجتماعی شدن  ،های خاص خوددر سطح خود و موافق چگونگی ،که

کند که اثرگذاری ویژه خود را از این امر پویایی را بیان میکند. را بیان می
در کلیت  ،بطور کامل ،نها راآها را تعیین و دارد که حد و مرز فردیت

 نها است.آکه از آن  ،کندای ادغام میجامعه
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 اجتماعی جامع و فراگیر: های امر واقعگی. ویژه5
مند و نماداست. فراگیر است فراگیر سامانه . امرواقع اجتماعی جامع و6.1

در بردارنده  ،پخش است. این امر ،جامعه در تمامت خود ،چرا که در جامعه
عمل  های دیگر است. و بدین خاطر که بمثابه نمادگیگی و ویژهاین ویژه

 کند.حد و مرز یک فرهنگ خاص را نیز مشخص می ،کندمی
جامع است زیرا بعدهای گوناگون اجتماعی  ،جامع و فراگیر . امر واقع6.2

 گیرد. و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را در بر می
در  ،طرفها ،در مثال بخشش ،کهست. چنانهگر سیمای اجتماعی نیز بیان    

اند. از رهگذر غریبه ،کدیگرینسبت به  ،جویندحال که برادری میهمان
شوند. صرف نظر کنند و با یکدیگر مقابل میارتباط برقرار می باهم ،مبادله

 ای که تا بخواهی فراوانند.نههای زیباشناسااز پدیده
ها هستند. انسجام بخش جامعه ،جامع و فراگیر . امرهای واقع اجتماعی6.3

بلحاظ متصل  ،د راکه هرگاه رابطه فرد با جامعه و جامعه با خوتوضیح این
( های مدرنهای ما )جامعهجامعه ،در نظر بگیریم ،بودن قلمروهای فعالیت

است که انسجام نها اینآگی گرفتار تقسیم و قطعه قطعه شدن هستند. ویژه
ن سرچشمه که اجتماعی آاند. بطرز خطرناکی از خاص خود را از یاد برده

ن آای که بخشش ما را از زالل شوند. همان سرچشمهدور می ،بودن است
ها هرگاه بخواهند انسجام خویش را بازیابند و جامعه ،کند. بنابراینگاه میآ

و فراگیری  هستند که به جامعه  نیازمند امرهای واقع جامع ،برجا بمانند
 شوند.سجام میاین ان بخشند و خود نمادانسجام می

. امرواقع اجتماعی جامع و فراگیر گویای اندیشه راهنمایی است که بدان 6.4
بمثابه  ،هدف از تقسیم کار ،از منظر لیبرالیسم ،دهد. برای مثالکارکرد می

موس  – دورکیم یسمبه حداکثر رساندن سود است. از منظر سوسیال ،امر واقع
هدف از تقسیم کار قوت بخشیدن  ،-خود نیز عضو حزب سوسیالیست بود 

 اجتماعی است.  با همبستگی
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است که فرق است میان ن غافلند اینآامر مهمی که دو اندیشه راهنما از  :نقد
ن در گرو آام اجتماعی و پایداری رابطه قوا و رابطه حق با حق. انسج

 ،فرد و جامعه ذاتی حیات حقوق ،روهستند. از این ،های حق با حقرابطه
اجتماعی هستند. از این دیدگاه که در  همبستگی« نمادهای قابل دیدن»

وقتی تقسیم  :شویمیگاه مآاز محک مهمی  ،تقسیم اجتماعی کار بنگریم
 ،بمثابه امرواقع ،کنداجتماعی کار کارکرد به حداکثر رساندن بازده را پیدا می

رابطه حق با حق  ،کند. اما وقتی رابطهجبر خود را به همگان تحمیل می
شوند. امرهای واقع نقش و استقالل و آزادی با نقش میجبر بی ،باشد

ن آانسجام اجتماعی و دوام  ،ورده روابط حق با حق هستندآکه فر اجتماعی
های ها رابطهتقسیم اجتماعی کار وقتی رابطه ،کنند. برای مثالرا تضمین می

 موجب انسجام اجتماعی هستند و ترجمان همبستگی ،حق با حق باشند
اجتماعی کار از خود  کارکرد تقسیم ،شوند. اما در روابط قوااجتماعی می

قانون » ،گردد. بنابراینمی شود و عامل تقسیم و تجزیه اجتماعیبیگانه می
بشکل  ،Lucien Lèvi - Bruhl (4)لوسین لوی برول « مشارکت

کند. واقعیت پیدا می ،ان عدالت اجتماعیهمبستگی از راه مشارکت بر میز
 ها خود تعریف شود. گیکه حق به ویژهنآبشرط 

 پایان نقد
 

 گی یکی مشخص و دیگری کامل بودن است.. دارای دو ویژه6.5
 :هستند که اهمیت درجه اول دارند ای از امرهای واقع اجتماعیمجموعه. 6.6

دهند. ای از زندگی اجتماعی را تشکیل میبخش عمده ،و دین و اخالق حقوق
بعد اجتماعی و بعد سیاسی و بعد  ،این سه هر چهار بعد زندگی شهروندان

  نها هستند.آگیرند و راهبر فعالیتهای اقتصادی و بعد فرهنگی را فرا می
 ،( هستند. در فصل سومinstitution) نهاد ماعیامرهای واقع اجت ،لذا    

 شود.گی توضیح داده میاین ویژه ،در جای خود
عه . امرهای واقع شئی نیستند و از بیرون جبر خویش را به اعضای جام6.7

 کند. کنند. این با ورود به رابطه است که اجبار محل پیدا میتحمیل نمی
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 ،جامع و فراگیر که عامل انسجام جامعه هستند . امرهای واقع اجتماعی6.8
 بعد زیباشناسانه نیز دارند.

اجتماعی هم واجد بعد فردی و هم واجد بعد اجتماعی است  . امر واقع6.9
شناسایی امر واقع اجتماعی که بعد فردی تابع جبر بعد اجتماعی باشد. نآ بی

 باید شناسایی هر دو بعد باشد.
 

 Rudolf Rezsohaziقسمت دوم: نظر رودلف رزوهازی  
 و انتقاد امرهای واقع اجتماعی نویسنده کتاب نظریه

Theorie et critique des faits sociaux (2:) 
 

 بمثابه داده: الف. امر واقع
شوند. گرچه، وجود عینی دارند و به ما تحمیل می امرهای واقع اجتماعی    

کنند و یا بدون بدون رابطه با صاحب نقشانی که آنها را وضع و تبیین می
بندی قیق، آنها را مشاهده و گزینش و گروهرابطه با محققی که، در مقام تح

را یک داده و  کنند. دو جنبه عینی و ذهنی امر واقعکنند، معنی پیدا نمیمی
گر یا سان که مشاهدهآنامر واقع نفسه و گردانند. امر واقع فییک ساخته می

را ناپذیرند. ما این دو جنبه را دیده و فهمیده، از یکدیگر جداییآن محقق
 منزله داده:ه کنیم، با لحاظ کردن امر واقع ببررسی می

 امر واقع چیزی را مستقل از بعدش و پیچیدگیش و یا طول مدتش، ما    
 های زیر را داشته باشد:گیوقتی ویژهکه خوانیم می
 که هست؛ شد و هرآنچه است و هرآنچه خواهد. هرآنچه بوده1
ها، احساسات وعواطف، و یا ها، صداها، نوشته. وقتی بشکل اداها، سخن2

 ؛ بگرددیک حضور و غیره، قابل مشاهده 
 . وباشد. یک وحدت درونی بوجود آورد که قابل مشاهده و درک 3
 های انجام گرفته توسط شخص دیگری رابطه داشته باشد.. با عمل4
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اجتماعی را آنچه گذشته و آنچه هست شناختن، تعریف ما در  . با امر واقع1
شناسان سان که مردمگیرد امرهای تاریخی و نیز عناصر فرهنگی را آنبر می

گیرد امرهای واقع اقتصادی و نیز امرهای واقع سیاسی فهمند. باز در بر میمی
ها و نشگیرد هم کو امرهای واقع مذهبی و هنری را. تعریف ما در بر می

ناپذیر هستند )هر کنشی بیانگر فکری است( فکرها را که از یکدیگر جدایی
ای از جمعیت( و هم عناصر را )چون طبقه و هم عناصر ساختار اجتماعی

ها( ها و طرحها و عاطفهساختار طرزفکرها )چون افکار، باورها، احساس
های انجام یافته و یا یک حادثه گیرد هم  عملرا. و نیز، تعریف ما در بر می

را )چون ازدواج( و هم شیوه  هانهادمنفرد را )چون یک ازدواج( و هم 
های اجتماعی ساده )چون بندیعمل یا کردارهای اجتماعی را و هم شکل

(، هم های بغرنج را )چون جامعه صنعتیهمسایگی( و هم شکل بندی
( و هم سازمانهای رسمی مشخص )چون انجمنی از کشیشان هایگروه

ریف عها را )چون یک جمعیت(. ت)چون کلیسا و دولت( را و هم مجتمع
ما، نه تنها رویدادها که بلکه اشیاء )چون یک میز، دو نیمکت و...( را در 

ی هاگیرد. باز، تعریف ما نه تنها یک مجموعه ایستا )چون خانهبر می
آورند(، ها که یک شهر را پدید میها و خیابانقرارگرفته در دو طرف کوچه

گیرد. یک در بر می را نیز چون یک انقالب() هابلکه فراگردهای و جنبش
 امر ، ولو ارادی یا غیر ارادی، متعین یا غیر متعین، امر واقع است.

 
عنی این تعریف شناختن پنهان است. آیا مشود که هر علمی. اغلب گفته می2

که باید  وجود داردو پنهان است که چیزی بیرون از امرهای واقع این
است. اما قابل  ؟ هرگز. زیرا آنچه پنهان است خود یک امر واقعشناخت

و یا تصور و ادارک. نوشته پیام یک اندیشمند  شناسایی است توسط حواس
وزیر را گزارش ، نطق نخستشودمی پخش که ییدهد و صدارا انتقال می

اند و بایکدیگر جفت و ای از مواد که برای نقشه بکاررفتهکند، مجموعهمی
اند. ارقام نوشته که در ویترین اند، ساختمان کلیسایی را تشکیل دادهجور شده

ها و دهند. اداهای دستاند، قیمتهای لباس و ... را نشان میقرارداده شده
ها گویای هیجان یک جمع هستند. نمادی چون بیرق گویای ارزشی ینتحس
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کنند در تاریکی شماری از دشمنان را می است. تصورهای سربازان که باور
 اند، ولو دروغ باشند، پایه و مایه یک امر اجتماعی هستند: فرار سربازان.دیده

 
که عناصر قابل سخن بمیان بیاوریم مگر این توانیم از امر واقع. ما نمی3

ها ها، صداها، اداها، تصویرها، حرکتگر )چون کلمهمشاهده توسط مشاهده
که، به آنها، معنی و مفهوم سازی درونی الزم برخوردار باشند تا و غیره( از هم

اجتماعی ببخشند. در تجزیه و تحلیل، یک امر واقع را از حدی بیشتر 
برای صاحب نقش، . دهدتجزیه کرد. زیرا معنی خود را از دست می تواننمی

 شود.عمل دیگری یا دیگران، از حدی ببعد، واجد معنی می
به سخن دیگر، وحدت اولیه برای اینکه یک امر اجتماعی واقع شود، هم     
تواند بسیار ساده و بسیط باشد و هم بسیار بغرنج. در دوران جنگ سرد، می

را برزبان آورد، « نه»کلمه  در شورای امنیت شوروی ده روسیهوقتی نماین
امری واقع شد. این امر که واقع شد، بسیار بسیط و غیر قابل تجزیه بود. اما 

را است، آن کنیم که سوسیالیسمیک سر و کار پیدا میژوقتی با امری ایدئولو
یک  فکریِ سال تولیدِ 150یابیم. زیرا خود را پیشاروی بسیار بغرنج می
 یابیم. گرایش معین می

است، معنای خود را از ، بنابر موقعیتی که، در آنهر نوع امر واقع    
 آیش نظامی،گیرد. تیری که بهنگام رزمگیرد که، در آن، قرار میای میمجموعه
شود، معنای مستقلی ندارد. اما تیری که بسوی کندی شلیک شد و او رها می

 را کشت، بنفسه، معنایی تاریخی دارد. 
 
کند با اعمال اجتماعی نیست مگر وقتی که ربط پیدا می . یک امر واقع4

بر . امر واقع شوددار میدیگران. به سخن دیگر، وقتی برای دیگران معنی
قرار، امر واقع . بدیناست، نهانفوذ آکه حاصل کند نفوذی پیدا می نهاای

یابد. امر واقع در رابطه ها جا میاجتماعی در یک شبکه کنش و واکنش
است با کردار و اعمال یک رشته صاحب نقشان، خواه در گذشته انجام شده 

نظر  باشند و یا در حال حاضر در حال روی دادن باشند و یا انجامشان در
آمدهای باشد. از این منظر که بنگریم، نادیده گرفتن و روابینی، هرگاه پی
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که امر اجتماعی داشته باشند، امر واقع اجتماعی بشمارند. کوتاه سخن این
خواه مشروط کننده و خواه مشروط شونده، خواه  –واقع وقتی اجتماعی است 

 ، بکار آید. که در حفظ جامعه و ساختن تاریخ – لعلت و خواه معلو
است. در این امر  ای از امر واقعمسلم است که خاصه اجتماعی تنها جنبه    

توان شناسی وغیره نیز میشناسی، فیزیک، زیستواقع، از دیدگاه روان
پردازد. به یک ها نمیقرار، علوم اجتماعی به مطالعه انگیزهنگریست. بدین

 نده یک گروه اجتماعی معین، برای مثال، گروهبرانگیز که انگیزه معین
کنند. این انگیزه پردازد که انگیزه زندگی در شهر را پیدا میی، میاجتماع

زیرا عامل پدید آمدن امرواقع اجتماعی دیگری  .امر واقع اجتماعی است
کند از روستاها به شهرها است. این امر واقع ربط پیدا می است که مهاجرت

 مانند و...و روستانشینانی که می با اعمال دیگران: اعمال شهروندان
شناسانه اجتماعی نیست، امری زیست و نیز، بیماری، بنفسه، امر واقع     

ها شود که تولید کارخانهکه بیماری مسری سبب میاست. اما بمحض این
است. کند با سازمانهایی که کارشان مبارزه با آنمیکاهش بپذیرد، ربط پیدا 

ن را ترسد و یا آاز آن می –با درکی که جامعه از آن دارد کند ربط پیدا میو 
ربط پیدا  و  –کند شود و یا با آن مبارزه میانگارد و تسلیمش میمقدر می

ردشدن با رفتارهای اجتماعی: به دیدار بیمار رفتن، انزوای بیمار، طکند می
 ها. بیمار در برخی تمدن

ای فیزیکی است. اما از زمانی که جامعه پدیده و مثالی دیگر، زمان اساساً     
نهد، وقتی در گیرد، وقتی به زمان ارزش میرا برای تنظیم زندگانی،بکار میآن

تماعی نی کند، امرواقع اجبیخواهد پیشکند، وقتی میجویی میوقت صرفه
 شود.می

 شناسی امرهای واقع:گونه
 

جا، ما را بهتر دریابیم، در این که طبیعت امرهای واقع اجتماعیبرای این     
بندی بر که به یک طبقهآوریم. توضیح اینشناسی دو محوری بعمل میگونه
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زنیم. پنج معیار اساس دو محور متخالف، بر وفق پنج معیار، دست می
. 5. طول مدت و 4. پیچیدگی و 3. شکل و 2. فراوانی و 1تند از: عبار

 موقعیت امرهای واقع.
 
دهیم: امرهای را تشخیص می . بنابر فراوانی امرها، ما دو نوع امر واقع1

های ویژه دارد ، هر امر واقع خصیصهخاص و امرهای تکرارپذیر. در حقیقت
اش را کنند و به آن منش یگانهامرهای واقع دیگر، مشخص می را ازکه آن

های همگانی نیز دارد که آن را شبیه بخشند. اما هر امرواقعی خصیصهمی
کنند و امرهای مشابه را تکرارپذیر و متعلق به یک نوع، امرهای دیگر می

 نمایانند.می
ای است. یگانه ، از جهتی، امر واقعسیهدر رو 1917برای مثال، انقالب     

وجود دارد. و باز بلحاظی، این  ، تنها یک انقالب روسیه1917چرا که در 
است، متفاوت است. هایی که تاریخ بخود دیدهانقالب با همه دیگر انقالب

های دیگر است. و پدیده مشابه انقالب اما از جهات دیگر، این پدیده
 شود.انقالب، در تاریخ، تکرار می

را از این جنبه که خاص است، بمثابه امر واقعی  وقتی ما یک امر واقع    
را در روند تاریخی نیز لحاظ گیریم، ما جا و موقع آنیگانه، در نظر می

زمان و مکانی اخذ از عنی و تبیین خود را سان، امر واقع مکنیم. بدینمی
کند. این دانش اجتماعی ویژه که تاریخ کند که، در تحول، اشغال میمی

، گزارشگر امرهای واقع، در یگانگی در علقه توالی زمانی آنها است، اساساً
است. برای مثال،  تاریخ، امرهای واقع سیاسی را، در هر کشور، در توالی 

 کند.اند، مطالعه میپی یکدیگر آمدهحکومتهایی که از 
تکرارشونده،  وقتی ما امر واقعی را، از جنبه همگانی، بمثابه امر واقع    

شوند و را امر واقعی که با امرهای واقع دیگر جمع میکنیم، آنمشاهده می
، مورد معاینه آورند، یک رفتار، یک اقدام اجتماعی را پدید میدنهایک 

دهیم. این امر واقع معنی و تبیین خود را، در عین حال، از مقایسه با قرار می
د، یک کردار، یک اقدام اجتماعی نهاامرهای واقع همانندی که با آن یک 

توانند ستاند که این امرهای واقع میای میآورند و از رابطهو... را پدید می
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ی اجتماعی دیگر جامعه داشته باشند. علوم هاها و رفتارها و اقدامنهادبا 
واقع اجتماعی، عمده، وضعیت  اجتماعی غیر از تاریخ، در مقام مطالعه امور

های سیاسی را نهادسیاست  قرار، علمکنند. بدینپیشین آنها را شناسایی می
، پیشاروی کند: برای مثال، نه رویه حزب سوسیال دموکرات آلمانمطالعه می

، بمثابه امرواقع همگانی، حزب سیاسی ، بلکه پدیدهبه قدرت رسیدن هیتلر
اند، در آن، شرکت دارند ای که همه احزاب با همه اعمالی که انجام دادهپدیده

 کند.را مطالعه می
 
دهیم: امرهای واقعی که تشخیص می دو نوع امر واقع . از لحاظ شکل، ما2

مادیت دارند و امرهای واقعی که ذهنی و وجدانی هستند. امرهای واقع مادی 
شوند. خود موضوع مطالعه می ای بشمارند که در عینیتاعمال انجام گرفته

ا و باورها و احساسات و ها و نظرهامرهای واقع ذهنی و وجدانی اندیشه
ها و ارزشها و... هستند که یا ها، تصدیقمشغولیلها و دها و خواستنیت

 به زبان و یا بنوشته و یا هر وسیله دیگری اظهار شده باشند.
مادی و عینی هستند.  سان، آرای داده شده در یک انتخابات، امر واقعبدین   

رأی دهندگان برای دادن رأی به این و آن نامزد، های در عوض، انگیزه
ای از اندیشه ، بمثابه سامانهو ذهنی هستند. مارکسیسم امرهای واقع وجدانی

سوسیالیستی که با الهام  نظامو داوری یک امر واقع وجدانی و ذهنی است. 
 مرواقع مادی و عینی است. شود، یک ااز مارکسیسم ایجاد می

کنند، در مقام طور که مثالهای دو نوع امرهای واقع به آدمی حالی میهمان    
از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. از سویی، عملهایی که  این امرها تحلیل،

انگیزند، بنابراین،  و هوش و احساسات ما را بر می گیرند، وجدانانجام می
های ادبی و هنری و فکری را بدون ها و یا جریانیژان ایدئولوتونمی

 انگیزند، تحلیل کرد. از سوی دیگر، امرهای واقع وجدانیفعالیتهایی که بر می
دهیم. بنابراین، فهم و توضیح و ذهنی پایه و اساس اعمالی هستند که انجام می

در پی یافتن دالیل،  کند که محققجاب میامرهای واقع عینی و ذهنی، ای
های مرامی بگردد که فرد یا گروه را به انجام ها، انگیزهخواستها، پیش بینی

 اند.این و آن عمل برانگیخته
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توان ای بعمل آورد. نمیتوان در ظرف بستهبنابراین، تحقیق را نمی     
به رشته دیگری از امرهای واقع،  ای از امرهای واقع را بدون مراجعهرشته

شناسایی کرد. افزون بر این، باید با فرهنگی خوگرفت که امرهای موضوع 
های درخور با خود اند. زیرا هر فرهنگی شیوهمطالعه در بطن آن، واقع شده

دارد. پس  ها و محتواهای وجدانرا در برقرارکردن ارتباط میان عمل
نیازمند شناسایی محتواهای وجدان است که به آنها معنی ها شناسایی عمل

دهند. و شناسایی هردو نیازمند شناسایی فرهنگ است. برای مثال، نیم می
خواهی )امرواقع ساعت تأخیر در حاضر شدن بر سر شام رسمی، بدون پوزش

تواند مادی و عینی(، در همه کشورها به یک معنی نیست: در کشوری می
 ادبی وخیم )امر واقعقی شود و در کشور دیگری، یک بیامری عادی تل

 وجدانی و ذهنی(.
 
شوند: امرهای واقع . برپایه بغرنجی، دو نوع امر واقعی تشخیص داده می3

دهند. امرهای وار را تشکیل میای خوشهو امرهای واقعی که مجموعه بسیط
ترین بیان خویش ، در بسیطها و یا امرهای واقع وجدانیعمل واقع ساده

معنی خود را از  ،در صورت تجزیهزیرا  .پذیر نیستندهستند. این امرها تجزیه
شود که دهند. یک عمل و یا فکر وقتی امرواقع بسیط خوانده میدست می

کند. معذلک، اغلب امرهای واقع مجموعه و خوشه دا میمعنایی اجتماعی پی
هایی، کم یا بیش وسیع و پیجیده دهند. به سخن دیگر، مجموعهتشکیل می

دهند. این مجموعه، هر بار، معنایی جدید و مستقل دارد. را تشکیل می
ای از امرها، بمثابه کل، در که هربار که یک امر و یا مجموعهتوضیح این
بسیط  را امر واقعدهد، بنابر بساطت و یا پیچیدگی، آنن روی میزمان و مکا

 خوانیم. وار میای و خوشهو یا مجموعه
توان امرواقعی بسیط خواند. اما برای مثال، یک معامله بازرگانی را می   

را بازار دهند که ما آنها یک مجموعه  را تشکیل میای از معاملهمجموعه
خوانیم. مجموعه بازارها که همان نوع سازماندهی را دارند، مجموعه می

 خوانیم.می داریدهند که ما آن را نظام سرمایهجدیدی را تشکیل می
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امرهای  ازتر پیچیده و یا های کمای بغرنج که از مجموعهمعنای مجموعه     
شود، حاصل جمع ساده معانی آنها نیست. یک معنای ل میتشکی واقع ساده

ای را الف قطعه بتمامه جدید است. چند امرواقع ساده را مثال بزنیم: کارگر
گیرد و سرکارگر کند. کارگر ب از سرکارگر پ دستور میبه کارگر ب رد می

ساده یک  دهد، همه این امرهای واقعپ دستورهای مهندس ت را انجام می
کند که دهند و این مجموعه معنای جدیدی را پیدا میمجموعه را تشکیل می

 خوانیم. می را تقسیم کارما آن
دهند، معنی دارند و نفوذی را هایی که امرهای واقع تشکیل میمجموعه     

بندی و هر کنند. دانش پژوهان آنها را، بنابر طبیعت مجموعه، دستهاعمال می
های اجتماعی و کند و موضوع کار دانشی از دانشدسته مفهومی پیدا می

ها را ما وجود مجموعهشود. و اقتصاد و سیاست و غیره، می شناسیجامعه
دهند، ای مجموعه تشکیل میزیرا امرهای واقعی که بشیوه .کنیمتصدیق می

دهد نها بمثابه یک مجموعه، امکان میکنند و شناسایی آباهم عمل می
 توضیح دهیم چرا اعضای یک جامعه این و آن شیوه رفتار و تحول را دارند.

سان، مفهوم طبقه اجتماعی، وجود خاصی ندارد و قابل بررسی بدین     
 نیست. آنچه وجود دارد و قابل بررسی است مجموعه کسانی هستند که، در

دهند: همان نوع کار را عمال را انجام میهمان اوضاع و احوال، همان ا
کنند، همان کاالها را خریداری دهند، همان مزد را دریافت میانجام می

کنند، همان دهند، در همان محله زندگی میکنند، به همان حزب رأی میمی
 ها را دارند، به همان ارزشها پایبندند و... همه این امرهای واقع یکخواست

گوییم. در دهند که به آن طبقه اجتماعی میدار را تشکیل مییمجموعه معن
ان یک جامعه معین، طبقه اجتماعی، اصلی است که، بدان، مبارزاتی که جری

. زیرا کسانی که پذیرندرسند، توضیح میکه به انجام می ییدارند و تغییرها
لق به تع کنند. و نیز،دهند، بمثابه یک واحد عمل میاین طبقه را تشکیل می

یک طبقه اجتماعی، اصلی است که، بدان، رفتار افراد متعلق به یک 
 شود. مجموعه، تبیین کردنی می

بخشد و چه چیز سبب وحدت آن چه چیز به یک مجموعه معنی می    
ها، بلحاظ طبیعت و شود؟ پاسخ این پرسش آسان نیست. چراکه مجموعهمی
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دار را ترین عناصر معنیجا، ما فراوانعد، تا بخواهی متنوع هستند. در اینبُ
تواند یا سان، اصل متحد کننده یک مجموعه، میکنیم. بدینخاطر نشان می

مند باشد )برای طرح باشد )برای مثال، یک انجمن( و یا واحدی وظیفه
ای برای عمل باشد )برای مثال، یک گروه فشار( مثال، خانواده( و یا سامانه

باشند )برای مثال، همه جریانهای فکری که های مشترک و یا منش
شوند( و یا رشته اعمال هم سنخ باشد )برای مثال، سوسیالیست خوانده می

یک انقالب(. بدیهی است که هریک از این عناصر به تنهایی به یک 
زمان، وحدت یک بخشد. چندین عنصر، هممجموعه معنی و وحدت نمی

 بخشند.نی میآورند و بدان معمجموعه را بوجود می
هایی قرار، برای شناخت هویت یک مجموعه، باید عامل یا عاملبدین     

بخشد. ای از امرهای واقع بررسی شده، وحدت میرا یافت که به مجموعه
اند اند. آنها به مجموعه وابستهعناصر این مجموعه بایکدیگر وابسته

عی که مجموعه را پدید ه آنها وابسته است. امرهای واقبسان که مجموعه همان
آورند، در قبال امرهای واقعی که جزء مجموعه نیستند، از استقالل نسبی می

 برخوردارند. 
طور بوابستگی متقابل و استقالل نسبی، یک مجموعه  گیویژهبه دلیل     

شود مگر به یمن تحقیق و یافتن چونی و چرایی قطع و یقین شناخته نمی
 .میان امرهای واقع رابطه

 
های های پویا را از مجموعه. به یمن معیاری که مدت است، ما مجموعه4

ها ایستا هستند زیرا امرهای ای از مجموعهپارهدهیم. ایستا تشخیص می
ون ددهند، بر وفق الگوی مشخصی، بواقعی که آن را تشکیل می

، تهای اقتصادی خودها، در فعالیکه انسان. چنانشوندتغییر، بازتولید می
ها مستمر یم تولید و توزیع فرآوردهژشود ررویه معینی دارند که سبب می

ها و در همان حالت نخستین همان امرهای واقع، در همان شکلبگردد. 
 کنند. نظم، ساختار مجموعه را ترسیم می



116 
 

ها پویا هستند. زیرا الگویی که بر وفق آن بازتولید چند از مجموعهو یک    
خورد که د برهم میهنگی آنها بخاطر یک یا چند امرواقع جدیآشوند و هممی

 شوند. شود و یا میاز نظم عادی امرهای واقع خارج می
در قبال سرکارگر را مثال بزنیم: در این مثال، مفهوم رفتار  رفتار کارگر    

ه کند. این مجموعه قابل تجزیمجموعه خاصی از امرهای واقع را تعیین می
در تار و پود جامعه بازتولید ای است که و قابل بررسی به امرهای واقع ساده

، با تار و پودی که دارد، برای مثال، در یک واحد تولیدیشوند. و جاری می
رار کند. وقتی قسرکارگر با لحنی آمرانه، دستورهای خود را به کارگر ابالغ می

شود. او به بر ورود و یا خروج از دری باشد، نخست او وارد یا خارج می
کند اما کارگر باید او را شما خطاب کند. هرگاه امرواقع کارگر تو خطاب می

 دهد.شود، مجموعه را تغییر می جدیدی پدیدار
های ایستا غافل ، از مجموعهاز امرهای واقع اجتماعی تعریف دورکیم    

شناس بزرگ فرانسه امرهای واقع اجتماعی را ، جامعهاست. در حقیقت
کند که تعریف می« شیوه عمل و شیوه اندیشیدن و شیوه احساس کردن»
ای که، بدان، خود را قدرت اجبارکننده زخارج از فرد است و برخوردار ا»
امرهای واقعی است که توجه به این برداشت مانع از «. کنداو تحمیل می به

د. نشوهای عمل و اندیشیدن و احساس کردن میمانع از تحمیل شیوه
میزانی که یک جامعه، به یمن عمل نیروهای محرکه، پویا است، ه قرار، ببدین

ساسی در حرکت و در تغییر است، امرهای واقع جدید و تحلیل آنها نقشی ا
 دارند.

 
ها و زمان، دارای ساختار و مشبک. بنابر موضع و موقع، امرهای واقع، هم5

ها هستند. وقتی ما یک وضعیت، یک تحول، یک سلسله مراتب و پله
کند که موضوع مطالعه کنیم، مطالعه ایجاب میمجموعه معین را مطالعه می

را در بطن آن کهخود را در موضع و موقع خود قرار دهیم. توضیح این
تر است و مجموعه موضوع مطالعه را در بر ای بدانیم که وسیعمجموعه

تر تر را در بطن مجموعه بزرگگیرد. بهمان ترتیب، باید مجموعه وسیعمی
تا شناسایی سازمان کلی جامعه ادامه بدهیم. را ها بدانیم. شناسایی این مشبک
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تری برخوردارند از این از عمومیت بزرگ، امرهای واقعی که در حقیقت
شوند. خوانده می جامعگیرند. این امرها، امرهای اجتماعی سازمان نشأت می

که جزئی از یک مجموعه لحاظ شود، قابل شناسایی ون ایندهیچ امری ب
 شود.نمی
تری قرار بنابراین، مشبکها چنان هستند که هر مشبک در مشبک بزرگ    
ها در زمان تشکیل، ساخته یجه، سلسله مراتب مجموعهگیرد. در نتمی
شوند. وقتی یک وضعیت، یک تحول، یک مجموعه معین را تحلیل می
ی کنیم، اراده ما بر درک و توضیح آن، ما را به قراردادنش در زنجیره زمانمی

ب را در سلسله مراتدارد که آنشود. بر آنمان میامرهای واقع، راهبر می
کند.  امرهای واقع دهیم که مجموعه مورد مطالعه را تولید می تاریخی قرار

گیرند. های زمانی بیشتر نزدیک با و یا بیشتر دور از یکدیگر قرار میدر فاصله
ه فراز بتا دورترین علتها، تا سر منشاءها،  تحلیل باید این سلسله مراتب را

 رود.
دادن توالی باقع، ترتیها، در وکردن امرهای واقع در ردیفمعیار مرتب    

یاب تحلیل است: روابط میان امرهای سان، توالی زمان جهتآنها است. بدین
 شوند. واقع، در جریان زمان، برقرار می

ی یا ردیفه و باالخره، برای درک و توضیح یک مجموعه معین، باید پل    
پله و  گیرد. ضابطه سازمان امرهای واقع درمعین کرد که در آن قرار می را

ردیف، شتاب تحول آنها است. آن اندازه پله و ردیف وجود دارد که 
دار است. ما نخست پله و ردیف هایی که تفاوتشان از یکدیگر معنیشتاب

واحد جا، کنند. در ایندهیم که بسرعت تغییر میرویدادهایی را تشخیص می
ها است(. رویدادهای ها و ماهاندازه گیری، کوتاه مدت )روزها و هفته

سیاسی روزانه از این مقوله هستند. در پله و ردیف دوم، امرهای واقعی قرار 
کیرند که آهنگ تحولشان میان مدت است )چند سال(. مثل تحول می

ها و یا مثل اعتصاب های اجتماعیاوضاع و احوال اقتصادی و یا جنبش
گیرند که در هایی قرار میگرایشهای مد. در پله و ردیف سوم، پدیده

یم ژهای یک رنهادجا، سر و کارما با کنند. در ایندرازمدت تغییر می
ماعی، اقتصادی و یا سیاسی است. در پله و ردیف چهارم، امرهای واقعی تاج
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های دست کم یک قرن است. اغلب پدیدهگیرند که طول مدت آنها، قرار می
های ، مزهفرهنگی از این نوع هستند: مفاهیم دینی یا فلسفی، سازمان خانواده

ها در زاد و ولد. و باالخره، پله و ردیف پنجمی را هم فرض غذاها و یا رویه
، اگر نآ است که تغییر است و آن طبیعت انسانکنیم که بسیارکم شناخته شده

توانند تغییری در کار باشد، بسیار کند است. یادآور شویم که امرهای واقع می
 تغییر ردیف بدهند.

رفا روی ژگیرد، به وقتی تحلیل ردیف به ردیف و پله به پله انجام می     
که هستندنهد: این تغییرهای برهم انباشته در سطح یک پله و ردیف می
که مشخصات دقیق یک د. برای ایننانگیزتر را بر میییری در سطح پایینتغ

را در سلسله مراتب تاریخی مجموعه را بدست آوریم، هم باید جای آن
اش را معین چهارخانهمشبک یا و هم  بدانیمرا و هم پله و ردیف آنبشناسیم 

 .کنیم
 
عد های مختلف یک بُشان کنیم که گونهنشناسی، خاطر . در پایان این گونه6

که خوب شناخته شود، باید از ندارند. در واقعیت، یک امرواقع برای آن
شناسی همین تمیز بعدهای مختلف موضوع تحقیق بگردد. هدف گونه

است که بهتر شناسایی ها تنها برای آنهای مختلف است. اما تمیز جنبهجنبه
 . و درک و شناساییکنیم. تمامی ابعاد تمیزیافته، مکمل یکدیگر هستند

 ن امر توجه شود.کند که به ایواقعیت اجتماعی ایجاب می
 

 بنای امرواقع:
        

و یا  هایی شمردن که مستقل از شهروندانرا داده امرهای واقع اجتماعی    
ه آنان و اینان تحمیل محققانی هستند که در کار مطالعه آنهایند و خود را ب

، امرهای واقع کیفیات ذاتی روشنی کنند، نظری ناقص است. در حقیقتمی
ندارند که به استنادشان بتوان تعریفشان کرد، حدودشان را تعیین کرد و 

بنگریم،  شان کرد و به آنها معنایی بخشید. اگر از منظر محققبندیطبقه
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ه سهم او در بازگشایی امرهای واقع، بخاطر پرسشهایش از واقعیت، بینیم کمی
بندی، مهم است. امرهای واقع بخاطر شیوه گزینش، شناسایی، تحدید، گروه

تنها بطور عینی وجود ندارند، ساخته ذهن نیز هستند. عناصری که در ساختن 
 کنند، کدامهایند؟:امرهای واقع دخالت می

 
ترین امر واقع، تنها با ، ولو بسیطمر واقعا :است. عنصر نخست این1

ماند به سطح حساس فیلم میمشاهده شود. این محض شناسایی نمی مشاهده
کند. کند و تصویر را بازتولید میهای نور را دریافت میپذیر اشعهکه بطور فعل

کنند، درجا، مغز د. آنچه حواس ما دریافت میما هستن ما ابزار مغز حواس
ها، احساسات کند. این کار را با رجوع به مجموع دانستهرا موضوع کار میآن

د و چشمداشت دهد. بدین ترتیب است که ما از ترصو انتظارهای ما انجام می
رسیم. بدون این استنتاج، امر واقعی وجود به شناسایی هویت امر واقع می

 ندارد. 
بینیم که صورتش سرخ است و سر و صورت و دستانش در ما مردی را می    

کنیم. اما بمحض حرکتند. ما همانند دوربین عکاسی، تصویر او را ثبت می
کنیم و بدین ، استنتاج می«این شخص عصبانی است»گوییم که میاین

 کند. وجود پیدا می استنتاج امر واقع
 
کند، بطور خود کار، عقل ما آنچه را دریافت می :استوم اینعنصر د. 2

دهد. این کار را براساس مفاهیمی انجام های عقلی معین جا میدر مقوله
قرار، کند. بدیناست و به استناد آنها دریافتی را تعریف میدهد که پذیرفتهمی

امرهای واقع،  مشاهدهسپرد. بنابراین، می جای به امر انتزاعی امر مشخص
سازی شناسایی است. امرهای واقع تنها ماده خام برای آمادهکار اول در 

سازی زمانی آغازگرفته است که عقل با مراجعه به مفاهیم، . آمادهندبعدی نیست
 شود که امرهای واقع را دریابد و تقریرکند.بر آن می

 
کند. ما همه امرهای واقع را عقل دریافت نمی :استعنصر سوم این. 3

هایمان در امرهای واقع را، بروفق پرسشهایمان درباره واقعیت و بنابر فرضیه
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بر  که واقعیت عینی به یمن تحقیق محقق ،سانبدینگزینیم. باره آنها، بر می
ورد، روشنی آکه از واقعیت بعمل میدهد انجام میها و پرسشهایی وفق فرضیه

سان، تاریخ یک کشور یا یک تمدن، همان تاریخ، یابد. بدینو صراحت می
آیند ها که از پی هم مییا همان تمدن، هربار که اشتغال خاطر و منافع نسل

ها نه تنها اصلی هستند شود. اما پرسشها و فرضیهکنند، بازنوشته میتغییر می
ند، بلکه در  تنظیم مواد در شوکه بر وفق آن امرهای واقع گزیده می

، توده امرهای واقع بر محور های منطقی، کاربرد دارند. در حقیقتمجموعه
ها و پرسشهای متوالی که راهبر محقق در تحقیق هستند، تنظیم فرضیه

 شوند.می
 
امرهای واقع خود خویشتن را به اعضای جامعه  :استعنصر چهارم این. 4

ای ن، نظریهه شدشود. راهبر این خواندخوانده می امر واقع .نندکتحمیل نمی
شود. به ، بکارگرفته میو پوشیده است که یا بطور صریح و یا بطور مضمر

کند ای دریافت میسخن دیگر، امرهای واقع را عقل، بنابر نظر توضیح دهنده
و در مجموع  کندتفسیر میکه، در لحظه دریافت، آنها را تأویل و تعبیر و 

کند. دهد و درجه اهمیت هریک را تعیین مینظام اجتماعی، به آنها جا می
شوند، ممکن است وجودشان سان دریافت نمیامرهای واقعی که بدین

شوند. مانند. بسا حتی ثبت نیز نمیتصدیق شود اما معنای آنها ناشناخته می
بهنگام بلوغ فعال  رفت که غریزه جنسیگمان می، که پیش از فرویدچنان

توان امرهای واقع بیانگر فعالیت جنسی را فروید، می شود. به یمن نظریهمی
 قبل از بلوغ، شناسایی کرد.

 واقع در تصدیق امرهای راهنما مثال دیگری را بیاوریم تا که نقش نظریه     
لیژ،  کارگران کارخانه اسلحه سازی به کرسی قبول نشیند: بهنگام اعتصاب

 به پرسش روزنامه نگار تلویزیون این پاسخ را داد: ما اعتصاب یک زن کارگر
خوری بدست آوریم. آیا ما حق نداریم همانند که مزد درکنیم برای اینمی
پسندیم، بخریم؟ در این پاسخ، سر و کارما با یک ، آنچه را میواهاژبور

شود که بیانگر انگیزه امرواقع وجدانی و ذهنی است. یک نظری ابراز می
دهد بعد ن نمیکنندگان است. اما ثبت ساده این نظر به ما امکا اعتصاب
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را در مجموع نظام اجتماعی، اندریابیم. از واقعی، یعنی جا و اهمیت آن
 و حتی فرهنگ تمامی جامعه صنعتی را در فرهنگ کارگرجمله، جای آن 

 تعیین کنیم.
به یمن  که این امرواقع وجدانیتوان درک کرد مگر ایناین بعد را نمی     

گوییم در مرحله کنونی جامعه برای مثال، ما میتبیین شود.   ،راهنما نظریه
 تحت، است، خواستهای طبقه کارگر ، که یک جامعه مصرف کنندهصنعتی

کنند و شیوه زندگی طبقه پخش می ل ارتباط جمعیکه وسائ ییتأثیر تصویرها
را تغذیه  کنند. این خواستها، بنوبه خود، خواستهای سندیکاهاالگو، تغییر می

که  هستندکنند. بنابراین، مجموع خواستها بازتاب تصویرها و ارزشهایی می
 . شوندجامعه مصرف کننده القاء میبه 
زن  توان بکاربرد که کارگرای میهمین استدالل را در فهم معنای جمله     

داده،  را در نظام فرهنگیِتوان جای آنمی ،ا فهم معنیاست. باظهار کرده
شوند، ترین امرهای واقع، همچون نظر ساده، ساخته میتعیین کرد. وقتی ساده

وند. هراندازه بیشتر از امر ساده دور و شها نیز ساخته میبدنبال آن، مجموعه
شود و نقش تر میشویم، نقش ساختن بزرگبه امرهای پیچیده نزدیک می

 گردد.تر میسازی نظری مهمآماده
 

این قسمت از کار مؤلف از دو نظر مهم است: از این نظر که امرهای  نقد:
راهنما در ساختن امرهای  نظر نیستند و از این نظر که واقع، خود بخود، جبار

نقش است. اما نظر راهنما ترجمان اصل راهنما است. هرگاه اصل واقع ذی
باشد، عقل دیدگاهی جز محدوده میان دو محور ندارد.  راهنما ثنویت

هرگاه ثنویت  شود.موضوع کار عقل میبنابراین، واقعیت از منظر دو محور 
 عقل پذیر باشد،ک محور فعال و محور دیگر فعلتک محوری باشد، یعنی ی

را از نگرد و بناگزیر آندر واقعیت میپذیر و یا محور فعلاز دید محور فعال 
که عقل بتواند واقعیت را سان، برای آنبدینکند. خود بیگانه می

سان که هست ببیند و بگاه ساختن امرواقع، واقعیت آن را از خود آن
و اندیشه راهنمایش  راهنمایش باید موازنه عدمیبیگانه نکند، اصل 

باشد. عقل خودانگیخته، مستقل و آزاد،  بیان استقالل و آزادی
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بیند و عقل قدرتمدار، بدلخواه سان که هست میواقعیت را همان
 .کندرا از خود بیگانه میقدرت، آن

 نقدپایان    
 

 مندان اجتماعی:نقش
 
مند و بدون عمل او، امرواقع اجتماعی وجود ندارد. . بدون وجود نقش1

مند را ایجاد است که امرهای واقع هویت مند فرد و یا جمعیمراد ما از نقش
اندیشد، گزیند و برای رسیدن به آن، میکنند. پدیدآورنده هدفی برمیمی

 دهد. گیرد و اعمالی را انجام میدر پیش می کند، رفتاریاحساس می
باید  مسئله شناسایی هویت امرواقع اهمیت دوگانه دارد: محقق     

را پدیدآورنده یا پدیدآورندگانی را که در یک وضعیت و یا یک تحول، آن
آورند، شناسایی کند و به شناخت واقعیت بها دهد. آورد و یا میپدید می

برد. ، راه به نتایج خطا میکم بهادادن به شناسایی هویت امر واقع هرگونه
مند، شناسایی دیگرانی ضرور است که بر او نفوذ دارند و این درباره هر نقش
او از جامعه، از طرحها، از اعمال خویش، اثر بپذیرد.  شود دیدنفوذ سبب می

بردها، راه .ویتی آشکار و یا مبهم دارداز دید دیگران، پدیدآورنده امر واقع ه
 کنند.ها تغییر میها بنابر نوع رابطهها و عملنظرگاه

کنیم، ما به طبیعت مند را در رابطه با هدفی، تعریف میوقتی ما یک نقش    
تواند سیاسی و یا مند هدف میبخشیم: بنابر نقشگی نمیآن هدف ویژه

تواند تهاجمی ای از اینها باشد. میآمیختهیا اقتصادی و یا مذهبی و یا... و 
 و یا تدافعی باشد. ممکن است وجدانی و ذهنی و یک طرح  بسیار گسترده

به  باشد که جزء به جزء آن به روشنی، تعیین شده باشند و یا محدود باشد
 ها با ابتکارهای دیگران.جوییها و انطباقالمعلعکس

با مراجعه به افکار و احساسات و رفتارها  مند راوقتی ما خصوصیات نقش    
خواهیم تأکید کنیم که او پدیدآورنده کنیم، نه تنها میها، شناسایی میو عمل

انواع مختلف امرهای واقع ) مادی و وجدانی و یگانه و تکرارپذیر و...( 
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خواهیم واحد ِاندیشه و احساسات و رفتار و عملی را شناسایی است، بلکه می
 مند هستند.معرف نقشکنیم که 

مند بدانیم. مطالعه نوع عمل آن را نقش توانیم یک حزب سیاسیما می    
، پیروز شدن رأی دهندگان همان است: تحقیق در باره تحت نفوذ قراردادن

را هویت حزب آوردن قدرت، بکاربردن قدرت سیاسی. انسجام و بدست
ها به ابتکارهای احزاب دیگر، اعمالی که های عمل، واکنشبرنامه، روش

کنند. کنند، معلوم میدهند و یا با هم تصویب میاعضاء با هم انجام می
د و هریک برنامه خود را داشته نهرگاه در حزب دو گرایش وجود داشته باش

 .یابدمیمند سروکار با دو نقش باشند، محقق
مند نقش یک با های بسیار دارد، بازنهادیریم که هرگاه دولت را در نظر بگ    

خواهند مهار دولت را در دست بگیرند، ولو احزابی که می سروکار داریم
 متعدند.

 
که یک مستبد مگر این که دولت چند سر باشد. دولتهای استبدادی با آن :نقد

 مند و بسادو نقش ،اما چون حزبی که دو گرایش با دو برنامه دارد ،دارند
 کنند. مند پیدا میچند نقش

 
فرهنگی،  –ای اجتماعی وسیله مند رانقش. رابطه میان امرهای واقع با 2

، کند. به سخن دیگر، مجموع عناصر ساخت جسته که وجدانبرقرار می
کنند. ، این رابطه را برقرار میدهندمند را تشکیل مینقشطرزفکر، قابلیتهای 

ها، خواستها و آرزوها، هوش، عواطف، ارزشها، انگیزه جسته عناصر ساخت
کنند پذیرندگی و... هستند. امرهای واقع عینی از صافی این عناصر عبور می

 کند. و  عقل آدمی بر روی آنچه از صافی عبورکرده کار می
، در «مندنقش ← امر واقع ← مندنقش ←امرواقع »پایان در توالی بی    

کند. پیش از اقدام، هر بار، امر واقع از صافی عناصر ساختار ذهنی عبور می
کنند. کند که بر ذهن او سنگینی میپیدا می بر امرهای واقعی وجدان مندنقش

های دریافت شده را با ارزشها، احساسات، خواستها و داده اوبهنگام عمل، 
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های کم و بیش کند تا که آنها را به طرحتلفیق میهای خود، بینیآرزوها، پیش
 آماده و بکاربردنی، درآورد. 

سان که هستند، بازشناسی نه تنها باید امرهای واقع را آن بنابراین، محقق    
شناسایی کند.  باید را نیزمندهانقشکند، بلکه چگونه دیده شدن آنها توسط 

 دهند، جدا کند.ا از معنایی که عامالن به آنها میتواند امرهای واقع راو نمی
 

درون در نیاید و آدمی، بر وفق محتوای ذهن ه سان، امرواقع تا ببدین نقد:
که هیچ امر تواند عمل کند. دقیق سخن اینخویش بدان معنی ندهد، نمی

رو . از اینکند چه رسد به اعمال جبرواقعی تا به درون درنیاید، عمل نمی
و، با کنند برقرار میبا واقعیت را عقل که رابطه  است که اصل و فکر راهنما

استعانت از این رابطه، موجد و بیانگر ارزشها و خواستها و آرزوها و...  
است، نقش تعیین کننده دارد: هرگاه اصل هستند و نویسنده از آن غفلت کرده

باشد، عقل  و اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی دمیراهنما موازنه ع
. کندسان که هستند موضوع کار میامرهای واقع را همان است و خودانگیخته

 نه.  ،وگرنه
 نقدپایان     
 
 ، یک جدلمنداننقشقرار، رابطه میان امرهای واقع و . بدین3

های عینی هستند و نماید. از سویی، امرهای واقع، داده( می)دیالکتیک
گردد. چراکه شود و بدانها متعین میهای آنها وارد میدر مجموعه مندنقش
 خود، طبقه اجتماعی خود، زبان مادری اجتماعی ملیتصاحب نقش هیچ 

کند. و از برد را انتخاب نمیهایی که به ارث میتمامی دیگر وضعیت خود و
کند. آنها را کنند، عمل میهایی که او را متعین میسوی دیگر، بر وضعیت

کند، بر پذیرد و یا با آنها مبارزه میکند، آنها را میکند، فکر میارزیابی می
 کند.ها و هدفهای جدید وضع میپایه آنها، اندیشه

آورند که در دید نخست متناقض دو جنبه ببار می این دو لحظه دیالکتیک    
ها متعین اجتماعی نخست تحت جبر مجموعه مندنقشنمایند. چراکه می
د. برای گیربرعهده میتاریخی را  مندنقششود و سپس نقش یک می



125 
 

کند. امعه ایجاد میسازد، جکند، تاریخ میرویدادها جا و موقع تعیین می
ای است که ما تحول علوم اجتماعی بر محوری در چرخشند که ساخته مسئله

بیان کردیم. زمانی مفهوم جبری بودن امرهای واقع، پذیرفتنی است و زمان 
 شود. اجتماعی تعیین کننده می منداننقشگرایی دیگری اراده

شود که ما امرهای ی میبه باورما، تنازع زمانی مشاهده کردنی و فهمیدن    
تاریخ ساز جدا نکنیم. بلکه آنها را  مند()نقش را از عامالن واقع اجتماعی

های بمثابه یک سامانه عمل که همه با هم ارتباط دارند، لحاظ کنیم: مجموعه
ورند کنند  که عامالن اجتماعی در آن غوطهامرهای واقع وضعیتی را متعین می

ها را تغییر دهند و توانند واکنش نشان دهند. یعنی دادهو این عامالن می
هایی وضعیت جدیدی را بوجود بیاورند. این وضعیت، بنوبه خود، مجموعه

 .ندا، تغییریافتنینداکنندهحال که متعینشود که در همانمی
 

ع( است های امرهای واقاین که انسان گرفتار جبر وضعیت )مجموعه نقد:
و تغییر  تواند وضعیت را تغییر دهد و وضعیت جدید بنوبه خود جباراما می

دارد. او به کند، بلکه در جبر نگاه میپذیر است، انسان را از جبر رها نمی
ایجاد کند و یا  ییماند که اجازه دارد در زندان خود تغییرهامی محبوسی

زندان خویش را ویران کند و با مصالح آن  زندان خود را تغییر دهد و یا که
نویسنده، نه فرایاز و نه فرویاز است.  زندان جدیدی بسازد. دیالکتیک

کند، در محدوده وضعیت، صاحب اش توصیف میای که او تغییردهندهاراده
 شود. نقش می

حق با حق را اگر نویسنده دو نوع رابطه، یکی رابطه قوا و دیگری رابطه     
عقل سازگار  داد، رابطه دوم را با خودانگیختگیاز یکدیگر تمیز می

کند اما امکانی در اختیار یافت. فرق است میان آنچه انسان انتخاب نمیمی
کند. زبان و آنچه قلمرو اندیشه و عمل او را محدود می با شونداو می
جای آدمی در طبقه یک محدودیت. امکانها  امامندی دو امکان هستند وطن

کنند مگر وقتی که، برای مثال، زبان زبان جبری را به انسان تحمیل نمی
ها زیر سلطه وها شود و وطن، در رابطه قوا، زیستگاه مسلطقدرت می

 .گرددمی
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گر ع بیانو امرهای واق تواند جبر روابط قوان، انسان همواره میاسبدین    
فقر و  ،برای مثال را نپذیرد. مسئول تحت جبر درآمدن او، خود او است.آن

 ،اجتماعی هستند. هرگاه میزان عدالت اجتماعی در کار باشد غنا دو امر واقع
 ،نمایندتوانند از این جبر بیاسایند. امرهای واقع که طبیعی میمی شهروندان

نچه باید رعایت آن ناقص و معلول به دنیا آمدن نیز معلول عدم رعایت چو
کرد از سوی دو همسر است. این جبر طبیعی/اجتماعی نیز دائمی نیست. زیرا 

 تواند از آن پیشگری و یا آن را درمان کند.   دانش می
 نقدپایان     
 
که  سازندتوحید امرواقع اجتماعی و عامل اجتماعی، واحدی را می. 4

ای، همان نقش را تا اندازه ،این واحدپایه هر دانش اجتماعی است. 
. اما هریک از علوم اجتماعی به یک نوع داردشیمی دارد که اتم در علم

پردازد. برای مثال، از امرهای اجتماعی و به عامالن اجتماعی خاصی می
های سیاسی، یا کند که توسط حزبدانش سیاسی امرهایی را مطالعه می

های فشار، در مبارزه بر سر قدرت و اداره جامعه، واقع ها و یا گروهحکومت
پردازد و دولتها را المللی میای از این علم، به روابط بینشوند. شاخهمی

با  کند که دولتها در روابط قواداند و امرهایی را مطالعه میعامالن می
های پایه تحرک ،  امر واقعشناسیکنند. برای جمعیتییکدیگر، ایجاد م

ها و تغییر محل زندگی ها و ازدواجمختلف جمعیت، مثل تولدها و  مرگ
دهند، اعمالی دادنها. از منظر اقتصاد، امرهایی که واحد پایه را تشکیل می

 گیرند.جام میهستند که در روند تولید و مبادله ان
را  بدیهی است که این ما هستیم که امرهای واقع اجتماعی    

خوانیم. در واقع، می« شناسانهجمعیت»و یا « سیاسی»، «اقتصادی»
عالقه خویش، از این و یا آن  برپژوه، بناست امر است و دانشهآنچه 

های موضوع علمامر واقع سان، این .نگردیم جنبه در امر واقع
ها شوهر و . برای مثال، امر واقعی که ازدواج است و عاملشودمختلف می

تواند موضوع تحقیق زن و پدر و مادرهای و خویشاوندان دو طرف هستند، می
ند اتوشناس بگردد )برای مثال، شرائط تشکیل و دوام خانواده( و میجامعه
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ان بگردد )برای مثال، از منظر قواعد حقوقی حاکم بر موضوع کار حقوقد
تواند از سوی اقتصاددان مطالعه شود ) برای مثال، ( و میازدواج و طالق

 خانواده بمثابه واحد مصرف کننده( و...
 

 :های امرهای واقع اجتماعیمؤلفه
 

های اولیه هر امر های مؤلفهدهد هویتان میآنچه به شرح آمد به ما امک    
 یمحققرا گزارش کند و یا ار آنزاجتماعی را شناسایی کنیم. خواه خبرگ واقع

 است. اش کردهتعریف کند که مطالعه
، خواه وجدانی و خواه مادی، در بردارد یک عین و یا موضوع هر امر واقع    

اندیشه، احساس، نظر و غیره( و یک عامل )سازمان، گروه، فرد، )عمل، 
. امرهای واقع مادی خصیصه نیز دارند. را مؤلف، اندیشمند وغیره(

ای را دارند که یا به عین و موضوع و یا عامل و یا به هردو نسبت خصیصه
 شود. داده می

 

 بیاوریم:  چند مثال از امرهای واقع وجدانی● 
 «.بده امروز به من، نان امروزم را» -
شوند، از آنچه امروزه مجازات می ترکنم، مجرمان باید سختمن فکر می» -

 «.مجازات شوند
اند، گوی حکومت تأثر هیأت وزیران را از حوادثی که روی دادهسخن» -

 «.ابراز کرد
من، )م، روشن هستند این امرها و نیز عامالن آنها مثالهای دوم و سو     

است. بنابر و پوشیده سخنگوی حکومت(. اما در مثال اول، عامل مضمر
کسی که این نیایش را ابداع یا کننده باشد و تواند نیایشموقعیت، عامل می

 است.کرده
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 و اینک، چند مثال از امرهای واقع مادی:● 
 «.استبهای بنزین افزایش یافته» -
های نفتی افزایش ، قیمتهای فرآوردهل سوئزبراثر بسته شدن کانا» -

 «.اندیافته
ها بسیار کم شمار است بخاطر اینکه دید و بازدید اعضای خانواده » -

 «.کننداعضای آنها در شهرهای دور از هم زندگی می
دو دسته از مردم در نزاع بایکدیگر بودند اما وقتی سیل آمد، به یاری » -

 «.ر شتافتندیکدیگ
در مثال اول، عین یا موضوع قیمت بنزین است. خصیصه آن نیز افزایش    

های نفتی نقش است. عامل نیز مضمر است )کسانی که در بازار فرآورده
و دیگری  دارند(. درمثال دوم، دو موضوع و عین وجود دارند: کانال سوئز

اولی که نقش علت را نیز دارد، بسته  های نفتی. خصیصهقیمتهای فرآورده
( و عامل شدن است و خصیصه دومی افزایش. عامل اولی  )حکومت مصر

های نفتی( نیز مضمر هستند. در مثال دومی )صاحب نقشان در بازار فرآورده
ها عامل و دید و بازدید موضوع و کم شمار شدن سوم، اعضای خانواده

کند: زندگی کردن در شهرها دوم  نقش علت را ایفا می واقعخصیصه آن، امر 
. در مثال ندها عامالنموضوع و دور از هم خصیصه آن و اعضای خانواده

چهارم، نیز با دو امر واقع سر و کار داریم: در امر واقع اول، دو دسته از مردم 
واقع دوم، آمدن سیل  در امر اند.عامل و نزاع موضوع و بایکدیگر خصیصه

موضوع، به یاری یکدیگر شتافتند خصیصه و عامل مضمر )دو دسته از 
آوردن مردم(. موضوع امرواقع دوم علت امر واقع اول است: ترک نزاع و روی

 به همیاری. 
، همواره آسان شناسی امرهای واقع اجتماعیگویند که هویتمثالها می    

هرگاه تقریر علمی انجام یست. و این بخاطر چگونگی تقریر آنها است. ن
 که امر واقعشود. بنابر ایننگیرد، حاصل تحقیق، قابل خواندن و فهمیدن نمی
شوند. تقریر امرهای واقع فرید باشد و یا تکرارپذیر، تقریرها متفاوت می

د آنها را در بر بگیرد. هفت بعد تمامی ابعا که تکرارپذیر وقتی موفق است
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ماهیت و ذات آن، جا و موقع گونه امرهای واقع عبارتند از: اساسی این
 آن، گستره آن، فراوانی آن، شدت آن، تنوع آن و اهمیت آن:

 
گوید این ماهیت گیرد ماهیت و ذات امرواقع را وقتی می.  تقریر در بر می1

ت. معنی واقعی آن، نزد جامعه و های اساسی آن کدام اسگیچیست و ویژه
کنند، عبارتند از عامالن چیست؟ کارها که ما را از ماهیت امرواقع آگاه می

چیست؟ معنی  نقد هویت )عامل کیست؟( و نقد تعبیر و تفسیر )امر واقع
 آن چیست؟( و مفهوم سازی )چگونه یک امر واقع را تعریف کنیم(.

 
را در جهان اجتماعی شود که آنوقتی تعیین می امر واقع. جا و موقع یک 2
هایی که در میانش را، در رابطه با سامانهفرهنگی لحاظ کنیم و جای آن –

. (شناسیکنیم )گونهگیرند و در رابطه با امرهای واقعی از همان نوع، تعیینمی
، بمثابه امر واقع اجتماعی وقتی برای مثال، جا و موقع مسیحیت کاتولیک

ای که این مسحیت بدان تعلق دارد )دین( را تعیین شود که سامانهتعیین می
نوعش )مسیحیت های همرا از پدیدهکنیم و شناسایی کنیم چه چیز آن

و...( متمایز  ییدین بودا ، اسالم،، دین یهود، مسیحیت پروتستانارتودکس
سان، تعریف جا و ها و اختالفهایشان کدامها هستند. بدینکند و شباهتمی

 شناسی، شدنی است.موقع یک امر واقع، بر پایه گونه
 
باید این دو را در ست. تقریر میازمان و پهنای آن . گستره یک امر واقع3

برگیرد. دو پهنای زمانی و مکانی یکسانند وقتی که پژوهشگر به دو پرسش، 
 دهد.چه وقت )از چه تاریخ تا چه تاریخ( و کجا پاسخ می

 
. تقریر باید فراوانی امرواقع را نیز به دقت تعیین کند. برای تعیین فراوانی 4

ها قرار گیرد: یا او تمامی موارد باید در یکی از این وضعیت ، محققامر واقع
را بشناسد. بدین او است مورد مطالعه  ی کهتکرارپذیر  ِوقوع امرواقعِ
که دارد، کم  ییتواند بگوید پرپهنه است یا کم پهنه، استثناءهاشناسایی، می

را در کشوری معلوم کند  تواند به دقت فراوانی طالقیا زیادند )برای مثال می
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شود(. و یا بدون شناختن تمامی موارد وقوع ثبت می ، این پدیدهنآدر  که،
ای که معرف باشد را نیک شناسایی کند و به توان نمونهامر واقع، محقق می

، استناد آن، فراوانی امرواقع را تعیین کند. برای مثال، براساس سنجش افکار
 درصدهای جمعیت موافق و یا مخالف یک تدبیر حکومت قابل ارزیابی 

شناسد و نه یافتن . و یا محقق نه تمامی موارد وقوع امر واقع را میهستند
، ای گویا ممکن است )برای مثال، یک  بیگانه، در سه خانواده ایرانینمونه

های توان گفت تمامی خانوادهمونه نمیاست، با این نبا مهر، پذیرائی شده
 کنند(. ایرانی، از بیگانگان، با مهر، پذیرائی می

 
که مقاومت را. توضیح این . تقریر باید در بر بگیرد ارزیابی شدت رویداد5
ا سطحی و ی ینظر را در برابر تغییر، اندازه بگیرد: برای مثال، امر واقعآن

دار است. یک پایه و یا کرداری ریشهاعتقادی عمیق است. یک کردار بی
ناپذیر است. یک ساختار نرم و یا سخت پذیر و یا انعطافرفتار انعطاف

است که اشتغالشان به تفریح، آنها است. )برای مثال، منش دانشجویان این
یل را چنان توانند زمان تفریح و زمان تحصکند و یا میرا از درس غافل می

 ترتیب دهند که تفریح مزاحم تحصیل نگردد(.
 
را نیز شامل بگردد. یعنی باید طول مدت و  های امر واقع. تقریر باید تنوع6

 مراحل مختلف تحول امر واقع را معین کند.
 
که باید . سرانجام، تقریر باید اهمیت امرواقع را نیز تعیین کند. توضیح این7

کند را معلوم کند. این کند و نقش تاریخی که بازی میذی که اعمال مینفو
کنند. باوجود معلوم می اهمیت را اغلب گستره و فراوانی و شدت امر واقع

م برای شناسایی اهمیت شماری از امرهای واقع  کفایت یاین، این عال
آنها جست. برای مثال، در  کنند. باید عناصر دیگری برای تعیین اهمیتنمی

شوند، بسا کوتاه که حکومتها بدانها گرفتار می ییهایک کشور معین، بحران
مدت و نادر اما بسیار مهم هستند. و نیز ممکن است بحرانها پرشمار و 

آمدهای با اهمیت باشند. بهررو، اهمیت یک آنکه واجد پیطوالنی باشند بی
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کنند. لذا تقریر وقتی موفق است ورد تعیین میآکه ببار می یامرواقع را اثرات
 . بُعدکه توضیح کاملی باشد در بردارنده این هفت 

 

 :پیشاروی امرهای واقع اجتماعی محقق
 

سان ا همانر برغم همه مشکلها و ابهامها، باید که امرهای واقع اجتماعی    
که هستند، شناسایی کرد. باید میان حاصل تحقیقات ما و واقعیت اجتماعی 

را  شنویم که عینیتکه موضوع آنها هستند، همخوانی باشد. اغلب می
سان که هست شناسایی کردن، ممکن نیست. فرض کنیم که این حکم همان

، ممکن سان که هستهمان خاطر که شناسایی عینیت،صحیح باشد، آیا بدین
 توانیم واقعیتتوانیم بگوییم چون نمینیست، باید از آن چشم پوشید؟ می

، همان که هست، بشناسیم، باید از تحقیق چشم بپوشیم؟ عینیت یک را
رویم و شناخت خود را به بتوانیم بسوی آن مفهوم پویا است: ما باید و می

روش را درپیش بگیریم، چه آنچه عینیت هست نزدیک کنیم. هرگاه این
 است:بایدمان کرد؟ پاسخ این

 
ذهنیت از . نخست رفتاری را باید درپیش گرفت که بنیادی است: ما باید 1

کند، یکسره خویش که دخالتش شناخت ما را از موضوع شناسایی، تباه می
تحقیق یک فعالیت اجتماعی همانند فعالیتهای دیگر است. لذا  .غافل شویم
ما همان اثرها است که هرفعالیت دیگری در معرض آنها است. در معرض 

، لذایذی که خود، عالئق خود، عواطف خودهای ، ترجیحخودنظرهای باید 
 خود راگیریم، گرم مزاجی و سرد مزاجی که بر عهده می ییجوییم، تعهدهامی

، به یمن مرتب زیر به یمن انتقاد از خود، به یمن تمرین پرهیزگاری فکری
ایم، به یمن برخوردار شدن از عالمت سئوال قراردادن آنچه را معلوم کرده

 اثر کنیم. مداوم، در کار تحقیق، بی های دیگران و به یمن تواضع علمینقد
 



132 
 

طور که در کتاب دوم رشد توضیح ها ضرور هستند. اما هماناین تمرین نقد:
است، عقل به ضرورت قدرت  وقتی اصل راهنمای عقل، ثنویتام، داده

، شود. بنابراین، کار اول، جانشین کردن ثنویت با موازنه عدمیمحور می
تواند از تعلقات رها بمثابه اصل راهنما است. به یمن این اصل، عقل می

سان را آنتحقیق را از همه سو ببیند، آن محض موضوع گردد و بسان هستی
 که هست ببیند.

 نقدپایان     
 
خاطر که حقیقت است، دوست را بدین است که حقیقت. کار دوم این2

د روشنفکری که بگذاریم مُآن بداریم. باید با شوق و شکیبایی تحقیق کرد. بی
، از راه بدرمان برد. معیار حقیقت نه شمار جبار فصلی و یا فشار فکر جمعی

 باورمندان و نه اطمینان بخشیدن تبخترآمیز است. 
 
که چهارچوب نظری . با واقعیت باید رابطه مستقیم برقرار کرد. توضیح این3

برداری و را باید تدارک کرد، روشهای تحقیق را باید برگزید، فنون نمونه
کان شناسایی نوع واقع را باید برگزید که بیشترین امسازی امرهای آماده

های نهند. در میان همه مشیهای امرهای واقع را دراختیار میمجموعه
ه ممکن، همواره یک مشی و یا تألیفی از چند مشی وجود دارد که ما را ب

 شود. یمسان که هست، راهبر شناسایی واقعیت، آن
وش و فنون، به ضرورت، در نخستین تألیف مطلوب چهارچوب نظری و ر    

توان با چند تألیف آید. بخصوص که یک موضوع را میآزمون، بدست نمی
بلکه مکمل  ندنیست ها مزاحم یکدیگرمختلف مطالعه کرد. این تألیف

 یکدیگرند. همواره جا برای پیشرفت علمی وجود دارد.
نشگاهی از موضوعی چون مسیری که دانشجویان ایرانی و عرب در دا    

کنند، به سخن دیگر، چگونگی تغییر طی می دانشگاههای اروپایی
یابی این تغییر را طرزفکرها، ارزشها و کردارهای این دانشجویان و سمت

، برپایه نظری مطالعه کرد که پیش از آمدن به اروپا توان به روش مصاحبهمی
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برپایه  توان بگونه دیگری، فرضاًپرورند. اما این مطالعه را میدر سر می
 تعارض ارزشهای کشور آنها با ارزشهای کشور میزبان، انجام داد. 

 
. وقتی مشی برگزیده شد، باید همه اطالعات در دسترس را گردآوری کرد: 4

مشاهده و  تر باشد. اگر مشی برگزیده،آوری اطالعات باید هرچه کاملدگر
ها و موارد موضوع بررسی را برهم افزود. اگر مشی باشد، باید وضعیت بررسی

کرد هرچه بیشترباشد، باید شمار اشخاص مورد مصاحبه را  برگزیده مصاحبه
 تا که بر نمونه معرف و گویا دست یافت. 

 
از تا پایان تحقیق از قضاوت ارزشی کند که از آغبینی ایجاب می. واقع5

که، در جریان تحقیق، تحلیل را نباید با پرهیز شود. روشن سخن این
های شخصی درآمیخت. زمان قضاوت زمان پایان یافتن کار تحقیق ترجیح

 . اندشناسایی شده ی کهباید منطبق باشد با امرهای واقعنیز است و آن 

 

 

 واقعیت: ساییشناهای قسمت سوم: طبقه بندی راه

 عمومی: عدالف. تعریف قوا
 
به  یا از راه اطالع و یا از راه مشاهده و بررسی . امرهای واقع اجتماعی1

ترین معنی را باید لحاظ آیند. از کلمه اطالع )یا منبع( شاملشناخت ما در می
ای، چون دهندهکند و اطالعامرهای واقع آگاه میکنیم: هرآنچه که ما را از 

 کند.نوشته و سخن  فیلم و تابلو و....، ما را از آن آگاه می
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تواند، مستقل از ما، وجود داشته و در اختیار باشد. مانند روزنامه اطالع می    
کند. یا ممکن است ما خود بجوییم. ای که تلویزیون پخش میو یا برنامه
 های دیگر کسب اطالع. و شیوه از راه مصاحبه برای مثال،

، بدون پادرمیانی عامل انسانی، کار مستقیم محقق اما مشاهده و بررسی    
است. محقق، با فراگرد اجتماعی واقعی که موضوع تحقیق او است، 

 واسطه، روبرو است.  بی
یابی به واقعیت است. به سخن دیگر، فن بندی دستطبقه فنگری کاوش    

است. قواعدی را نیز  بندی منابع اطالعات و وسائل مشاهده و بررسیطبقه
گیرد که ما را به یافتن اطالعات در دسترس  و تمیز اطالع راست از در بر می

 کنند.اطالع دروغ توانا می
 
گری است. در در معرض غفلت از کاوش ر علوم اجتماعی، محقق. د2

سازی بدون بررسی صحت معرض، تعمیم دادن به استناد چند امرواقع و نظریه
واقعی  ضرور است اما تا بر امرهای ها است. نظریهها و دادهو سقم اطالع

توضیح ندهد و یافتن امرهای  متکی نباشد و آنها را کامل و شفاف نکند و
 واقع جدید را ممکن نسازد، پوچ است. 

است که تمامی منابع موجود را گردآوریم. درصدد کمال مطلوب این     
گر دست نپهنا های ضرور برآییم. به یک مشاهده و بررسیکسب همه اطالع

گری موفق، قراردارد، کاوش سان، در باره موضوعی که در گذشتهبزنیم. بدین
اند. بسیاری گاه ثبت نشده، ناممکن است: بسیاری از امرهای واقع هیچعمالً

اند. در باره موضوعی که در زمان حال از منابع تخریب شده و یا گم شده
شوند، ها که خصوصی و سری تلقی میچند از دادهقراردارد، نیز، یک
 نبودشوند )برای مثال، گر ثبت نمیشوند. بسیاری دیحسودانه، مخفی می

(. و شماری، بخاطر نبودن ابزار درخور، از دسترس خارج  این و آن آمار
 هستند. 

کنند: بدون اطالعات و گری آگاه میها ما را از اهمیت کاوشاین کاستی    
 ند. ، علوم اجتماعی وجود نداربدون مشاهده و بررسی
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 کنیم:های دستیابی به واقعیت را، بدین ترتیب، طبقه بندی می. ما راه3
 اطالع در دسترس -
 منابع مادی -
 منابع کتبی -
  منابع شفاهی -
 منابع تصویری -
 اکتسابیاطالع  -
 مشاهده و بررسی -

های وصول به واقعیت چیست؟ در مقام اهمیت و ارزش هریک از این راه    
 پاسخ به این پرسش، گوییم:

، . ممکن نیست بتوان برای نوعی از منبع و یا نوعی از مشاهده و بررسی3.1
ی غیر قابل تغییر قابل شد و گفت خود به خود از ارزش، بنابراین از ارزش

اهمیت، برخوردار است. منابعی هستند که ما را به واقعیت راه و منابعی نیز 
ای دهندههای دو اطالعکه شهادتکنند. چنانهستند که واقعیت را قلب می

سرد و دیگری شوند. یکی خوناند، یکسان نمیگویند خود شاهد بودهکه می
دهند که نایکسانند. و باز، تألیفی که زده، دو اطالع از واقعیت میوحشت

گاه مینظر مؤلف را روشن بیان می کند اما کند ما را از اندیشه واقعی او آ
 رساند.نوشته مبهم و نیازمند تعبیر و تفسیر، ما را به مقصود نمی

. هم عناصر غیر ارادی در یک منبع، هم عناصر ارادی وجود دارند و. 3.2
دهنده، بنابر هدف خود، ها هستند که اطالعمراد از عناصر ارادی همه اطالع

قرار، اگر هدف اطالع رسانی بوده باشد، .  بدیننهددر اختیار میبه قصد، 
بر صحت فکری و قانع  استداللخوانیم. و اگر هدف ما اطالع را ارادی می

 ارادی است.  کردن به صحت آن باشد، باز اطالع
دهنده از که اطالع هستند ییهاو مراد از عناصر غیر ارادی همه اطالع    

گذارد. از این خود و از محیط زندگی خود، بدون هیچ قصدی، در اختیار می
ها از هوش خود، از اسلوب زندگی خود، خلق و خوی نوع هستند اطالع

 خود، آموزش خود، منافع خود، فرهنگ خود و ...
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های ارادی های غیر ارادی ارزشمندتر هستند زیرا همچون اطالعاطالع    
ن واجد قصدی نیست که واقعیت را جز آن کنند که هست. باوجود این، تبیی

 ی بس حساس و ظریف است.های غیر ارادی، کاراطالع
صفت های تبلیغاتی اطالعاتی را در بردارند که فاقد برای مثال، اعالن    

خواهد بداند، در ازای قیمتی که او برای کسی هستند که میاطمینان بخش 
های تبلیغاتی، تواند بپردازد، بهترین خودرو کدام است. زیرا هدف اعالنمی

ها که خودروهایی بهترین هستند که  اعالنقانع کردن خریداران است به این
 خواهدمی ری کهها از منظر پژوهشگکنند. اما همین اعالنتبلیغشان را می

، «جدید)»کنند ارزشهایی را بشناسد که این اعالنها به آنها استناد می
ها ن. زیرا هدف اعالهستندو...(، بهترین منبع « زیبا»، «خودکار»، «عالی»

 دانند. این نیست که این ارزشها را تبلیغ کنند و یا ما را از آنها مطلع گر
تواند کم و ع تحقیق، می. ارزش یک منبع از دید محققان، بنابر موضو3.3

یابد، با ای انتشار میای که در روزنامهیا زیاد بگردد. برای مثال، ارزش مقاله
کاهش ه تواند روی بو یا بنابر مقاصد محققان، می تغییر مقصود محقق

نگاری و یا اندریافت روزنامه گذارد. برای مثال، اگر مقصود شناسایی فن
برد تا که سیاسی روزنامه )روشی که بکار می کاربردبر  نویسنده و یا علم نظر
 پذیرد.رویدادها اثر بگذارد( باشد، ارزش مقاله افزایش و یا کاهش میبر 

شاهد، بنابر مأخذ، قابل تجزیه به اجزائی است که ارزش یکسان  . شهادت3.4
شوند، شرح ماجرا، امرهای واقعی که اظهار می ندارند. برای مثال، در یک

د که او نیز از دیگری نتوانند مشاهده شاهد باشند و یا شنیده از دیگری باشمی
 شنیده است و...

هایی توانند اطالعبندی کردیم، یکچند می. از منابعی که ما آنها را طبقه3.5
روزنامه،  رای مثال، دررا در برداشته باشند که متعلق به  منابع دیگر باشند. ب

شوند. این می درجاز قول خبرگزاریها خبرها صفحه خبرهای خارجی، در 
است.  منبع غیر از منبعی است که صفحه اعالن قیمتهای سهام و اوراق بهادار

گذارند، باید موضوع کارهای امرهای واقعی که منابع مختلف در اختیار می
 انتقادی مختلف بگردند.
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 که:این. حاصل سخن 4
 بط داشته باشد با نوع استفاده ما از منبعنقد باید ر  -
باید اجزای آن را نیز  نقد افی نیست یک اطالع را در کلش نقد کنیم میک -

 کنیم.
ها رجوع کنیم، هر افی نیست تنها از یک راه برویم و به یک نوع اطالعک -

پس باید تمامی  کند.های واقعیت آگاه میراه ما را از یک جنبه از جنبه
های رسیدن به واقعیت را درپیش بگیریم. چراکه شناسایی یک جنبه در راه

ها مکمل یکدیگر هستند و های دیگر است. هم اطالعگرو شناسایی جنبه
 کنند.بریم یکدیگر را کامل میهم فنونی که برای شناسایی واقعیت بکار می

ین اید پاسخ بجوید برای ااینک نوبت تشریح منابع است. این تشریح ب    
 ها:پرسش

 توان از این منبع کرد چیست؟ای که میاستفاده -
 ارزش کلی آن چیست؟ -
 چگونه و کجا بایدش یافت؟ -
 مگانی که استفاده از آن در بردارد، کدامها هستند؟مسائل ه -
 

 :. منابع مادی1
ها و همه ها، غذاها، خانهبزار، لباساین نوع از منابع همه اشیاء را، از ا    

 گیرد. ها و... را در بر میثار مادی، خواه شکل مزارع و یا مسیر راهآ
اطالعات بسیار ذیقیمت درباره مردم شناسی، تاریخ، اقتصاد  منابع مادی    

واجد اهمیت هستند بدین ، شناسیدهند. از منظر جامعهدر اختیار قرار می
 ها:لحاظ

هن، آها، خطوط حل عبور و مرور: راهرجه یک تمدن )برای مثال، راهد -
ها، رادیو و تلویزیون و تلفن و دیگر خطوط هوایی و وسائل ارتباط: روزنامه

است نها را ممکن کردهآکه قمرهای مصنوعی استفاده از  وسائل ارتباط جمعی
های از پیش ساخته و روند و خانهنوع مصالح که در بناها بکار میو مسکن: 

 روند و...(؛ها بکار میابزاری که در بنای ساختمان
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شناسی و تغییرهای اجتماعی از رهگذر تغییرهای وسائل تولید )برای فن -
ر های خودکادر پی بکارگرفته شدن ماشین مثال، تغییر در درون طبقه کارگر

 دمکها(؛آو 
شناسایی ارزشهای معتبر در یک جامعه، به یمن مطالعه معانی که اشیاء  -

های مذهبی دارند و ، دارند )برای مثال، بیرق، قبرهایی که نشانهبمثابه نماد
 یا ندارند(؛

تواند تطور روابط اجتماعی )برای مثال، شکل مزارع وقتی منظم هستند می -
تواند بیانگر نظم است، میباشد و وقتی بیگزیده گاهانه آ گویای سیاستی

باشد. و یا مزارع وقتی محصور هستند بیانگر فردگرایی  تحولی خودجوش
گویایی جماعت یک  هستند و وقتی محصور نیستند از ساختار اجتماعی

 .(کنندمی
استخوانهای کسانی که در  زمونآاز سالمت )  میزان برخورداری جامعه -

 است(. نان فقیرانه و بد بودهآگوید تغذیه زیستند میهم میجدقرن ه
ای غیر هنهند وقتی گواهیاطالعات موثقی در اختیار می و باز، منابع مادی -

عایی یعنی هدف گواهی دهنده اطالع دادن به ما و اثبات مد .ارادی هستند
بکار ای شئیدر ساختن اند که ن ساخته شدهآنیست: برای مثال، ابزار برای 

که ما را از ن را ندارند آیند. این ابزار قصد آبکار  کاری،یا در انجام و  روند
گاه آگاه کنند. غیر ارادی ما را از این درجه آای درجه پیشرفت جامعه

 کنند.می
گذارند، خود گواه بر در اختیار می بع مادیباوجود این، اطالعاتی که منا    

بودن نها از صحت نیازمند روشن و دقیق آصحت خویش نیستند. برخورداری 
سان، در های حاصل از منابع دیگر است. بدینو تصدیق شدن توسط داده

پایین هستند و دارای  ن نسبتاًآ یهان، اجارهآدید نخست، مسکنی که، در 
ید. آهای پرجمعیت، بکاری نمیهای کوچک است، از منظر خانوادهارتمانپآ

کند گاه میآاست، ما را ها را دادهاما قانونی که اجازه بنای اینگونه ساختمان
است که بجای ایجاد تسهیل برای ن داشتهآبررا گذار که کمبود مسکن قانون
ها را گونه مسکناینهای پرجمعیت، اجازه ساختن بنای خانه برای خانواده

 .ندها نیز هستها گویای کوچک شدن خانوادهبدهد. این مسکن



139 
 

 

 :. منابع کتبی2
ی واقع هی و یا یک اندیشه و یا دیگر امرهاااین منابع عبارتند از یک گو   

ها و حروف و یا رقم و عالمتهای که با عالئم قراردادی ) الفبا و کلمه
 نوشته شده باشد.اغذ و یا سنگ و یا پوست و... دیگر(، برک

ها و یا اراده اراده حفظ امرهای واقع یا اندیشهورده آفر منابع کتبی   
 . هستندنها، آنها و یا گواهی بسود یا به زیان آنها و یا توجیه آشناساندن 

را مطلع کنند. از  شوند که محققته نمین نوشآ، برای ، عموماًمنابع کتبی    
 گی محاسن و معایب دارد: منظر محقق، این ویژه

است که واجد داده و یا اطالعی هستند که ذهنیت نها اینآحسن عمده    
ن، ذهنیت آکه، در کند )بخالف مصاحبهرا از خود بیگانه نمینآ محقق
به کننده در محتوای مصاحبه اثر دارد(. برای مثال، مقصد یک نامه مصاح

  .خصوصی وزیری به یک سیاستمدار
تر و یا بیشتر ن، دنبال کمآباید، در  است که محققن اینآعیب عمده     

آیند و ها، بکار محقق نمیها یا اطالعخاطر که، همه دادهباشد. بیشتر بدین
تر، نها داده یا اطالعی را بجوید که بدان نیاز دارد. و کمآ او باید میان

است و لحاظ که نویسنده در مقام پاسخ گفتن به پرسشهای محقق نبودهبدین
 نچه را محقق بدان نیاز دارد، در برندارد.آنوشته هر

 عبارتند از: انواع منابع کتبی    
 

نها توسط آهستند که محتواهای مدارکی  الف. مدارک بررسی شده:
اند از انطباق سند با اند که خواستهنویسندگانشان یا کسانی بررسی شده

و  واقعیت، اطمینان حاصل کنند. از نظر صدق امرهای واقعی که دربردارند
 یا مقاصد نویسندگانشان، این مدارک واجد اهمیت بزرگی هستند. 

 چند مثال:●
 ن در رابطه باآصدق   نآبررسی کنندگان صحت   مدرک
 موضوع قرارداد طرفین امضاءکننده و محضردار  قرارداد
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 نآهویت دارنده  دارنده آن و اداره ثبت احوال  شناسنامه
 معامالت شرکت حسابدار و مقام بررسی کننده  حسابدار

 هاگفته  نها که در جلسهآمنشی و  صورت جلسه
 حضوردارند                       

 ملک   اداره مالیات   تمانهانقشه ساخ
 
ال نیز وجود ، اما این احتمگیردانجام میگرچه بررسی اینگونه سندها جدی    

ررسی دارد که بررسی سرسری انجام گرفته و یا انجام نگرفته باشد. هرگاه ب
های بررسی شده از کنندگان از صالحیت یکسانی برخوردار نباشند، مدرک

 شوند.یاهمیت یکسانی برخوردار نم
 

های خام را داده : اینها مدارکی هستند کههای امرهای واقعب. فهرست
به  هانآها و یا بخاطر عرضه ها یا بخاطر نگاهداری دادهدربردارند. فهرست

ای صورت شوند. برای مثال، خانوادهکسانی که بدانها نیاز دارند، تهیه می
د را تا دخل و خرج خو کندمدها و مخارج روزانه خود را یادداشت میآدر

مهار کند. ارزش این نوع مدارک نیز بلحاظ صدق، بسیار زیاد است. 
ای هم خاطر دقیق هستند و تهیه کنندگان قصد تقلب ندارند. و رابطهبدین

 لوب شدنشان بگردد، وجود ندارد.ها که سبب مقمیان داده
درباره بودجه  شکار است: تحقیقآهای معینی، فایده این سندها در تحقیق    

شناس و یا تحقیق در ترکیب این و خانوارها از سوی اقتصاد دان و یا تاریخ
 شناس.ن قشر جامعه توسط جامعهآ

 
های غیر دولتی نهاداینها مدارک ادارات دولتی و یا ج. مدارک رسمی: 

العمل و امریه تا پیام.  مدارک از دستور ند.نها گوناگونآ یهاهستند. موضوع
 ها، تصویبکال گوناگون دارند: گزارشها، یادداشتها، بخشنامهرسمی اش

 ها و غیره.ها، انتصابها، قرارها، احضاریهها، اطالعیهنامه ئینآها، نامه
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شناسان، اسناد رسمی معدن شناسان و اقتصاددانان و جامعهاز دید تاریخ    
ی و طرزکار و دهند مسائل سازماندهنها امکان میآطال بشمارند. زیرا به 

 و غیره را مطالعه کنند.  ساالریروابط کاری و دیوان
 

گونه مدارک یک شخص است. یا نامه به : نویسنده ایند. مدارک شخصی
ای نرود و یا اندیشه که از یادکسی است و یا یاداشت رویدادی است برای این

ای احساسی است که در نوشتهاست ثبت کند و یا خواستهنویسنده است که 
روزانه و یادداشتها از هر نوع، از جمله  ها و خاطراتاست و... نامهبیان کرده

است و طرحهای عملیاتی و..، در گفتگویی که یادداشت کننده مهم دانسته
 شوند.شمار مدارک شخص محسوب می

نها است. آوش گونه مدارک نخست بخاطر نگارش خودجفایده این    
نظرش نویسد که را مینچه آدهد، بلکه هرنویسنده به پرسش کسی پاسخ نمی

یابد. این مدارک نیز بلحاظ غنای محتواهاشان کند و یا مهم میرا جلب می
 اند. هم امرهای واقع مادی )رویدادها( و هم امرهای واقع وجدانیپرفایده

 سنده و معانی که رویدادها از دید او دارند( را دربردارند. های نوی)واکنش
کند: نخست زمون را ایجاب میآرک شخصی، دو داطمینان از صدق م    

کرد.  را از غیر آن، جدا ستاباید مدرکی که بقصد مالحظه شدن نگاشته شده
است، مدرکی از این خطاب به شخصی نوشته شدهکه در مقایسه با مدرکی 

است، ش بیشتری دارد. ارزش مدرکی که خطاب به کسی نوشته شدهنوع ارز
 اش.ن و نوع رابطه نویسنده با مخاطب نوشتهآبستگی دارد به محتوای 

او  و کار دوم تحقیق درباره انگیزه نویسنده از نوشتن است. اگر قصد    
ای از امری واقع بوده باشد، از لحاظ راست بودن، ارزش سند حفظ خاطره

 تر است. داشته است، ارزش سند کماست. و اگر قصد توجیه می بیشتر
. می گیرند شناسان مدارک شخصی را در تحقیق خود بکارو بیشتر تاریخ    

ها، گیزهنها، اها و واکنشاین مدارک، در شناختن نوع زندگی، عقاید، کنش
آیند. ، بکارشان مین رویدادآها، این و های نوعی شخصیتشناسایی نمونه

کنند. برای شناخت قشر معینی گونه سندها رجوع میشناسان نیز به اینجامعه
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از جامعه )دهقانان هجرت گزیده از ده به شهر، اسیران جنگی و...( به این 
 کنند.مدارک رجوع می

 
گونه گزارشها زاده این دهای جامعه:نهادها پیرامون طرزکار . گزارشه

، سلطنت دنها، درباره که، در ایرانیک تمدن هستند. چنانلحظه تحول 
وجود دارند. در  ییو... گزارشها های دینی، حوزهمکتب خانه، مدارس دینی

خود  شگر طرز کارایران امروز نیز، هر وزارت خانه و بسا هر اداره کل، گزار
 دارد.  را

دارک منها، ارزش این آزمایی امرهای واقع ثبت شده در آاز لحاظ راستی     
شوند و مستند به گفت ها بعد از وقوع امرها نوشته میزیاد نیست. این گزارش

ها و شنودها هستند. هدف از تهیه گزارش اغلب سبب قلب کردن واقعیت
 شود. می

توان از ، بخصوص بلحاظ اطالعی که میواقع وجدانیاز نظر امرهای      
قیمت هستند. برای مثال، یعناصر غیر ارادی حاصل کرد، این گزارشها ذ

ن هستند، آن، و اندازه وابستگی اعضای آ، اهمیت نهادوقتی گویای طرز فکر 
 پرارزش هستند. 

 
ها هستند. زندگی نامه نهادها پیرامون خاطرات همانند گزارش: و. خاطرات

است و یا دیگری در باره زندگی هستند. یا شخص درباره زندگی خود نوشته
کند. است. اغلب نظر و عمل او را در طول زندگی توجیه میاو نوشته

بر  نها از منظر راست بودن، پایین است. اما از نظر علمآخاطر ارزش بدین
روانشناسی صاحب زندگی نامه و محیط اجتماعی زندگی او و چگونگی 

 . بس پر ارزش هستنداست، نها شرکت داشتهآهایی که او در گیریتصمیم
 

ها ها، ترانههای کوتاه، شعرها، سرگذشتها، داستانرمان :ثار ادبیآز. 
ن خلق آهای واقع را گزارش کنند. برای شوند که امرن خلق نمیآوغیره برای 

شوند که احساسی را در بیانی زیبا، اظهار کنند و یا ماجرایی را شرح کنند می
شود ای را برای شمار بیشتری از مردم، قابل درک کنند. بسا میو یا اندیشه
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شود. در ای در قالب شعر، بیان میکه برای اندک شماری از مردم، اندیشه
بستر اجتماعی قابل شناسایی ن م امرهای واقع یافتنی هستند و هم آثار، هآاین 
را از جو  توانند محققاند. این آثار مین، خلق شدهآثار، در آن آشود که، می

 کنند.گاه میآاجتماعی و اوضاع و احوال زمان خلق خود هم 
رون هستند، بی این منابع با آنکه از لحاظ شناسایی جامعه بس گرانبها    

شکل منها و شناسایی بستر اجتماعی بمددشان بسیار آکشیدن امرهای واقع از 
ها و است. تعبیر و تفسیر آنها مشکلها در بردارد. یکی از آنها شخصیت

های واقعی ها یا وضعیتشخصیتهمه  هایگیهای داستانها را ویژهوضعیت
 استثنائی باشند. ها انگاشتن است. بسا که این شخصیتها و وضعیت

 
ها : این گونه نوشتهمگان و تعلیماتیها قابل فهم هح. آثار علمی و نوشته

ش کنند و یا دانشی را زارقیق را گشوند که نتایج یک تحبرای آن نوشته می
  های تعلیماتی هستند.العملبه زبان عامه فهم تشریح کنند و یا دستور

از حاصل این و آن  را شود که محققانفایده این آثار در این خالصه نمی    
ها و فنون در جامعه نیزآگاه را از نفوذ دانش بلکه محقق ،کنندمیتحقیق آگاه 

یک جامعه و مرام رسمی نیز  کنند. در باره روحیه و رویه و خرد جمعیمی
که دانشها  ییهاجلهدر بردارند. از این نوع آثار هستند م را اطالعات ذیقیمتی

ها که حال و آینده را و فنون را به زبان قابل فهم همگان و وضعیت سنجی
کنند و داستانهای دربردارنده دانشها و فنون قابل مشاهده برای همگان می

 ها برای جوانان و کودکان.تخیلی و تعلیمات مرامی و کتابها و مجله
های امرهای واقع را گیگشت که  ویژهدر این آثار، به دنبال امرهایی باید    

 داشته باشند.
 

ها و : کتابها و مقالهط. آثار دینی و فلسفی و اخالقی و مرامی و سیاسی
ارزشها )این  ها فراوانند. سپهر مشترک این آثار، سپهرها در این بارهسخنرانی

صحیح است و آن غلط است، این حق است و آن ناحق است و...( و هدفها 
را جست. در علوم اجتماعی،  ین آثار باید امرهای واقع وجدانیادر  است.

  بنابر ارزیابی این آثار از لحاظ صحت داشتن و نداشتن نیست، بلکه
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ها و...(است. ها، طرحجستجوی امرهای واقع وجدانی )نظرها، اندیشه
ها و محیط اجتماعی اندیشهردیابی تکون این گونه امرهای واقع تحت تأثیر 

یابی جامعه است. است. برآورد نفوذ امرهای واقع وجدانی بر تحول و سمت
 شناسایی ارزشهای یک جامعه است.

 
ها: ها و سالنامهنامهها و فصلها و ماه نامهها و هفته نامهی. روزنامه

تشارشان، شوند و هدف از انها در فواصل زمانی معین منتشر میگونه نشریهاین
رسانی و یا تعلیم دادن و یا سرگرم کردن است. بمثابه منبع اطالع، اطالع

گیرند و سرشار از امرهای واقع پرارزش هستند. زیرا تمامی زندگی را در بر می
دهد بایکدیگر مقایسه شوند ها امکان میگوناگون هستند. فراوانی این نشریه
آیند. در مقام راستی رهای واقع میر امتو این مقایسه بکار شناسایی دقیق

گذارند، کارهای زیر را ها در اختیار میکه این نشریه یآزمایی امرهای واقع
 باید کرد:

بیعت امرواقع را باید شناسایی کرد. برای مثال، خبرهای خارجه را یک ط -
است و یا خبرنگار روزنامه؟ و یا، منبع و انتشار دهنده خبرگزاری انتشار داده

 برهای داخلی کیست و چیست؟و...خ
کند برگزاری چه اندازه امکان بررسی صحت امرواقعی را که گزارش میخ -

کنند زمان و امکان بررسی صحت ها که رویدادها را گزارش میدارد؟ روزنامه
 اند؟و دقت آنها را داشته و یا نداشته

مها هستند؟ برای کنند، کداها تعقیب میکه خبرگزاری و یا نشریه هاییهدف -
ها هدفشان شکل بخشیدن به افکار عمومی است. از مثال، ارگانهای حزب

هایی هم دهند. نشریهها را انتشار میمنظر سازمان حزبی خود خبرها و داده
انتشاردهندگانشان بر  هستند که هدفشان اطالع رسانی است و بنای کار

بیشتری را بفروش برسانند. های جلب کنند و نسخه است که توجه مردم رااین
 گردانند. و...آمیز میاقرو، خبرها را اغراز این

ز کدام قشر اجتماعی هستند؟ ا ها هستند،مردمی که مخاطبان نشریه -
دارند و یا این و آن قشر میانه؟ کارگرانند؟ دهقانانند؟ پیشه وران سرمایه

 یل هستند؟هستند؟ زنان هستند؟ فعاالن سیاسی دارای این یا آن تما
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را به دو طریق مهار  است که مردم مطبوعاتاهمیت این شناسایی در این    
توانند هرچه ها نمیرو، نشریه. از اینو ابراز بیزاری کنند: از راه نخریدنمی

دهند. و نیز هر های خود را از دست میخواهند بنویسند. زیرا مشتریرا می
دار کردن خاطر خوانندگان نند انتشار دهند از بیم جریحهتواحقیقتی را نمی

خود، زیان رساندن به منافع آنها و خوانایی نداشتن با طرزفکر آنها و از خود 
 بیگانه کردن آنها. 

: آیا بلحاظ حقوقی، انتشارشان آزاد است؟ آیا منزلت سیاسی مطبوعات -
ها را شوند؟ بعد از انتشار چطور؟ آیا کاغذ نشریهمی پیش از انتشار سانسور

 دهد؟دولت می
شوند؟ دخل : هزینه ارگانها چگونه تأمین میمنزلت اقتصادی مطبوعات -

ها چگونه است؟ از لحاظ مالی، استقالل دارند؟ آیا متعلق به و خرج روزنامه
 اند؟ و...ای وابستهیا حرفهیک گروه مالی هستند؟ به یک گروه سیاسی و 

 
مدرک دربردارنده امرهای واقع از یک نوع، در محدوده  :ک. آمار

خوانیم. برای مثال، شمار جمعیت )آمار از یک اجتماعی معین، را آمار می
 )محدوده اجتماعی(.  ایران ونوع( 

امرهای واقع از یک نوع و حاصل جمع را. گیرند شمارش در بر می آمار    
به شمارش درآمده و حاصل شمارش  در مثال جمعیت، تمامی مردم ایران

گیرند هایی هستند که در یک عملیات انجام میجمعیت است. آمارگیری
نظیر آمارگیری جمعیت کشور و برخی دیگر مداوم هستند. چنانکه بعد از 

برای مثال، کند. ، سازمان آمار بطور مرتب آن را به روز میآمارگیری عمومی
اند، از آن خارج و شود. کسانی که کار یافتهآمار بیکاری مرتب به روز می

 شوند. اند، به آن وارد میکسانی که بیکار شده
فرآورده نمونه  کامل نیستند بلکه آماری نیز هستند که حاصل سرشماری   

برای بکاربردن هستند. برای مثال، در برنامه گذاری  هستند. آمار برداری
اقتصاد، تعیین مدارس الزم برای دانش آموزان، سامان بخشیدن به خدمت 

 نظام وظیفه و...
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ند راستی آزمایی هستند. ، بنفسه، صادق نیستند و نیازمباوجود این، آمار   
 شوند. یکچند از موارد قلب آمار:آمار قلب نیز می

، یکی از موارد است. برای های جمعیتعریف نادرست و نادقیق داده -
دارد کنند، بستگی تکالیف خود عمل می به باورمندان به دین که مثال، آمار

ر تعریفی، شمار باورمندان زیاد و یا کم ریف عامل به تکلیف. با هعت به
شود. و نیز، اعتبار آمار مبتالیان به یک بیماری بستگی دارد به اینکه همه می

 پزشکان، شمار بیماران را گزارش کنند و یا نکنند؛
دهند، یکسان نیستند. پاسخ می های آمارگرانرفتارهای کسانی که به پرسش -

ها ا، از ترس اداره مالیات و یا نظام وظیفه و یا... به پرسششماری از آنه
 دهند؛های نادرست میپاسخ

ها و یا نادقیق و معیوب یادداشت کردن آنها. بسا غفلت از یادداشت داده -
رود کوچ کند و مأمور دیگری یادش میرا باد می شود که مأموری آمارمی

 شهر یا روستای محل مأموریت خود، بکاهد. کنندگان را از آمار ساکنان
. برای مثال، اشتباه در جمع و تفریق شمار های جمعیتهیه نادرست داده -

های کند که همه کشاورزان عضو تعاونیجمعیت: وزارت کشاورزی اعالم می
ها نیستند، که بسا همه کشاورزان عضو تعاونیغیر از این کشاورزی هستند.

 کشاورزان در بیشتر از یک تعاونی نیز ممکن است لحاظ نشده باشد. شرکت
نتخاب نادرست و بسا از روی عمد سالهایی که، در آنها، آمارگیری ا -

که سال پایه را های نادرست. چناناست،بمنظور مقایسه آنها و ارائه دادهشده
است و با هگیرند که رشد تولید ناخالص داخلی، ناچیز و یا منفی بودسالی می

کنند، رشد تولید ناخالص را جز خود اقتصاد را تصدی می که مقایسه سالی
کنند. تغییر شاخص ها مینمایانند. همین کار را با شاخصآنچه هست، می

های سال پایه جدید مقایسه های اقتصادی را با شاخصسال پایه، شاخص
 وشانند.اقعی اقتصاد را از دید مردم بپکنند تا وضعیت ومی
 

اوراق تبلیغاتی که کاالیی را معرفی  های تبلیغاتی و تجارتی:ل. آگهی
کنند شمارند و یا فکری را تبلیغ میکنند و یا صفات نیک نامزدی را بر میمی

گونه مدارک هستند. ارزش آنها از شناسانند، در شمار اینو یا خدمتی را می
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گان آنها با هدف متقاعدکردن لحاظ صادق بودن کم است. زیرا انتشاردهند
دهند. اما در آنها عناصری نیز هستند که اراده ناشران مردم آنها را انتشار می

تبلیغ، اهمیت تبلیغات تجارتی در یک اقتصاد،  است. فنآنها را پدید نیاورده
های بکار رفته در آنها، حساسیت مردم نسبت به زمینه و موضوع آنها، کلمه

  آنها.
 

 :. منابع شفاهی3
یک اطالع، زبان است. اطالعی که از راه گفتار به یکدیگر  منابع شفاهی    

نیست. گفتگوها، شرح  دهیم. این اطالع از نوع برانگیختهانتقال می
ها، ها و تکذیبها، تعریفها، شایعهها، داستان گوییروایت ماجراها،

چند از انواع منابع شفاهی را تشکیل گوییها یکها و دروغراستگویی
 دهند. می
ای از اطالعاتی را در بردارند که روزانه با بخش عمده منابع شفاهی    

توانند ماده خام نقد شوند، می کنیم. هرگاه با روش علمییکدیگر مبادله می
که موضوع کارمردم شناسان و  لمی بگردند. فرهنگهای شفاهیاطالعات ع

است، مدرک اصلی کار آنها است. در رژیمهای  تیره و قوم شناسان
هایی ، نیز این منابع واجد اهمیت بسیار هستند. در مورد موضوعاستبدادی

از آنها ممنوع است، نیز، این منابع بس با ارزش هستند. زیرا  که سخن گفتن
است،  گونه رژیمها، انتشار هر اطالعی غیر از آنچه از دید رژیم حقیقتدر این

 ممنوع است.
گی است: ویژه دوحاظ صدق و کذب، درگرو لگونه منابع از ارزش این    

 خودجوش بودن و متعدد بودن منبع:
، وقتی خودجوش هستند که شوندهایی که برزبان جاری میهداد -

کند. گوید و اندیشه خویش را روشن بیان میاطالع دهنده آزادانه سخن می
 کند. کند. این و آن جزء از اطالع را حذف نمیخودسانسوری را روش نمی

که یک روایت را چندین کس برزبان آورده  منبع وقتی متعدد است -
تغییر روایت که یک راوی چندین بار گفته و بازگفته باشد بی آنباشند. و یا 
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ماهوی کرده باشد و سلسله راویان نیز آن را دستکاری و مقلوب کرده باشند. 
شود که شوند. بسا میها اغلب بهنگام دهان به دهان شدن، مقلوب میروایت

 شود.مایه روایت نیز مقلوب میبن
است که راوی یا راویان اصلی و سلسله  بخاطر این خطرها، بر محقق    

 راویان را شناسایی کند و او یا آنها را نقد کند:
که در اختیار را کافی نیست واپسین متنی  شمار راویان و سلسله روات:  -

ما است، تجزیه و تحلیل کنیم. باید سلسله روات و روایتی را که هریک 
ن شد سخنی که روایت شده، همان است که اند، به فراز رفت تا مطمئکرده
است. هراندازه شمار راویانی که هریک از راوی پیش از خود نقل کرده، بوده

بیشتر و هراندازه فاصله زمانی میان راویان بیشتر، احتمال دخل و تصرف در 
توجه و به صدق روایت بی قولی که روایت شده بیشتر است. البته اگر محقق

شکل پیام باتوجه باشد، تحقیق در باره سلسله روات گرچه مهم است اما  به
کند یک روایت، در کند. زیرا بر او معلوم میمعنای دیگری برای او پیدا می

ها و اوضاع و احوال اجتماعی مختلف، گرفتار چه کاست و افزودهایی زمان
 است. شده
نابر بانه ساز قدرت است. بر قول صاحب کتاب باید افزود که از خود بیگ    

 این، از آغاز، باید نقش قدرت را در محتوای روایت بررسی کرد.
. اند را باید شناسایی کردار امرهای واقعی که روایت شدهساخت -

که راوی در نقل روایت صادق هراندازه این ساختار ساده باشد، احتمال این
 بوده، بیشتر است.

اگر روایت حاوی امر  ید شناسایی کرد:طبیعت امرهای واقع را نیز با -
تری تر و کاملیا امرهای واقع پر اهمیت و حتی حیاتی باشد،  شناسایی دقیق

خاطر که باورمندان بر طبق آنها عمل های مذهبی بدینطلبد. روایترا می
است که شناسایی راویان و تشخیص اندازه کنند از این نوع هستند. اینمی

 ل روایت، کافی نیست، متن روایت نیز باید شناسایی علمیصداقت آنها در نق
 بگردد.       

. برای مثال، زبان یک شکل روایت و زبان آن نیز باید شناسایی گردد -
، غیر از زبان یک مقام سیاسی و یا این و آن صاحب حرفه است. مقام دینی
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رو، شود، یکسان نیستند. از ایننی که از آنها روایت میهای کسابندینیز جمله
 شناسایی شکل روایت نیز مهم است.

اوضاع و احوال زمانی که قولی بر زبان جاری شده نیز باید شناسایی  -
زمان  غیر از اوضاع و احوال جنگ است، اوضاع و احوال صلح شود.

از استقالل و آزادی  است، زمانی که شهروندان فراوانی غیر از زمان قحطی
قرار، بر آنها است و...  بدین خود برخوردارند، غیر از زمان حاکمیت جباران
 قول در قید اوضاع و احوال زمان اظهار است. 

 واقعبرنظر صاحب کتاب باید افزود که هرگاه سخنی حق باشد و یا امر     
تواند از بند اوضاع و احوال قول میمحتوای مستمری را در برداشته باشد، 

 ترین کار است.رو، نقد روایت مهمرها باشد. از این
 انراوی اید شناسایی بگردد.بداری آنها نیز اویان وامانتصداقت ر -

قه باشد و عال قوی راویاند. اما باید مطمئن شد که حافظه نباید صدیق باش
باشد. و باز، باید دید راویان کنند کافی بودهآنها به محتوای سخنی که نقل می

ها، . در جامعهاند یا خیربودهاند، توانا و به فهم سخنی که شنیدهیافته تعلیم 
کم و کاست ها و انتقال بیشدند برای به خاطر سپردن قولکسانی تربیت می

 کنند، معتبرتر است.ین کسان باشند، روایتی که نقل میآنها، هرگاه راویان از ا
 

های را پدیدآوردند و نه آنها که یافته« درایة علم»سان، نه بر آنها که بدین نقد:
اند شناسان غرب، برآن نشدهشناسان و جامعهخود را برآن افزودند، و نه روش

اند. بر اصل حق را نجستههای گیکه قول را به حق بسنجند. چراکه ویژه
ها یافتنی نیز نیستند. راستی آزمایی واقعی، سنجیدن هر گی، این ویژهثنویت

دهد انحراف امکان می های حق است. این سنجش به محققگیقولی به ویژه
ایی دهد چون و چرمی جازهگیری به او اآن را از حق اندازه بگیرد. این اندازه

های امر گیانحراف را شناسایی کند. و نیز، محک زدن امرهای واقع به ویژه
از امرهای  را دهد، دسته بندی دقیقیوقتی حق است، به محقق امکان می واقع

های امرواقع را وقتی حق است، گیواقع بعمل آورد. درجای خود، ویژه
 خواهیم آورد.

 نقدپایان    
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 : ع تصویری. مناب4
ها، متعلق به جهانی واقعی و یا دنیای هر عکس و یا تصویر و انواع نقاشی

 هستند.  مجازی، متحرک و یا ثابت، در شمار منابع تصویری
های های روزانه تلویزیونی، فیلمها از طبیعت، برنامهها، نقاشیعکس    

ای متحرک های دنیای واقعی هستند. برخی ثابت و پارهنندهکمستند، بیان
دهد و یک فیلم مستند از هستند. یک نقشه واقعیتی را به عالمت نشان می

وقفه، به دنبال یکدیگر از برابر چشم را در تصویرهایی که بیرویدادی، آن
 ..تواند مجازی باشد و.کند. موضوع یک پرده نقاشی، میگذرند، بازگو میمی
کنند، را مستقیم با امرهای واقع روبرو می که محقق برخالف منابع مادی   

 شوند میان محقق و امرهای واقع. او با روایت نقاشواسطه می منابع تصویری
از امرهای واقع « جاندار»و سازنده فیلم تصویرهای  بردارو فیلم و عکاس

های انتخاب شده توسط اینان روبرو روبرو است. بنابراین، او با واقعیت
است که  تیاست. گزینش گاه ارادی و گاه غیر ارادی است. غیر ارادی وق
شود و از آن کسی دوربینی در دست دارد و ناخواسته شاهد رویدادی می

ارادی وقتی است قصد گزیدن و ثبت کردن امر گیرد. م میعکس و یا فیل
 است.نقلب آن و یا  آواقعی بدون قلب کردن 

توانند جانشین بررسی فایده این منابع انکارنکردنی است. چرا که می    
شوند، که از جنگها گرفته می ییهامستقیم واقعیت بگردند. برای مثال، فیلم

که واقعیت، به کنند، بشرط ایننیاز میها بیسی آن صحنهرا از برر محقق
قصد تبلیغ، مقلوب نشده باشد. محقق خود نیز به ابزار )دوربین عکاسی و 

و تیره و  شود. مردم شناسانبرداری و وسائل نقاشی( مجهز میدوربین فیلم
تر تا که کار مطالعه خویش را کامل برندمی این ابزار را بکار قوم شناسان

 کنند. 
 فایده تصویرهای مجازی همانند فایده آثار ادبی است.    
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 . اطالع مکتسب: 5
ها در اختیار نیستند، باید درصدد کسب آنها برآمد. ها و دادهوقتی اطالع    

ز را در اختیار های مورد نیاها و دادهاجتماعی همه اطالع محققان علم
یابند. لذا باید به سراغ صاحبان آنها بروند و از آنان کسب اطالع کنند. نمی

رفتند، آنها این کار مهم است زیرا اگر محققان به سراغ صاحبان اطالع نمی
 کردند.های اجتماعی را ارائه نمیهای مورد نیاز دانشها و دادهاطالع

نیم که در مقام کسب اطالع و ارزیابی شناساجا، سه روش را میدر این    
سومی گفتن یا گفتگو و دیگری و  مصاحبهیکی ، باید بکار برد: نارزش آ
. این سه روش با یکدیگر هم توسط صاحب اطالع شرح زندگی خودنوشتن 

. در هریک از این سه روش، دو ضابطه دارند یکسانی دارند و هم نایکسانی
ت: وسعت بخشیدن به پهنای کسب اطالع بمعنای را باید بکارگرف

کردن اطالعات پرشمارکردن کسانی که بنابر کسب اطالع از آنها است و عمیق
مکتسب بمعنای تحصیل اطالع و کامل آن از دارنده آن. هراندازه پهنای 

تواند اطالعات را در غنای تر میکم کسب اطالع بیشتر باشد، محقق
بدست آورد. هراندازه شمار دارندگان اطالع که محقق به آنها کاملشان، 
تواند وارد جزئیات بگردد و اطالع را در تر باشد، بیشتر میکند، کمرجوع می

 کمال خود کسب کند.
 

پرسشگر و دارنده اطالع، پرسش  در مصاحبه، محقق: . مصاحبه5.1
مصاحبه توانند عقاید، نظرها، اطالع حبه میهای مصا. موضوعاندشونده

، کارهای انجام گرفته توسط او، گفتار و کردار او از این و آن رویدادشونده 
 و یا هر موضوع دیگری باشد که مصاحبه شونده از آن اطالع دارد. 

تی که بدان نیاز دارد بر ، بر اساس، اطالعاشونده را محقق مصاحبه    
گزیند. برای مثال، اگر بخواهد بداند نظر یک گروه در باره موضوعی می

گزیند که بتواند او را از نظر گروه آگاه چیست، او کسی از آن گروه را بر می
شود یک گروه را به چند زیر گروه تقسیم کند و در هریک، کند. بسا الزم می
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انا به آگاه کردن محقق از نظر آن زیر گروه صاحب اطالعی را بیابد که تو
 باشد. 

بنابر معیاری که پهنا نگری است، بخواهد از شمار بزرگی  هرگاه محقق    
تواند ژرفانگر باشد و اطالع را با همه جزئیاتش کسب اطالع کند، البته نمی

و نیز، آورد بیشتر است. در عوض، شمار اطالعاتی که بدست می کسب کند.
گذارد ایستا هستند. یعنی به عکس شونده در اختیار می اطالعاتی که مصاحبه

دهند بدانیم دهد. لذا، امکان نمیمانند که زمان عکس برداری را نشان میمی
است. ما را از امرهای واقع در رفتار او در شرائط اجتماعی واقعی چه بوده

گاه جریان واقعی کند. بلکه ما را از آنها در زمان معینی مطلع نمیشان نیز آ
گوید. افزون براین، رابطه محقق با کند که مصاحبه شونده از آن سخن میمی

 مصاحبه شونده نیز غیر شخصی و زمان آن کوتاه است.
که گیرد: نخست اینگی آن نشأت میاز دو ویژه امتیاز اصلی مصاحبه    

شوند و ها پرسیده میارند و از همه مصاحبه شوندگان همانها پرشمپرسش
 دهد وضعیت تحقیق استثنائی پدید آید. که مصاحبه امکان میسپس این

شوند. فرض کنیم به یک نفر، یک رشته پرسشها می 1000برای مثال، از     
نفر نیز پاسخ ج را  300نفر پاسخ ب و 300نفر پاسخ الف و  400پرسش 

توانیم شوندگان چیستند؟ می های هریک از سه دسته مصاحبهگیویژهاند. داده
ها را گیویژهاند، که این سه گروه به پرسشهای دیگر داده ییدر پرتو پاسخها

و گروه دوم به   . اگر ببینیم که گروه الف به پرسش د پاسخ هشناسایی کنیم
بندی پاسخ د، تجربه ما در گروهانو گروه سوم پاسخ ز را داده وآن پاسخ 

است که، در عمل، است. راستی ایندهندگان به سه گروه موفق انجام گرفته
خاطر است که باید تحلیل را آیند. بدیننتایج این اندازه روشن بدست نمی

رود ) بکارگرفتن کامپیوتر کامل کرد. هم از راه بهتر کردن فنونی که بکار می
 بهتر کردن روش )بکارگرفتن عملیات آماری ممکن(. و...( و هم از رهگذر

فرض کنیم پرسش اول این بوده باشد: آیا شما از تحصیالت خود راضی     
هستید؟ گروه الف پاسخ داده باشند نه و گروه ب پاسخ داده باشند کم و 
بیش و گروه ج پاسخ داده باشند بله. حال اگر پرسش د این باشد: در چه 

شویم یل هستید؟ و پاسخ گروه اول این باشد که آماده میای از تحصمرحله
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دانشگاه و پاسخ گروه دوم این باشد که سال اول لیسانس هستیم  بهبرای ورود 
و پاسخ گروه سوم این باشد که سال اول دکترا هستیم، دسته بندی ما موفق 

 که از کجا معلوم دانشجویان دوره دکترا از تحصیل خوداست. اال اینبوده
است شوند ناراضی باشند؟ اینراضی و کسانی که آماده ورود به دانشگاه می

بکارگرفت تا باید اندیشید و متغیرهای جدیدی را باید های دیگر که فرضیه
تر سان که هست، نزدیکتر و به واقعیت آنمگر نتیجه تحقیق هرچه دقیق

 بگردد.
 

 ا با پست برای مصاحبهتوان پرسشنامه ر: میها انواع دارند. مصاحبه5.2
بنویسد و آنها خواست پاسخ را  او و یا از  شونده یا شوندگان فرستاد و از

توان مصاحبه حضوری بازگردانند. می بازگرداند و یا بنویسند و از راه پست
های بایسته و تک به تک انجام داد. و یا آنها را جمع آورد و به آنها توضیح

ها را میان آنها توزیع کرد و از آنها خواست آنها را پر کنند. سشنامهرا داد و پر
ها انواع دارند بلحاظ علنی و غیر علنی بودن مصاحبه )محفوظ باز مصاحبه

نی کردن پاسخها لها و عماندن نام مصاحبه شونده و یا غیر علنی بودن پرسش
ین لحاظ که ها انواع دارند بدبشکل یک گزارش و...(. و هنوز مصاحبه

 و یا بیشتر انجام بگیرد.  نوبت و یا در دو نوبتتواند در یک مصاحبه می
آیند. این بعمل می هایی هستند که از شاهدان یک رویدادمصاحبه    

شوندگان و هم برای  ها هم برای شناسایی اثر رویداد بر مصاحبهمصاحبه
 گیرند. ن رویداد انجام میمعلوم کردن چند و چو

 
سان که هستند از منظر شناسایی امرهای واقع آن .ارزش مصاحبه5.3

 ترین آنها عبارتند از:)راستی آزمایی( به عوامل متعددی بستگی دارد. مهم
 ؛معرف بودن نمونه برداری -
ستند که راز نیستند و یا هایی هوضوعمموضوع تحقیق )برای مثال،  -

 هایی هستند که راز هستند(؛موضوع
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)آیا مصاحبه شونده وقت دارد برای پاسخ گفتن به پرسشها  زمان مصاحبه -
شود، نزدیک اش با آنها مصاحبه میو یا ندارد، به زمان رویدادی که در باره

 یا دور؟ (؛ است
دیگرانی با یا )مصاحبه شونده تنها است و  شرائط بیرونی انجام مصاحبه -

گیرد و یا در جای دیگر؟ او همراه هستند؟ در خانه او مصاحبه انجام می
 دهد؟(؛وقفه به پرسشها پاسخ میکند و یا بیاغلب مصاحبه را قطع می

طریق ارسال گیرد؟ از انجام می )توسط محقق شکل مدیریت مصاحبه -
گر ضبط شوند و یا پرسشها کتبی داده میگیرد؟ پاسخپرسشنامه انجام می

 کند؟(می
کننده )آدمی صمیمی و برانگیزنده اطمینان است و یا شخصیت مصاحبه -

 شود؟(؛شونده می سبب سوءظن مصاحبه
 شونده؟ کننده در به حرف آوردن مصاحبهتوانایی مصاحبه -
 شونده دقت در نوشتن و یا ضبط سخنان مصاحبه -
شونده و یا مصاحبه شوندگان )تنها مشکل این نیست که  صداقت مصاحبه -

ممکن است او یا آنها از ترس و یا بخاطر رعایت موقعیت و اعتبار خویش، 
مشکل نیز وجود دارد که  پاسخ راست به پرسش ندهد و یا ندهند، بلکه این

که تا پیش از طرح یا بدهند  ای نظری را بدهد نسبت به مسئلهنها آیا او 
و برای  انداست و یا نداشتهپرسش، از وجود آن پرسش اطالع نیز نداشته

 که از رو نرود یا نروند، پاسخ داده باشد و یا باشند(. این
 (آید )آشکار یا پنهاننوع پرسشی که بعمل می -
های حساس و حساسیت برانگیز در رتیب پرسشها در پرسشنامه )پرسشت -

کجای پرسشنامه قرار داده شوند؟ درجایی قرار نگرفته باشند که سبب 
 گر بگردند و...(؛ها به پرسشهای دیمعیوب شدن پاسخ

 والنی بودن پرسشنامه )توجه به این امر که پرشمار بودن پرسشها مصاحبهط -
ا ه نکند و او را برآن ندارد که پاسخهای سرسری به پرسشهشونده را خست

 بدهد(؛
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)پله پله از نردبان مصاحبه باال رفتن: برای مثال، برای  تصحیح مصاحبه -
دین بداند، باید پرسشها متعدد رفتار یک مؤمن را با یک بی که محققاین

 د(. وکنتهیه 
 که مصاحبههدف وارسی کمی آنها و اطمینان از این ها باکدگذاری پاسخ -

 است.با دقت و با بکاربردن معیارهای یکسان انجام گرفته
 

 . گفتگو:6
هایی با دارنده اطالع است. اما پرسش گفتگو نیز رابطه برقرارکردن محقق 

تر پرسد. پرسشها کمپرسد، همان نیست که از دیگری میکه محقق از یکی می
دارنده یا   تواند بکه  بایدشوند. گفتگویی بشکل مستقیم و منظم پرسیده می

، در گفتگو .نها برانگیزدآرا به اظهار خودجوش اطالعات ی هادارنده
کاویدن با هدف .زیرا قصد شوندمی ها درازتر از پرسشها در مصاحبهپرسش

بیشتر امرهای واقع مادی، و یا و اطالع از  ی واقعکسب اطالع در باره امرها
ممکن است چند بار  است. گفتگوشخص طرف گفتگو ها در باره اطالع

 انجام بگیرد.
معتبری از جمعیت را  از راه گفتگو بنا ندارد آمار روشن است که محقق    

ین اطالع را دارد، بیشترکه خواهد از شخصی بدست بیاورد، بلکه می
 اطالعات در باره جماعتی را تحصیل کند. 

تواند با یک نفر باشد و هدف از آن شناختن شخصیت او، و گفتگو می    
اسی، عقاید او، کارنامه زندگی او و... برای مثال، گفتگو با یک شخصیت سی

 .باشد یا علمی و یا هنری،
شوند، بستگی دارد به روابط یهایی که از راه گفتگو تحصیل مارزش داده    

تواند با طرف گفتگوی خود می ای و اعتماد برانگیزی که محققصمیمانه
و  برقرار کند. این خطر نیز وجود دارد که مایه تعبیر و تفسیرهای ذهنی

 بگردد. های عجوالنهتعمیم
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 نویسی:. شرح حال 7
و دارنده اطالع، بکاربردنی  روش نیز از راه برقرار شدن رابطه میان محققاین 

شود زندگی خود را شرح دهند، است. اما شمار کسانی که از آنها خواسته می
نده سحال بشود که محقق به یک شرحکنند. بسا میاز ده تن تجاوز نمی

د را، تا آنجا که ممکن است جزء به جزء، حال کننده زندگی خوکند. شرحمی
 . شوندهای او ضبط میگوید و گفتهباز می

رود که هایی بکار میشناسی، در مطالعه جامعهاین منبع اغلب در مردم    
 حال یا شرح پرگستره و پر گوناگونی نیستند. بدون وجود این شرط، شرح

 آید. ه یک مورد مییابند. شرح حال بکار مطالعها گویایی نمیحال
 

 . بررسی: 8
انجام محققی توسط سی خود دو گونه است: نوع اول بررسی رنوع اول بر

که از پیش تدارک  است است و نوع دوم بررسی که خود ناظر رویداد گیردمی
 :شودمی

ست، ، یک بررسی تدارک شده نی. حضور غیر منتظر در یک رویداد8.1
از پیش  شود. محققای است که پس از رویداد، موضوع بررسی میمشاهده

است. شود، آماده نکردهخود را برای بررسی همه جانبه امری که واقع می
خاطر است که ارزش این نوع بررسی از لحاظ راستی آزمایی، بسیار باال بدین

آیی و و یا یک حادثه و یا یک گردهم تواند یک تظاهراتاست. رویداد می
 یا یک گالویزی و یا یک... باشد.

برسر آن  نوع دوم بررسی، آن بررسی است که زمینه آن آماده شود. -
گردد. در این نوع بررسی، بحث و از راه بحث، چند و چون آن تعیین

مشاهده  شوند و محققای از روشهای علمی سنجیده و بکارگرفته میمجموعه
 کند.و نظارت می

تر روند، بررسی کماز میان فنونی که برای شناسایی امرهای واقع بکار می    
خاطر که فنی مستقل نه تنها بدیندارد. که اهمیتی بتمام رود. حال اینبکار می

دستیابی بر واقعیت،  است، بلکه بدین جهت نیز که، در علوم اجتماعی،
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شود. برای مثال، هر اطالعی که اغلب مدارک رسی، ممکن میاغلب از راه بر
نهند، سرانجام موضوع بررسی در باره امرهای واقعی مادی در اختیار می

گذارد و یا بگاه ، در میان می، بهنگام مصاحبهکه محقق ییهاشود. پرسشمی
حاصل از هزاران بار بررسی  جربهِت کند، برآمده از تجربه او،گفتگو، مطرح می

 واقعیت اجتماعی، هستند.
خاطر است که باید ها مهار شده نیستند. بدینکه این بررسیاال این    

 های هر بررسی را تعیین کرد.        ها و روشپیشاپیش، محدوده علمی و موضوع
. با است ضبط امرها در جریان وقوع آنها . بررسی مهار شده فن8.2

قرارگرفتن در صحنه وقوع و بکار بردن نقشه بررسی از پیش آماده شده، 
کند. این بدان معنی نیست که امرها را بهنگام وقوع ثبت و ضبط می محقق

های مدارک را کند. اوتحلیلمحقق نقش یک تماشاگر صامت را بازی 
ست، دقیق و روشن شدن کند. گرچه روش اصلی بررسی ابایکدیگر تلفیق می

ها است. مشورت با صاحبان نقش و مراجعه به نوشته اآن نیازمند نقد شدن، ب
 قرار، بررسی یک فن ساده نیست بلکه ترکیبی از فنون است.بدین
هایی ها و جماعتنهادها و موضوع مرجح آن تشریح و تحلیل سازمان    

بتواند، در مقام بررسی کننده،  است که اندازه آنها تا حدی است که محقق
ها، فراگردهای اجتماعی که بتوان آنها را در برآنها محاط باشد. افزون بر این

 شان، به حیطه بررسی آورد، نیز موضوع بررسی هستند.جامعیت
ارآیی کبعنوان مثال، چند نوع مطالعه را که، در آنها، بررسی مهار شده     

 کنیم:دارد را شرح می
هایی که توسط مطالعات و مطالعه نمونه بقصد تدارک فرضیه مونه بردارین -

 شود؛تفصیلی راست بودن آنها آزمون می
ها ها، سازمانها، جماعتوش بررسی مهار شده بطور کامل در تحلیل گروهر -

ی کم عده، بقصد تشخیص و تمیز آنها از یکدیگر و یا بقصد مطالعه تطبیق
 سین، کاربرد دارد؛پ

مدتی دراز را صرف  در تحلیل تغییرها نیز کاربردی بسزا دارد هرگاه محقق -
 فراگرد انجام تغییر کند. و
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دهد، از موضوع های کمیِ پهنانگر زوج شود، امکان میقتی با تحلیلو -
 تحقیق، هیچ از نظر دور نماند.

 

 ،های موضوع تحقیقگی. تحقیق در ویژه9
 پذیرد:کم و کاست، انجام میبا بکاربردن روش بررسی مهار شده، بی 

سان که هست، بدون مکان برقرارکردن رابطه مستقیم با واقعیت آنا -
ها، شخص، پرده سینما یا صفحه تلویزیون. نتیجه بررسی، درجا، ثبت واسطه

 شود؛ و ضبط می
اه گوش و توسط عدی است: هم از طریق چشم و از راین بررسی چند ب -

 حس بویایی، هم بوسیله المسه، هم با سخن گفتن و شرکت در عمل؛ 
ای ، جامعه مجموعهبررسی مهار شده جامع است: در حقیقت  -

دهند. های اجتماعی کلیتی را تشکیل میمند است. لذا، پدیدهاندام
صنوعی از بایکدیگر رابطه دارند، در مطالعه، نباید آنها را بطور م
ای مطالعه یکدیگر جدا و منزوی کرد. بلکه هریک را باید در مجموعه

 ؛دهندکرد که تشکیل می
دهد هرطور که مایلند رفتار کنند و فکر امکان میعامالن روش به این -

، مصاحبه شونده که در مصاحبهنکنند که عمل آنها منبع اطالع است. حال این
 بع اطالع است؛داند که منمی
ها و کارکردها و ارزشهای پوشیده، دهد ساختررسی مهار شده امکان میب -

ررسی بها اغلب از وجود آنهاغافلند و به یمن این نوع مندشنقآشکار گردند. 
 شوند. واست که خود نیز از وجود آنها آگاه می

تنها  زئی است زیراجاست که جزئی و فرار است: روش اینعمده این نقص -
دهد همه را کند و فرار است زیرا امکان نمیجزئی از واقعیت را شناسایی می

رار همزمان بررسی و همه عاملها را مهار کرد. شماری از آنها از بررسی ف
 کنند.می
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. بررسی مهار شده فنی یگانه نیست. چندین نوع از آن وجود 10
 دارند:

مدت درازی در  محققی. بررسی از رهگذر شرکت در گروه مورد بررس -
کند. تاجایی که منزلت و همانند آنها زندگی می نآافراد برد و با گروه بسر می

 کند؛عضو گروه را پیدا می
عضو گروه  کند که محققروش ایجاب نمیبررسی از راه نظارت: این -

بمثابه ناظرو شاهد او را گروه که  کندمیموضوع تحقیق بگردد. اما ضرور 
 بپذیرد و حضور او رفتار عادی اعضای گروه را دگرگون نگرداند؛

های کوچک، مثل یک امعه نگاری روشی است که در مطالعه گروهج -
روش یادداشت آیی و یا شاگردان یک کالس، کارآیی دارد. اینگردهم

قیم آنها بندی مستشوند. طبقههایی است که بررسی میبرداری مرتب از پدیده
آیی، هریک از شرکت کنندگان نوع آنها است. برای مثال، در گردهم ببرحس

های گویند و نتیجه هر صحبت چیست و اثر مداخلهچند نوبت سخن می
 چیست؟ و آییگردهمشرکت کنندگان در بحث، در نتیجه حاصل کار 

وضوع تحقیق، دهد، در بررسی مامکان می ترتیب دادن آزمون به محقق -
روش، گروهی که بطور طبیعی تشکیل تر کند. در ایناحاطه خود را بر آن کامل

شود. دهد، موضوع آزمون میاست و یا محقق بطور مصنوعی تشکیل می
روش، شناسایی علل موجد یک وضعیت و یا یک هدف از بکاربردن این

آید و در می گرتجربهروش، محقق به لباس معین است. در این پدیده
گیرد تا شناسایی خود از موضوع گونه بکار میمتغیرهای عامل را بدین و آن
 مطالعه را کامل و دقیق کند. 

رسند که در بعضی کالسها درس برای مثال، دانشجویانی به این نتیجه می    
که بداند چرا برای این فهمند. محققچند از آنها بدتر می را بهتر و در یک

شناسایی  رادهد و، در آن، عوامل مختلفی چنین است، کالسی را تشکیل می
های دیگر کارشان را بکنند، گذارد عاملحال که میگاه، در همانکند. آنمی

رود سبب بدتر فهمیدن باشد، تغییر و یا بسا حذف عاملی را که ظن می
های دیگر )تعداد شاگردان کالس، طول زمان املکند. همین کار را به عمی
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کند تا کالس، معلم، امکان پرسش و پاسخ و بحث، موضوع درس و...( می
 عامل یا عاملها شناسایی شوند.

 

ها نیست. کردن. بدیهی است که بررسی مهار شده مصون از قلب11
 ها اینها هستند:ترین قلب کردنفراوان

معرض دید  بر درتواند می که او بداند،آنحضور بررسی کننده، بی -
 قرارگرفتن امرهای واقع اثر بگذارد؛

 توانند غلط باشند؛های او میگزیند و گزیدهکننده بضرورت بر میررسیب -
کند و با گروه مورد مطالعه به اندازه کافی حققی که بعنوان ناظر بررسی میم -
 ع مصون نیست؛ط امرهای واقاست، از خطر تفسیر غلنگرفته نسا

راهه رفتن تواند سبب به کجم هویت شدن با گروه موضوع تحقیق میه -
کند. زیرا ممکن است چنان در گروه محققی بگردد که در گروه شرکت می

سان که هست، عجین شود که نتواند فاصله ضرور را برای دیدن واقعیت آن
 حفظ کند؛

 :  که برای تصحیح باید کرد یییک چند از کارها   
بررسی باید به اندازه کافی طوالنی باشد. تا که هم شرائط خوب برای  - 

بر همه  موضوع بررسی و فهم آن ایجاد شوند و هم  محقق اگرفتن بانس
فراگردهای مهم در زندگانی گروه مورد تحقیق، احاطه پیدا کند. برای مثال، 

 سال باید بطول بیانجامد؛ د، یکناگر موضوع تحقیق، کشاورزان یک ده باش
ست ی اارویهآور باشد. اینارتباط با اعضای گروه باید شخصی و اطمینان -

شناسایی آنها در اجزایشان و شناختن و  برای گردآوری امرهای واقع که محقق
 امرهای واقع پنهان، باید درپیش بگیرد؛

دهد مرهای واقع امکان میردد. تنها بررسی مکرر ابررسی باید تکرار بگ -
 است؛بدانیم شناسایی نخستین صحیح بوده و یا صحیح نبوده

که بررسی عد تاریخی را هم فرابگیرد. بنابر اینبررسی باید وسیع باشد و بُ -
کند، شناسایی کامل آنها کننده امرهای واقع را در زمان بررسی شناسایی می

باید به  . محققشناسایی کندنیز را تاریخی آنها  او سیرکند که ایجاب می
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تواند با مراجعه به اسناد و کار را میها را بیابد. اینگذشته رجوع کند و ریشه
 یا از راه گفتگو با آگاهان از گذشته انجام دهد؛

که باید گروه و باشد. توضیح این مندنظامبررسی باید با برنامه و  -
و مشخص بگردند. بنابراین، بررسی باید  فراگردهای موضوع تحقیق معین

بندی شود و بروفق هدف یا هدفهای تحقیق، پرسشها نظم بجویند. مرحله
هایی را که آنگاه باید راهنمای بررسی برگزیده شود. این راهنما باید فرضیه

هایی ررسی.و نیز بآید، دربرداشته باشد  قرار است صحت و سقم آنها دانسته
را در بر  آیندها و گفتگوها که باید بعملم پذیرند و مصاحبهرا که باید انجا

که واقعیت بغرنج است، باید آن را به اجزاء قابل توجه به این . باداشته باشد
ید آوری شده، باهای جمعبررسی، تقسیم کرد. برای ارزیابی صحیح از داده

شود را در ی، بلحاظ ارزش، درجه بندی کرد. باید هرآنچه مشاهده مرا آنها
 ها یادداشت کرد وبرگه دان را مرتب به روز کرد؛دفتر، در برگه

های غیر پذیر باشد تا اگر یافتهگذاری بررسی باید بسیار انعطافرنامهب -
غییر تمترقب ایجاب کردند و یا موانعی پیدا شدند، بتوان راهبرد تحقیق را 

 داد؛
، باید پذیرا و باز است ها جدایی ناپذیریهو فرض گرچه بررسی از نظریه -

باشد تا که امکان کشف امرهای واقع پیش بینی نشده و تحلیل کامل آنها، 
و کاوش برای یافتن  حداکثر، باشد. زیرا هدف بررسی آزمودن نظریه راهنماب

ه بسپرند و ها باید خود را به تجربها است. نظریه راهنما و فرضیهناشناخته
 رو تجربه را مقید نکنند چه رسد به حاکم شدن برآن؛بهیچ

، یک گروه تحقیق بررسی را تصدی کند، احتمال هرگاه بجای یک محقق -
 شود. وصدق بررسی بیشتر می

رگاه تمامی تدبیرهای پیشنهادی رعایت بگردند، هنوز بررسی، در تمام ه -
بگردد. بدیهی است وقتی روش تجربی است  مراحل خود، باید موضوع نقد

که  ییهایعنی در جریان تحقیق، هم خود تصحیح پذیر است و هم نتیجه
 گیرد.پذیر هستند، نقد مداوم بطور خودجوش انجام میآیند، نقدبدست می
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های پیشنهادی گیها بود، روشویژه به امرهای واقع شناسایی که بنای مابا آن   
مرهای اشناسایی در صاحب نظران آوردیم تا مگر خوانندگان را  را نیز، از قول

های راهنما واقع بکار آیند. براهل تحقیق است که روشها برای ارزیابی فرضیه
های و سنجش علمی نتایج تحقیق و ارزیابی که توضیح واقعیت یا واقعیت

 د.ند و بکار برند را بشناسنموضوع تحقیق باش
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 فصل سوم

 شناسی ها از منظر پدیدارهای پدیدهگیویژه

 
بمثابه  ، فیلسوف آلمانی، نه در پی شناسایی امر واقعهوسرل پدیدارشناسی     

که درپی شناسایی ذات آن است. در  –است  شناسیکه موضوع جامعه-شئی 
مقام توضیح، به کوتاهی خاطر نشان کنیم که پدیدارشناسی بطور مداوم در تحول 

فهمید و هوسرل ، از آن روش می«روح شناسی پدیدار»در   است: هگل
را در برابر  دانست و دانش ذاتمی جستجوی ذات اشیاء پدیدارشناسی را فلسفه

نهاد. از دید او، کار فلسفه یا همان پدیدارشناسی، کشف ذات می دانش امر واقع
 امرهای واقع، ذاتی است که فرازمانی است.

، دانش آنچه نمایان است بود، دانش که، تا زمان هایدگر و نیز، پدیدارشناسی     
است، برای دیده شدن  شود و نیازمند کشف حجاب آنچه در دید اول، دیده نمی

، به های ایرانیانکه پیش از پرداختن به اندیشه هانری کوربن شد.خوانده 
گوید که عارفان که پدیدارشناسی همان را بازمیپدیدارشناسی مشغول بود، از این

گفتند، درشگفت قرنها پیش از آن، در باره ظاهر و باطن می و فیلسوفان ایرانی
    (.3شد)
 شعورمعنای آن چیز است که خود را به شناس یافتن  قرار، کار پدیداربدین     
گاه یقینی و همیشگی نیست. از این منظر نمایاند. بدیهی است این معنی هیچمی

 نیست، بلکه معرفت بر هستی« آنچه هست»شناسایی  که بنگریم، پدیدارشناسی
 ، این معرفت را در گروِو بیشتر از او، هایدگر خاطر، هوسرلاست. بدیننآ

ها زداییکردن بمعنای پیرایهدانست. ویرانکردن میفروکاستن و ساختن و ویران
خاطر، پدیدارشناسی هایدگر را و بازیافتن، آنچه در آغاز بود، است. بدین
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که پدیدارشناسایی با هرمونتیک ست اخوانند. سخن بجاتر اینمی هرمونتیک
 گیرد.آغاز می

خویش است،  سان که هست، گویای هستیخاطر که هست، آنو بدین    
تواند جای به همسویی ، میشناسیبا جامعه دوگانگی و بسا تخالف پدیدارشناسی

به آشتی آن با جامعه شناسی انجامیده است.  شناسی و تعاون بدهد. تحول پدیدار
گاه ببینیم از پدیدار شناسی را بیاوریم و آن نخست اصول راهنمای روش هوسرل

 شناسی شد:هوسرل چه عاید جامعه
 

 : شناسی هوسرلاصول راهنمای روش
 

را به تفصیل بیاوریم. بلکه اصول  ت که بنا نداریم روش هوسرلروشن اس    
آوریم تا نقد آن و بکاررفتن حاصل نقد را در راهنمای روش او را می

 (5، بهتر دریابیم: )، بخصوص در شناخت پدیدهشناسیجامعه
 

 (:époché. تقلیل )1
ی است که شناسایی کننده در تغییر رفتار خود بمثابه شناسایی تقلیل اسلوب    

در شیوه ارتباط برقرارکردن با اشیاء دنیا  تغییرتغییر،از برد. مراد کننده بکار می
  ،برای محققان همان تغییر در شیوه ارتباط برقرارکردن با اشیاء اتاست. تغییر 

سان، شود. بدیناین یا آن نوع میکند، اما بنابر منشی که شناسایی کننده اتخاذ می
خویش، در  شود و بر وفق باورشناسایی کننده در موضوع شناسایی جذب نمی

نگرد. بلکه با اندریافتهای پیشین و پیش فرضهای خود، رابطه انتقادکننده آن نمی
کند: ه تعریف میگونخود تقلیل را این کند. هوسرلو انتقاد شونده برقرار می

    «.نبود هرگونه پیش فرض»
ناپذیر را در بر سه کار از یکدیگر جدایی ، یا تعلیق حکمپرهیز از  صدور      
 ولند: اگیرد. چراکه کارهای دوم و سوم درگرو کار می
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های خویش و بریدن با رفتار طبیعی الف.  کار اول به حال تعلیق درآوردن داشته
 است؛

 است. و« درون»به « بیرون»ب. کار دوم عطف توجه از 
  است  ج. کار سوم محیط شدن بر موضوع شناسایی

« دادنتغییر»و « تغییر وجهه نظر»تقلیل بخشی از روش و همراه است با      
 هایگیشناسایی ویژهتغییردادن تغییر پذیرها برای یافتن تغییرناپذیر و )

 :جویندکه بشرح زیر توضیح می (ساختاری پدیده
 

 : حکمپرهیز از صدور  . تعلیق یا 1.1
را گویند. « بیرون از حوزه شناسایی قراردادن»و یا « در پرانتز قراردادن»تعلیق    

 رو دیگری به درون پدیدااست که خود دو حرکت است: یکی در بیرون قراردادن 
درون  سان، روش، روش تشریح پویایی درون/ بیرون برپایه ثنویتِدرآمدن. بدین

شناسایی کننده  کهروشن سخن اینو تشریحی ایستا است. است  و بیرون
دهد تا که شیوه را در بیرون قرار می اندموضوع پرسش نشدهکه ی یمحتواها

را حفظ کند. این زوج، زوج بیرون کردن داده و پذیرش  پدیدارشدنشان بر وجدان
طرف گردانی است و تقلیل گویند که خنثی وبیبر وجدان شیوه پدیدارشدنش را 

 گر. نه نفی ویران
خیره مانده و  که در پدیدار فکری یعنی یک فعالیت فکری، هرگاهبنابراین،     

بر پویایی پدیدار متمرکز بگردد، پدیدارشناس آن را ، به  که شودمی مانع از آن
قرار، تعلیق در عین تعلق غافل شود. بدینآن آنکه از گذارد بیحال خود وا می

که تقلیل عملی سان، برای ایناست. بدینخاطر به دنیا، سلب هرگونه اعتبار از آن
شناس در تجدید سرزنده باشد و نه یک حالت عادی، باید پیوسته در پدیدار 

حال از ابعاد وجود پدیدار غافل ون رفتن و در همانرده لذا باید که ب باشد.
که روشن سخن ایننشدن، هم مستمر باشد و هم با تعلیق مداوم همراه باشد. 

کند،خود را در بیرون پدیده قرار را مطالعه نمی پدیدارشناس پدیده
شناسایی کننده/شناسایی فاصله و با آن  دانددهد، آن را شئی نمینمی

شود و تا جایی کند. به عکس، از درون به او نزدیک مینمیایجاد شونده 
بر او نمایان  است تا که ماهیت آنکاویده نشدهٍّ رود که معموالپیش می
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که هست، به سخن دیگر، پدیدار خود به سخن درآید و خویشتن را چنان .بگردد
نیست اما سقراط است که آن را کامل  روش سقراطازگر اینبشناساند. گرچه آغ

کرد و روش گرداند. او که پدیدار شناس نبود،  روش بازجویی یا پرس و جو را 
 رسد.ب برد تا که به حقیقتبکار می

 
 (:conversion) .  تغییر وجهه نظر1.2

کند. در کند بلکه باآن و در آن زندگی میرا مطالعه نمی س پدیدارپدیدارشنا     
گیرد، یعنی روش در بیرون موضوع شناسایی قرارگرفتن و بیرون پدیدار قرار نمی

شود و برد، به درون آن نزدیک میآن را بمثابه شئی شناسایی کردن را بکار نمی
شدن با پدیدار  مأنوس ه یمنشود. بنمی کاویدهٍّ رود که معموالبسوی محلی می

آورد. این موضوع شناخت، تجربه و شناختی با کیفیتی دیگر را بدست می
را  گرداندن نگاه از بیرون به درون درک دیگری از تجربه و مشاهده و بررسی

عنایی است. به تجربه م« ایتجربه زنده»کند. تجربه پدیدارشناس، ایجاب می
را شئی دانستن  داشت و عبارت بود از امر واقع دهدکه در نحله تحققیجز آن می

شفاف، شناسایی کردن.  را بمثابه شئی حدودمند و قابل اندازه گیری و کامالًو آن
است. توضیح « تغییر وجهه نظر»مشاهده و بررسی پدیدارشناسانه نیز فرآورده 

که بررسی عملی بر روی پدیدار نیست و مجبورکردنش به پاسخ گفتن به این
ها نیز نیست.  بلکه با شکیبایی گوش به زنگ بودن است. همدم شدنی پرسش

 گذارد پدیدار خود خویشتن را بنمایاند. است که می
و  یقارشناسانه قابلیت دریافت و پذیرش وتوجه دقپدید این تغییر وجهه نظر    
توانایی دریافت و او باید  در واقع،. کندرا ایجاب می پدیدارشناسپذیری فعل

 ن نمایان شود و آدر  پدیدارگشاید تا که می او را وجدانکه  ی داشته باشدپذیرش
نابراین، این پدیدار شناس نیست که از پدیدارشناس را از خویشتن آگاه کند. ب

کند، بلکه این پدیدار است که خود را راه عمل بر روی پدیدار او را شناسایی می
 نمایاند. می
و پاک و  برگرداندن نظر از اشیاء معمولی یعنی  تغییر وجهه نظر ،سانبدین    

ماهیت خویش را بر اشیاء خود که برای آناست  یا شعور صیقل دادن وجدان
و بیشتر به پدیدگی )  تر به پدیدهشناس کم . نگاه پدیدارپدیدارشناس بشناسانند
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phénoménalité )کوشد از خیره ماندن که پدیدارشناس میاست. توضیح این
را اتخاذ کردن است(  گرایاناکه موضع ذاتدر ماهیت یا ذات ثابت پدیده )چر

ای که خود را آنچه او باید بجوید، پدیدگی بمعنای پدیده پرهیزکند.
« ذاتهفی»کوشد بداند رنج . برای مثال، پدیدارشناس نمینمایاند استمی

شود و پویایی خویش را ابراز کوشد دریابد چگونه پدیدار میچیست، او می
 مایه تغییر وجهه نظر است. ها، بنکند. به شیوه دیگر اندیشیدن به پدیدهیم

گرفتن و تحلیل مسلم است که اهل تحقیق، در قلمرو تحقیق خود، برای اندازه    
های مختلف یک واقعیت )برای مثال، یک تن رنجور(، اندازه کردن جنبه

آن قلمرو، معتبرند. اما که در  برندمیبکار  ییهاها و شاخصها و عالمتسنج
رنج، رنج موضوع شناسایی و نه رنج  ماهیتها شاخص و عالمتها و اندازه سنج

شناس روش دیدار و  کنند؟ پدیدارمشخص میمعین و  به چه چیزدیگر، را 
حال که از برد. برای اینکه رنج بیمار را دریابد، او، در همانتعامل را بکار می

ها و نهادهکند احساسات و تصورها و پیشگیرد، سعی میچشم بر می پدیده
عادتها را بکناری بنهد. او نباید از یاد ببرد که پدیده جز در رابطه ویژه او با بیمار 
وجود ندارد. هرگاه بخواهد از آن نیز چشم بپوشد، الجرم به کاری دیگر 

پردازد ای میای خنثی شده و سرد گشتههاست. به سخن دیگر به شبه پدیدپرداخته
  .استدور از او )پدیدارشناس( قرارگرفتهکه 
بیاموزد   پیداکردن را قابلیتبه ما خواهد روش، روشی که میانتقادها از این    
با بکار بردن  درآمدن نه درون آب ،خود را بر ما بشناساند و این روش که پدیدهتا 

پدیدارشناسانه که بظاهر به منش  ، فراوانند: تغییر وجهه نظراست رلقواعد هوس
ویژه پدیده وفادار است، اما آیا شناسایی را در همین منش ویژه و در یک تعامل 

کند؟ کند؟  پدیدارشناس با ذهنیت خود چه میذهنی و فرار، حبس نمی
چیزی جز  پردازد، آیا در حقیقتکه به شناسایی رنج بیمار می پدیدارشناسی

کند؟ چگونه با درآمدن رابطه ذهنی خود با رنج را مطالعه مییعنی « پدیده خرد»
تعاریف ثابت و  برخوردار ازتواند شناختی جهان شمول به درون پدیده می

 ؟ها بدست آوردها و اندازهمندیقاعده
 آوریم.را نیز می دورتر، انتقاد پیر بوردیو    
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 variation ) . تغییر دادن بقصد یافتن تغییرناپذیر یا ذات1.3

eidétique): 

کند. بدین کار، تغییردادن بقصد شناسایی ذات دوکار پیشین را کامل می    
ییر دادن یک تجربه فکری تدریجی، گردد. تغپدیدارشناس به تعمیم توانا می

ای بقصد یافتن پاسخ این ، است. به سخن دیگر، تجربهبرای یافتن ذات پدیده
برای یافتن پاسخ این پرسش، «. ماهیت این پدیده چیست؟»پرسش است: 
 دهد تا به تغییرناپذیر برسد. تغییرپذیرها را بطور عقالنی تغییر میپدیدارشناس 

ید بگاه غروب پیدا بشناسیم که خورش را که آن قرمزیبرای مثال، برای آن     
کند، تمامی قرمزها را )قرمز تیره، قرمز رخشان خورشید بهنگام غروب، قرمز می
ماند و...( یک به ماند، قرمز که به قرمزی خون لخته میقرمزی لب میبه که 

شان را بر رنگ خورشید بودندهیم  و اثر بود و یک، از  صفحه ذهن عبور می
گذاریم تا شوند را کنار میکه سبب تغییر ماهیت نمی یی. رنگها کنیممشاهده می

سان، دین. بهستکند که جز آن می را رنگی برسیم که نبودش رنگ خورشیدبه 
یابد. هنوز به کاوش کنیم که خورشید در زمان غروب میکیفیت قرمزی را پیدا می

ی که رمز برسیم. ماهیتقذات تغییر ناپذیر، به ذات مادی این دهیم تا به ادامه می
مه وقت و همه جا، این قرمز ، جهان شمول است: هکنیمسان شناسایی میبدین

 این ماهیت را دارد.
سان، تغییر دادن به قصد یافتن ماهیت یا ذات، در واقع، دسته بندی بدین    

دان شده که نخست ریاضی رلنامتغییرها به یمن تعیین هویت آنها است. هوس
 1800روش را از تابع و متغییر در ریاضی که موضوع کارش در سالهای بود، این

 فرآوردهِ  یابی، یک دسته بندی توصیفیِقرار، ماهیتاست. بدینبود، الهام گرفته
 حال، عقالنی و خیالی است.در عین تجربهِ ذهن است. کاری،

ها حال تعلیق درآوردن اندیشهروش، کار اول به، در اینکهحاصل این     
ر سوم و کار دوم برگرداندن نظر از بیرون به درون یا به درون درآمدن و کا

 یافتن ماهیت یا نامتغییر از خالل متغییرها است. 
  

کنیم که آوریم. پیش از آن، خاطر نشان میبوردیو را میپیر: دورتر نقد نقد● 
شناسایی کننده و شناسایی شونده، ثنویت را در  برای رهایی از ثنویت هوسرل
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پذیر جوید: ماهیت یا نامتغییر محور فعال و متغیرها محور فعلمی درون پدیده
سان که دهند. ممکن نیست چنین شناسایی شناسایی واقعیت آنرا تشکیل می

ای مثال سرخی خورشید بهنگام غروب، سرخی یگانههست باشد. چرا که در 
نیست. ترکیبی است که در آن، نه تنها اشعه خورشید که ترکیب هوا بهنگام 
گردش زمین و گردش خورشید و نیز ذهن بیننده هم شرکت دارند. توحید عاملها 

آورد. تعلیق ذهن را به درون پدیده بردن نیست. به قول آن سرخی را پدید می
، ممکن نیست شناسایی کننده بتواند خویشتن را جانشین شناسایی شونده ردیووب

 کند و از زبان او سخن بگوید.
 نقدپایان     
 

 : (cogénératvité Méthodologique ) مند. زایندگی روش2

 
، دارند (organiqueشناسانه که بایکدیگر رابطه آلی )برپایه سه کار روش   

دهد که ساختارپویاتری نسبت به سه کار شناسانه را تمیز میدو کار روش هوسرل
 :پیشین دارند. این دوکار نیز با یکدیگر رابطه آلی دارند

 
 (:constitution statique) . تقویم ایستا2.1
عیتی را تصور کنم، اگر آن را، ای را به یاد بیاورم و یا وضتوانم واقعهمن نمی     

را بخاطر نسپرده باشم. اولی، مشاهده نکرده باشم و اندریافتی از آن در گذشته، بار
گیرند. انجام می شعورهای بعدی بنابراین، برپایه این اندریافت است که عمل

فعالیت ، لذاسان، رابطه من با اشیاء و دنیا، برپایه اندریافت من است. بدین
کنم با اندریافتی شناسی مییابی است.  من اشیاء را هویتنخستین من، معرفت

کنم )دنیای من(. از آنها که در سر دارم و دنیا را، با از آن خود کردنش، درک می
دهم. این بنابراین، همواره من هستم که فعالیت از آن خود کردن را انجام می

که خاطر است. بدین بنیاد فعالیت دیگری است که فعالیت پویا فعالیت ایستا
 تقویم ایستا گیرند، فعالیتهای ایستا را هوسرلفعالیتها در زمان انجام می

 است.نامیده



170 
 

که حاصل قصد مشاهده کننده  شاهده شده و مشاهده کنندهم برپایه همبستگی    
توانم یک تجربه، یک شود. چگونه من می، امکان بخاطر آوردن ایجاد میاست

، یک حادثه، یک وضعیت، یک شخص را، اگر آنها را شئی، یک امر واقع
بخاطر  ، تر مشاهده نکرده و اندریافت خود از آنها را به خاطر نسپرده باشمپیش

های قبلی است، حاصل تردید، آنچه در خاطر دارم، حاصل مشاهدهبیاورم ؟ بی
ای کنونی، ای کنونی و یا مشاهدههای گذشته من است که بخاطر تجربهتجربه

کند: او سان، برپا میاین  های من را  هوسرلآیند. اما تقویم تجربهبخاطرم می
شرائط »بمعنای وجود را،  (transcendantalدر باره متعالی ) نظر کانت

داند. از دید او، متعالی یعنی انگیزه نخستین و منشاء ، کافی نمی«امکان
های شناخت و واسط شناسایی کننده با خود و در باره بندیتمامی شکل

ام( که تمامی خود و در باره من زیسته )زندگی که در شناسایی گذرانده
. بدین استاو ود و همواره آزادانه در اختیار شمعلوماتش در آن حفظ می

که است. توضیح اینشناسایی کننده یا شعور معنی، متعالی ساختار وجدان
کننده الصاق است به همبستگی متقابل همبستگی متقابل مشاهده شده و مشاهده

و  خیالموضوع ابل بخاطر آمده و بخاطر آورنده که برپایه آن، همبستگی متق
گیرد. این کننده و شناسایی شونده، قرار میکننده و بعد شناساییخیال

ها را ساختار کنند و ما این رابطههای متقابل بایکدیگر رابطه برقرار میهمبستگی
سان از رابطه شناسایی کننده و شناسایی شونده پدید . بنایی که بدیننامیممی
 خواند. می ا هوسرل بنیان زیستهآید رمی
، که ایستا است اما خطی و یک بعدی نیست. در حقیقتبا آن این بنیان زیسته    

و نا یک بعدی بودن، در این دو شاخه شدن ساختاری، تخیل  یدر این ناخط
دهد: یکی دو نوع تخیل عمده تشخیص می کند. هوسرلنقشی کلیدی بازی می

خواند. وجدان بر تصویر مرتبط می و دیگری را خیال« بر تصویر وجدان»را 
مشخص از یکدیگر: در حقیقت، وجدان بر تصویر یا  یاست با دو بنیان ایستا

ردن. اما نوع دوم که خیال شود و یا از باز بخاطر آومستقیم از مشاهده حاصل می
 ،رانآ که، استنیرومندی ن آدارای ، شسازدخاطر که ذهن در دم میاست، بدین

گذار و خودمختار، نه تنها در رابطه با بیادآوردن بلکه در رابطه با از منزلت بنیان
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کند. به سخن دیگر، خیال نقشی محوری مشاهده و اندریافت نیز، برخوردار می
 کند.ا میان روش ایستا و روش پویا ایفا میدر رابطه پوی

را است، روشی که بتوان آندر پیش گرفته در میان روشهایی که هوسرل    
روش با به حال تعلیق درآوردن است. این« روش دکارت»خواند، همان « ایستا»

 گیرد.ها آغاز میهمه پیشداوری
 

 dynamique de la constitution) وینی. پویایی تقویم تک2.2

génétique :) 

گیرد. از دید امکان پویایی تکوین زیسته از ناخطی و نایک بعدی نشأت می    
ا برقرار و تقویم تکوینی ر است که رابطه میان تقویم ایستا ، این خیالهوسرل

 کند.می
ها و ظهور داده بالقوه است که همواره ، تخیل محل بروز امکاندر حقیقت    
ها ها یا واقعیت نجستهگاه نادادهتواند بالفعل و فعال بگردد. تخیل ذخیرهمی

، راه را بر  بر تصویر و هم خیال خاطر، هر دو نوع آن، هم وجداناست. بدین
 گشایند. داده می وجود بالقوهِ

ها، از داده محسوس و ادراک شده، که تنها رو، تقویم تکوینی زیستهاز این    
 گیرد، بلکه از حرکت جلب عاطفهموضع و موقع واقعی واقعیت است، نشأت نمی

زیسته است. گیرد که، بنوبه خود، محرک ضرور پویایی قوه مدرکه نشأت می
را چنین تحریک عاطفی توانی است که ادارک شده از آن برخوردار است و آن

های کران امکانکند. از این منظر که بنگریم، تصویر، بمثابه سپهر بیپویا می
کند: این ها تالقی میها و انگیزهها و احساسواقعی، با توانایی ابراز هیجان
در تغییر دادن ادراک و اندریافت شده. این  کنندتوانایی و تصویر مشارکت می

دهند. هردو کار را یا با تغییردادنش و یا با به حرکت درآوردنش انجام می
کنند که موضع و موقع ادراک را کنند، تغییری ایجاد میگوناگونی ایجاد می

 کند. متحرک می
است . وجدانی  پویایی وجدان نه نقطه عزیمت که فراگرد تکون و نیز، عاطفه     

یابد اما در این سامانه، حال چون که، در دم، در سامانه زمان حال، تکون می
، وجدان در گیر گرایش رو. از اینپیونددسپارد، به گذشته میجای به آینده می
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زمانی که وجدان در  به گذشته و گرایش به آینده است. به سخن دیگر، عاطفه و 
ن، آدمی بیشتر بداآورند که، اتفاق، پذیرندگی را پدید میهآن زیسته است، ب

 دار وضعیت است.ترعنانپذیرنده و کم
حال، عین برپایه این هم تکوینی تافته و بافته از تجربه منفعل آدمی، که در    

گیرند که بیشتر های تجربی نشأت میمند است، پویاییخیالی و عاطفی و زمان
گیرد قابلیت اجتماعی شدن و گیرند. این دنیا در بر میختار دنیا ریشه میاز سا

گذارند و های  هیجانی و هر آنچه اشخاص بایکدیگر در میان میآهنگ
 های تاریخی را. سرگذشت

 

 (:empirisme trascendantal) استعالئی گرایی. تجربه3
تکوینی تافته و بافته از تجربه شناسایی کننده، ناگزیر به تجربه نقش هم    

شکل گرفتن شناسایی بلکه در تشکیل ساختار آن   در بخشد. نه تنها محوری می
 بانیان فلسفه گرایی، تجربهنیز این نقش را دارد. باوجود این، از دید هوسرل

 گرایی استعالئیتحققی، جان الک و  داوید هیوم، ناکارآمد است و نیاز به تجربه
در هر شناسایی  را است. از دید این دو، تجربه فرعی نیست بلکه نقشی اصلی

گاهی دارد. الک بر این است که پیش از تجربه، آگاهی وجود ندارد. هر آ
شود. هیوم نیز بر این است ما، آغاز می با احساس توسط حواس فرآیندی دارد که

که پیش از تجربه شناسایی وجود ندارد. هر شناسایی بعد از تجربه است که، به 
تجربه »است که از  شود. بنابراین، آن شناسایی علمیمن استقراء، حاصل می

 حاصل آید. « ناب
کننده شناسایی گرداندن، در برابر، هر تأثر حسی را از عناصر ترکیب    

یعنی برای این و آن تأثر حسی بعدی کلی و ساختمند و مستقل قائل 
 گرایی استقرائیغیر از تجربه کهاست  استعالئی گراییشدن،  تجربه

گرایی استعالئی، تجربه حسی، خود نیز، ، در محدوده تجربه. در حقیقتاست
گیرد. بنابراین، از پیش از شناسایی شناسایی کننده قرار می قویمدر دل پویایی ت

شود، زیرا ذاتی تقویم پیش از تجربه درون شکل، طرد نمیتجربه، بمثابه ماده بی
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، به حق، از پیش از تجربه مادی سخن است که هوسرلخاطر است. بدین
 گوید.می
 

 گریبمثابه  مثالی و پدیدارشناسی گراییاز تجربه . نقد هوسرل3.1
 (:idealism transcendantal)  متعالی

خواند. می« های تجرید سازینظریه»را ها، آنها گرایی، در نقد تجربههوسرل    
نقد  –خواند گرایی و معتقد به اصالت تجزیه میاو جان الک را جانبدار ذره

ی است: ترکیب را تجزیه کردن و در شناسایشده گراییدیگری هم بر این تجربه
شود در احساس و تأثر را از عناصر که ناچیز می –جزء، از ترکیب غافل ماندن 

شود منطق جفت کردن دو به دو این اولیه شناخت گمان بردن. بر آن افزوده می
را  عناصر، برای ساختن یک کلیت. در برابر، هوسرل ساختارهای ارتباطی عام

 که، در آنها، تجربه نقش عنصر مرکبه تشکیل شناخت است.کند پیشنهاد می
خاطر که )بدین و نسبیت گرایی گراییو طبیعت گراییشناسی، روانهوسرل    

که رفتار علمی )بخاطر آن اییگر( و عینیتمعیار حقیقت نبوداصرار دارد بر 
، است که از آنچه جز موضوع تحقیق است، از جمله از ذهنیت محققکورکورانه

 گراییرا از نقد او بر تجربهکند که باید آنشود( را نیز نقد مییکسره غافل می
 تمیز داد. 

 گریبمثابه مثالی هوسرل می این نقدها ممیز پدیدارشناسیاست که تمابدیهی    
( méthaphysique) الطبیعهمابعد گری فلسفهاستعالئی هستند. اما این مثالی

که پدیدارشناسی ده کار نقد است. توضیح ایننیست. زیرا که فرآور متافیزیک
 شناسانه است.مشی روش ساًاستعالئی، اسا

   
 استعالئی پدیدارشناسانه: گرییدر قلب مثال گرایی. تجربه3.2 

، دیداراز رهگذر کاوش در پ ،او، گراییتجربه از شباوجود انتقاد    
هیوم به  گرایی. بدیهی است شککندمیاز آن خود را گرایی های تجربهدستمایه

پوچ کاکیت ش وردن بهآرویرا آن که هوسرلای هست برای ایناندازه کافی ریشه
خواهد میای است که گوید: شکاکیت باستان نظریهباستان بداند. هوسرل می

است و این خیال  واقعیت، یک خیالبر هر واقعیت، هر دانش  اثبات کند
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باطلی، است. بنابراین، مشکل است بدانیم هیوم باور  روشنفکرانه، فرآورده باور
نزد خود بر بطالن آن اعتراف  یاآاست. چه اندازه برآن معرفتی روشن پیدا کرده

گاه( استاد طرح . باوجود این، میخیریا  استکرده پذیرد که هیوم )ولو ناخودآ
خالی از پیش فرض یا اپوخه پدیدارشناسانه ناب است.  و او نخستین ی هاپرسش

از «. استعالئی را مطرح کرد شمول فلسفهمسئله مشخص جهان»کسی است که 
شناسی ه در روانسوی دیگر، حرکت تکون  فلسفه الک را هوسرل )از جمل

 پدیدارشناسانه( پی گرفت. 
بود که   Wahlو واهل L. Landgrebeاین به یمن مباحثه الندگرب      

ئی استعال )از جمله بمثابه روش( در پدیدارشناسی گراییمشکالت ادغام تجربه
واسطه و آنی و ، بیاست به  تجربه ناب نمایان شدند: از سویی بازگشت هوسرل

ذات بقصد شناسایی ها، غائی، بازگشتی به قیمت غفلت از همه غیر قابل تقلیل
که بنابر روش خود او ناشدنی است. و از سوی دیگر، در این  (Hylèماده )

گاه نتوانست از بند آن برهد. است که هوسرل هیچنهفته گراییبازگشت، آن حس
. اشکالی نیستگرایی پدیدارشناسانه تجربهتنها اشکال بر   همه، این اشکالبا این

 است:، وارد شدهنآبر تر نیز،دیگر با زبانی ساده
یافتن ماهیت  (phénoménologie hylétique« )ماده اولیه» پدیدارشناسی   

 کار حاصل یک جداکردن و یک تمیز است:است. اینماده و تعریف آن
 ( جدا کردن  فعل شناختnoèse( از نمودار آن )noème است. نمودار با)

فعل شناخت همبسته است. فعل شناخت واقعی است و نمودار آن غیرواقعی 
 است. است. فعل شناخت بنیادی است و شناخت ذهنیت 

 از ماده موضوع شناسایی  را تمیز ذهنیت از واقعیت بمعنای قصدکردن
کردن به شناخت چیزی است، در خاطر که قصد. قصدکردن بدیندادنتشخیص

های گیهای عمل شناخت و زیستههای محسوس و ویژهگیرد کیفیتبر می
اهیت قرار، تعریف ماحساسی خالص را که عناصر واقعی ذهنیت هستند. بدین

و  کند. چراکه این تعریف واقعیت ذهنیت استحال اثبات و نفی میدر عین
کنند کند. اتحاد دو چیز که یکدیگر را نفی میو قصدیت را نفی می را اثباتنآ

 چگونه ممکن است؟
 آوریم:که تعارض را بازهم آشکارتر دریابیم، نقد دیگری را میو برای این    
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بر رابطه ما با دنیا حاکم که  را های قصدکردنچندگونگی شیوه هوسرل    
، تأثر، رؤیا : اندیشه، مشاهده، ادراک، تخیل، اراده، عاطفهمسلم کرد هستند،

 های مختلف عمل ذهنیت ما هستند. و...، همه، شیوه
ه همواره به شناسایی او این منش را دارد ک مند است زیرا شعورانسان قصد    

واقعیت »، یک «زیسته»مندی یک سان، قصدچیزی گرایش دارد. بدین
آنچه  بمثابه»را را فهم کرد و هم آنشود که هم باید جهت و گرایش آنمی« روانی
گیرد: پیش از میمندی دو جهت در پیشاست، دانست. قصد« ناپذیرتقلیل

 تقلیل، تالقی است و بعد از آن تقویم 
کردن، سان، قصدمندی هم گویای حاالت نفسانی مثل مشاهدهبدین     

 باورکردن، خواستن، ترسیدن و ... است و هم گویای قصد )در معنای معمول
 کلمه( به داشتن یا شناختن چیزی است. مهم نیست که این چیز در خارج از

نداشته و یا  اند، وجود داشتهیابی را ممکن کردهحاالت نفسانی که این سمت
 باشد. 

 آورد: مندی دو مشکل ببار میاما قصد    
 کند به یک شناسایی را ایجاب می شعوریابی از سویی، قصدِ شناسایی سمت

 -، از  شکلیابی به شناسایی چیزی که، بروفق سنت ثنویت، به معنایِ سمت
، تقویم بر پایه اندریافت اولیه از چیزها از دید هوسرل امااست. ماده تشکیل شده

روند. اگر کلیه یا شعور، بکار می های بعدی وجداناست که در فعالیتبنا شده
را تشکیل مندی، محتوای آنکه، بنابر تعریف قصدرا  های اولیهاندریافت

م و حاکمیت ایهدهند، در شناسایی دخالت دهیم، روش هوسرل را نقض کردمی
 ایم؛را پذیرفته ذهنیت بر عینیت

 حال های پیشین( را باید به)مجموع شناسایی از سوی دیگر، هم قصدمندی
کردن کردن بدان نیاز است. زیرا قصِد شناساییتعلیق درآورد و هم در شناسایی

  «قلب قصد تعارض در»ربط دارد با شناسایی که باید به حال تعلیق درآید: 
 

 caractère transcendantal de) گرایی. خاصه استعالئی تجربه3.3

l’empirisme :) 
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منطق خاص خود را دارد که البته منطق  گرایی، تجربهدر حقیقت    
توان پرسید چه اندازه از این منطق ین، میآلیسم( نیست. باوجود ا)ایدهگرییمثال

 است.را در خود ادغام کرده
ساختهای تشکیل  مسلم شناختناگر تعریف ساحت استعالئی تجربه را      

گرایان، اند، بنابراین، همه تجربهدهنده تجربه بدانیم، که درونی و ذاتی تجربه
، اگر از متعالی تعریف مضیق بکنیم و متعالی هستند. در مقابل فیلسوفان فلسفه

هرگونه تجربه و مستقل از تجربه بدانیم و، برای آن، موقع و  آن را پیش از تجربهِ 
با  گراییموضع اعتباربخشیدن به تجربه را قائل شویم، روشن است که تجربه

 م و کانتهیوروشهای طور که همان. شوندگرایی مخالف یکدیگر میاستعال
گرایی دربردارد ساختار  استعالئی تجربه بودند. بنا را بر این بگذاریم که تجربه

را با مشی استعالئی بمعنای خالص کلمه، بسنجیم و ببینیم آیا این ساحت و آن  را
 فلسفه استعالئی را در بردارد یا خیر. ایناثرات مثبت 

کند را بمثابه کسی ایجاب می گرالک، تجربه هویت تجربهجان  در فلسفه     
ها و اعمال کنونی خود دارد، دارد. او با وجدانی که بر اندیشه که به خود وجدان

ماند وقتی وجدان او اعمال گذشته و آینده خود بالفعل خویش است. او خود می
گذار مفهوم استعالئی پویای بنیان الکسان، گیرد. بدینرا در بر می

همانی جستن خود با خویشتن گر، فراگرد اینگراست: ساختار مقوم تجربهتجربه
. این شودمیسازنده خود بمثابه هویت شخصی مشخص  او ،. بدین فراگرداست

وجدان خود به  درونِ ، بویژه با تجربه گذشته تا آینده را مؤلفهِگرتجربه کار را
الک خود فلسفه متعالی را نیز  گراییسان، تجربهکند. بدین، میکردن خویشتن
 کند.پویا می

اً دقیق است. شناسانهتر ذاتکم داوید هیومسرانه سخت گراییشک     
متعالی است. این  است که او کاشف فلسفهبراین شناسانه است. هوسرلروش

های درونی فرضو پیش موضوع شناسایی کشف همراه است با پرسش از داده
تر، هدف از پرسش، دستیابی به علمیت جدیدی است که، آن. به سخن روشن

انجام  شناسایی علمیبودن  پرسیدن و بازپرسیدن از علمبر آن، بطور مستمر، نای ب
استعالئی دائم باید  است. کدام استعالئی بیش از این وقتی پدیدارشناسیهگرفت
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تعلیق به گرایی هیوم آوردهای خویش باشد؟ در واقع، شکنگران صحت دست
(épchéپدیدارشناسانه، به یمن نقد تعلیق از تعلیق، تنزه می ).بخشد 

گاه میما  ویلیام جیمس     های تجربه پاک شده از مؤلفه کند که تجربه نابرا آ
یک تجربه جامع و کامل است: ما نه تنها اشیاء را  بلکه محسوس آن نیست،

زمان با اشیاء، به ما، میان اشیاء که، هم یهاکنیم بلکه رابطهموضوع تجربه می
، همراه با که حاصل از تجربه است گرتجربه . اندیشهرا نیز شوندعرضه می

جا، جیمس شوند. در این، موضوع تجربه میمورد شناسایی موضوع محسوس
است:  در باب تجربه استعالئی و بسیار نزدیک به هوسرل مخالف کانت

 ساختارهای تشکیل دهنده و مقوم تجربه ما ازکه معنی دان استعالئی ب
 .نداشئی، خود نیز، فرآورده تجربه

 
 idée d’“empirisme) استعالئی گراییتجربه». فکر 3.4

transcendantal ) 

گرایی انتقادی را همانند بدانیم با تجربه گراییتوانیم این تجربهتا کجا ما می    
که بر روی  هوسرلترین شاگردان و دستیاران ؟ الندگرب، از نزدیکئیاستعال

ای را وضع شناسانهاست، محدوده روشهای او کارکردهواپسین دست نوشته
شود. او تأکید دانسته می« گرایی استعالئیتجربه»کند که، بدان، معنای می
که  استکننده بدن، تجربه نخستین س توسط قوای حسکند که احسامی

شناسایی کننده در اختیار دارد. به توجه به تجربه نخستین، او شرائط استعالئی 
 کند.کردن را بمثابه شرائط اندریافت برپایه تجربه نخستین، تعیین میاحساس

است که  امکان تعریف  Wilhelm Szilasi ویلهلم زیالسی نزد باما الندگر     
 positivisme« )تحصلی استعالئی فلسفه»، بمثابه پدیدارشناسی

transcendantalگیرد. دلوز ( را سراغ میG. Deleuze   و دریداJ.Derrida 
 گراییتجربه»یف، اند. به یمن این بازتعرتعریف را بعمل آوردهباز نیز همین 
ساخت استواری به تجدید پدیدارشناسی، هم بمثابه روش و هم بمنزله « استعالئی

 بخشد.می ی،یشناسی دونماذات
کلید معرفت »چه اندازه بمثابه  استعالئی گراییاینک باید ببینیم تجربه    

 کردن پدیدارشناسیآید. دوکار،  یکی طبیعیمیبکار  شناسی پدیدار« شناسی
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سان، تجربی اند. بدینبا استعالء، بایسته کردن تجربهاستعالئی و  دیگری همتا
کند. اولی امکانهای سط دیگری تغییر میو استعالئی، به ضرورت، یکی تو

شود در کارآکردن تجربه. کند و دومی پویا میفعال می را ساخت دهنده خویش
گرایی مسلم است که همتا شدن بمعنای همانند شدن نیست. و نیز، تجربه

نیز جیمس ( empirisme radicalگیر )ای و سختگرایی ریشهاستعالئی تجربه
ر همانندی مادی شئی موضوع شناسایی و اندیشه است.  اش بنیست که قاعده

 گرایی استعالئی هوسرلگیر جیمس به تجربهای و سختگرایی ریشهاگر تجربه
شود به تجربه کردن مقوله بمثابه فراگرد پویا. گراید، این گرایش مربوط میمی

همتا شدن، به اندیشه  گرایی استعالئی، پویاییبدیهی است که، در محدوده تجربه
بخشد. این دو میرا پذیری و شکل عاتسا گیویژهملموس و به شئی  گیویژه

شوند رو، در یکدیگر ذوب نمیشوند اما بهیچکیفیت گرچه دستیار یکدیگر می
از یکدیگر دارند. اگر  مشخص   یابند. دو کارکردِهمانی نمیو بایکدیگر این

جویی جیمس را نیک لی وجود دارد که ریشهگرایی استعالئی هوسریک درون
را زیر سئوال برد، با جستن تفاوت و تمایز در ساختار یگانه تجربه ما، آنبکار می

ها )هیجان، مشاهده اشیاء( ترینبرد و فراگرد جذب و ادغام تدریجی سادهنیز می
شدن،  و سخت جذب موضوع تحقیق دبه خو ها )وجدانتریندر پیچیده

 کند. های مختلف( را میسر میسازیمقوله
 
 که، چون موازنه وارد است، از جمله این هوسرلکه بر روش  ییبا وجود نقدها

سان که آن شناسایی کننده را به شناسایی پدیده اوشناسد، روش را نمی عدمی
خواهند تحقیق هشداری است به کسانی که میش او روکند، هست توانا نمی
را  شناسیدر جامعه که نقدهای وارد و نیز کاربرد پدیدارشناسیکنند. پس از این

ه را از های پدیدگیو امرواقع  را شناسایی و ویژه دادو روی نقل کردیم، پدیدار
 شماریم:دید پدیدارشناسی، بر می
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کردن ذهن در آغاز شناسایی و خالی رهایی از ثنویت
 :پدیده

 
 ثنویتگوید: ما چنان به می« های اروپاییبحران دانش»در کتاب  . هوسرل1

توانیم در باره ایم که، جز بر پایه ثنویت، نمیسازوکار خوکرده با یا شعور وجدان
ها )برای خواهیم عمل انسان را علتاین و یا آن بیاندیشیم. به سخن دیگر، ما می

کنند( مثال، عمل اقتصادی را یک چند از علل اقتصادی و یا جسمی متعین می
محاسبه عقالنی کسی که فضای  و یا وجدان به یمن معرفتی که دارد، )برای مثال،

طور که دانشمند هم فضا و هم شناسد، همانعمل خویش را بطور کامل می
 شناسد(، متعین کنند. موضوع کار خود را می

عمومی نظر  شناسیصاحب کتاب جامعه  Pierre Bourdieu پیر بوردیو     
، کند: نخست به این دلیل که باید از این ثنویترا به دو دلیل تصدیق می هوسرل

خاطر که با درگذشتن از آن، گرفتار انتقاد کسانی درگذشت و سپس بدین
. برندمیاند و درگذشتن را کاری متناقض گمان شویم که در این ثنویت ماندهمی

نبداران سازوکار و نیز خطای دهد خطای جاانتقاد اینان به ما فرصت می
 (6جانبداران تقدم بینش بر عمل را نقد کنیم.)

 
شود که مزاحم شناسایی  یباید از ذهنیتی خال براین شد که محقق هوسرل    

 ثنویت»است که عقل نیازمند اصل راهنما است. شود. و واقعیت اینمی پدیدار
شود. چگونه بازتاب ثنویتی است که راهنمای عقل می« و سازوکار وجدان

ه درون عقل دو محور و فضای محدود دیدگاهتوان از این ثنویت رهید تا که می
و علوم انسانی غرب برای این پرسش پاسخی  فلسفه ؟این دو محور، نباشد

بیرون رود، قولش  تواند از تعینگوید عقل آدمی میهم که می اند. سارترنجسته
 ترجمان ثنویت است. 

بینش و عمل و تقدم یکی بر دیگری و  قرار، رها شدن از ثنویتبدین     
نگرد، می که از منظر آنها در پدیدار ییهاها و مطلوبرهاکردن عقل از پیشداوری

نیازمند رهایی عقل از ثنویت بمثابه اصل راهنما است. این رهایی با جانشین 
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شود. عقلی که موازنه عدمی اصل راهنمای میسر می ثنویت کردن موازنه عدمی
احکام ای، از جمله است، بنابراین که، در مقام شناسایی، از هر محدود کنندهآن

را تواند بر موضوع شناسایی خود محاط شود و آنا است، میذهنی خویش ره
سان که هست، شناسایی تر بخواهیم، نزدیک به همانسان که هست، دقیقهمان
 کند، 

 
)ذهنیت فرآورده عینیت است یا به عکس و  رابطه ذهنیت و عینیت مشکل . 2

های ه سبب تعارض دیدگاهیا تغییر ذهنیت تابع تغییر عینیت است و به عکس( ک
شناسان است، بخصوص در آنچه به روش فیلسوفان و پدیدارشناسان و جامعه
بوردیو  را شودمربوط می شناسیدر جامعه تحقیق و بکاربردن پدیدارشناسی

 (:7کند )سان حل میاین
بینیم، برای مثال، دختری در حال گوناگون می یهارا از موضع ما پدیده   

نگرد گرا که در دختر بمثابه عین و شئی میموضع عین خواندن کتاب را یکی از 
کند که یک صندلی، یک سان توصیف و تشریح میو، از بیرون، او را همان

بخاری، یک... این موضع حق دارد وجود داشته باشد و رفتارگرایی افراطی 
گرا در دختر توان از موضع ذهنرود. و میی بکار میاست که در دانش اجتماع
فاعل اجتماعی، در گفتگو با خود، بواسطه مند و نقشنگریست، بنابراین، او را  

روش است و آن رود. اما مانعی بر سر راه اینروش نیز بکار میکتاب، دید.  این
مثال ما، که، با روش معمولی دانش اجتماعی، شناسایی ذهنیت دیگری )در این

باید  ام که محققناممکن است. با آنکه خاطر نشان کرده الً ذهنیت دختر(، عم
گویم آنچه یک های ذهنی خود توانا باشد، میکردن  تجربهبه واضح و صریح

است که کار تواند بکند، اینآگاه بر رابطه خود با یک موضوع، می شناسِ جامعه
ای که تجربه خود او نیست، بزایاند. اقبال موفقیت تجربه یعنی .زائو را انجام دهد

حال که در همان نگرداند و در هماناست که خود را با موضوع ایناو در این
 کند تا که موضوع خود را بشناساند.است، همان کند که زائو میآن بیرون از

و دیگری را برنهاد  ادیکی را نه بمعنای، از ذهنیت و عینیت ندرگذشت     
 های بنیادی محققانگاشتن و برابرنهاد ساختن، دروغ است.  یکی از اشتباه

را است که داشته ذهنی خود را به موضوع شناسایی انتقال دهد، یعنی آناین
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خواهد ببیند. محقق باید خویشتن را دستیار موضوع تحقیق کند تا طور که میآن
شناس کنم ناممکن نیست که جامعهاظهار کند. من فکر می به او که آن خویشتن را

که تجربه بشرط این .است، بطور عینی بشناسدهایی را که خود نکردهبتواند تجربه
 . اگر نوشته هوسرلخواهد شناسایی کندای نکند که میخود را جانشین تجربه

بینید که این و ضوع شناسایی را بخوانید، میدر باره  احاطه یابی بر مو
که، اگر یک آن گونه خود را جانشین موضوع کردن است. حال این

توان خود را نمی  هست، این اشتباه است. شناسیاشتباه علمی در جامعه
بنشاند و  تواند خود به جای یک کارگربه جای دیگران نشاند. یک کارفرما نمی

تواند خود را درجای یک کارفرما قراردهد. بسا این دو یک کارگر نیز نمی
 کنند.توانند یک دیگر را بهتر بشناسند اگر یکدیگر را شناسایی علمیمی

برابرنهاد بمعنای هم در درون و هم در بیرون بودن، راه بیرون رفت از تعارض      
باید نیک آگاه باشد که وضعیت  راهه است. محقق، کجنیست ذهنیت و عینیت

برای  ،برای مثالکند. ها را برخود عرضه میاو، وضعیت کسی است که مسئله
اندیشیدن در باره بازی، باید از بازی بیرون رفت. برای اندیشیدن در باره یک 

محقق باید خود را سان که هست، باید از آن فاصله گرفت و...  شیوه زیستن، آن
خواهد شناسایی کند. در جا، آن را، بمثابه دهد که میبیرون از موضوعی قرار

های درآمیختن با دنیا و گیکه یکی از ویژهمسئله، موضوع تحقیق کند. حال این
ست که دنیا مسئله نیست. به سخن دیگر محققی که چنین ارا به قالب زدن، اینآن
 ای بگرداند برای شناسایی.ا مسئلهرتواند آنکند، نمیمی

این رابطه رابطه ذهن با عین است . این رابطه را پدیدارشناسان، نخست      
اند. این رابطه با دنیای اجتماعی، از خود آغاز کردن ، نیک تحلیل کردههوسرل

 و به آن دنیا معنای دلخواه را دادن است. برای مثال، چکش برای بکاربردن
ی چکش نیست. ایرا تعریف کردن، شناساست. با ذهنیت یک باستان شناس، آن

بیند، از تقدم ذهن بر عین و یا عین بر که هست میذهنی که واقعیت را همان
کند. به سخن ای وارد میضربه و داردگذرد و چکش را بر میذهن در می

ق اولی، یبرد. بطرمی کاررا بآید، آنآنکه حتی بپرسد به چه کار میدیگر،بی
اند و کدام که چکش بوجود بیاید، چه کسانی چه کارها کردهپرسد برای ایننمی

اند و با چه ذهنیتی این چکش را نیازها آنها را به ساختن چکش برانگیخته
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های است که همه مسائل مربوط به پدیدآمدن موضوعاند. استدالل من اینساخته
از رابطه عملی این مسائل اما  .اجتماعی هستنداجتماعی، مسائل واقعی دانش 

اگر نظر من صحیح باشد، با دنیای اجتماعی بیرون هستند. بنابراین، 
و تأخر ذهنیت و م شناسایی کامل موکول است به درگذشتن از تقد

و تخالف آن با این است. اما نه یک درگذشتن مجازی و خیالی،  عینیت
 ر درون و هم در بیرون موضوع شناسایی قراردادن.بمعنای خود را هم د

 

 شناسی در جامعه شناسی کاربردهای پدیدار در باره .  3
( و 8شناسی عمومی و به دو کتاب دیگر )جامعه افزون بر

 ایم:( مراجعه کرده9های چندی )مقاله
 

شناسی در کار خود که خوانیم: جامعه( می10عمومی ) اسیشن.در جامعه3.1
 مدد بگیرد. مرلو پونتی تواند از پدیدارشناسیشناسایی دنیای اجتماعی است، می

دهد چرا پدیدارشناسی در درس خود )علوم انسانی و پدیدارشناسی(، توضیح می
آوری کوششی است برای جمع آید: اگر پدیدارشناسی هگلشناسی میر جامعهبکا

سان که به های عملی )معرفت و نیز زندگی و فرهنگ و...( بشریت، آنتجربه
در تجربه غرق باید »است که بر این اند، پدیدارشناسی هوسرلتاریخ عرضه شده

ای عقالنی، پنهان شده در تاریخ، را تولید و نظریه را باز اندیشدشد تا که آن
 توانست از هگل باشد. این جمله هوسرل می«. کرد
این دو نظر را با  کوشد در برداشتی از پدیدارشناسیسان، پونتی میبدین    

یکدیگر آشتی دهد که من )بوردیو( با آن موافقم: شناسایی دنیای اجتماعی، 
بکار  شناسیسایی نخستین است. در حال حاضر، این پدیدارشناسی در جامعهشنا

 است.گرفته شده
   شناسایی نخستین آن شناسایی است که از شناسایی دیگری حاصل نشده

سان، خواند که شناسایی ماهیت است. بدینرا شناسایی پایه میباشد. ارسطو آن
هایی کند که ذهن از شناساییاجتماعی ایجاب می یدهشناسایی نخستین هر پد
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 پندارد و بمثابه حقیقت بدانها باورمی حقیقتنها را آ خالی بگردد که محقق
 دارد.
  دنیای اجتماعی آن گروه اجتماعی است که اعضای آن بدان احساس

 و سنن و عرف اس و اندیشیدن همسازند و از اخالقتعلق دارند و در احس
این اعضاء بایکدیگر روابط مستقیم و  کنند.های یکسان پیروی میو عادت

 نیز غیر مستقیم دارند.
(: 11کند )سان تعریف میباوجود این، بوردیو دنیای اجتماعی را این    

توانند یداردنده نیروها هستند که این نیروها مدنیاهای اجتماعی فضاهایی در بر
روند. این چیز با شود، بکار که چیزی وارد آن میبکار نروند و یا بمحض این

اش رویارویی، توانایی مقاومت آن را سرمایهشود. در ایناین نیروها روبرو می
گی که نگی بمثابه مجموع منابع فرهنفرهکند. سرمایه واقعی و سرمایه تعیین می

 وارد شونده به این دنیا در اختیار دارد. 
سان که هست، نیازمند تعیین موقعیتش در آن . شناسایی امر واقع3.2

بر  پیچیده پدیده *وضعیت است. هرگاه وضعیت شناسایی شود، ساختار
گیرد ، شناسایی وضعیت در بر میگردد. از دید سارترمعلوم می محقق

های در رابطه بایگدیگر، تاریخ، های مکان و زمان و ذهنیتشناسایی
 برای مثال، بهره پول  (12ها با بیرون جماعت و... را. )عواطف، رابطه

های مختلف، این و آن ساختار را پیدا یک ماهیت دارد اما در وضعیت
بنابر گوید: آزادی یکی است اما آورد و میمثال می کند. سارتر آزادی رامی

 .یابدرا می این یا آن وضعیت، این و آن بروز و نماد
یکدیگر  ساختار سازمانی است که، در آن، اجزای یک سامانه بطور پایدار با*  و 

 رابطه دارند و  نسبت به یکدیگر فعال هستند.
 

را بکارگیرد؟ این پرسش دو  تواند پدیدارشناسیچگونه می شناسی. جامعه3.3
شناس خویشتن را پدیدارشناس که جامعهتواند پیدا کند: یکی اینپاسخ می

گیرد که  های اجتماعی، وسائلی را در اختیار میگرداند: برای شناسایی پدیدهمی
شناسی را قانع توانا کند. این پاسخ جامعه او را به شناسایی قطعی ماهیت پدیده

شناس را برآن دارد که در شناسایی جامعه شناسی که پدیدارکند. دیگر ایننمی
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که در موضوع شناسایی موضوع تحقیق، از طرح هیچ پرسشی غفلت نکند. چنان
شناسی ا برانگیزد، برجا نماند. ماکس وبر و جامعهای که پرسشی رشده، ناشناخته

شناسی . از این رهگذر، جامعه می برد سان بکاریاب، پدیدارشناسی را ایناحاطه
مند و هدفمند است. زیرا اعضای یاب دریافت که دنیای اجتماعی حساحاطه

رو، این گذرد، مشغولند. ازتأویل و تفسیر آنچه در این دنیا میبه  مداوم  طورآن ب
که پدیدارشناسی را در جامعه  – شناسی تأویل و تفسیر است. شوتزکار جامعه

، روشی جست و در از تلفیق نظر و روش وبر و هوسرل –شناسی بکار برد 
پنداشت(، می سان که دورکیمامرهای واقع، نه بمثابه شئی )آنشناسایی 
های انسانهای در رابطه، بمثابه حاصل کار یک ابه انجام یافتهبلکه بمث

، بکار  گرفت. دار و مداوم و دائمیجمع، بمثابه یک فعالیت، پایه
های اجتماعی را برد، پدیدهروش را بکار میشناسی که اینجامعه

کند که شمارد که باید شناخت. او فعالیتهایی را شناسایی میمی *هایی«ساخته»
 دارد.آید و خود را برپا نگاه میها نظم اجتماعی پدید میاز آن

جدید  شناسیروشی است که در جامعه constructionisme ساختمان گرایی *
، یعنی «هاساخته»های اجتماعی روش، پدیدهرود. بنابرایننیز بکار می

(  institutionnalisésهایی )جسته دنهاو یا ها ها و عینت یافتهایجادشده
، به برندمیروش را بکار شناسانی که ایناند. جامعهها گشتههستند که سنت

پردازند تا که پاسخ این پرسش را بیابند: ها میها و عملنهادتوصیف و تشریح 
 .اندجستهها چسان واقعیت این پدیده

   
ای را نیک دریابیم، پدیده شناسیدر جامعه د پدیدارشناسیکه کاربربرای آن    

 کنیم: مسئله کم آبی و نزاع بر سر آب، یک پدیدهرا بدین روش مطالعه می
اجتماعی است. مردم خوزستان به انتقال آب این استان به خارج از آن اعتراض 

عتراض کنندگان هدف خود را دفاع از تبدیل شدن خوزستان به بیابان کنند. امی
شوند که برای خوزستان سبز مبارزه کنند. اعتراض کنندگان مبارزانی میاعالن می

 کنند. می
برای تشریح این مبارزه و گزارش این اعتراض چه روشی را باید بکاربرد؟     

ها برای توصیف و تشریح نبانی از ابزار آزموده و نیز نظریهسیاسی ا شناسیجامعه
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، برای مثال و شناسایی آن، به یمن آزمودن سطوح مختلف پدیده امر واقع
)منافع و بسا ییهاوضعیت خوزستان و کشور، در اختیار دارد. مبارزان با ذهنیت

ناقض ، تانیان مقدم است تا خشک شدن خوزستانخوزستان و خوزس حقوق
متحقق شدن هدف  ازاست( که دارند و منافعی که  حقوق خوزستان و همه ایران

کنند. روش کار برای شناسایی پدیده ، در مبارزه شرکت میانتظار دارندخویش 
که  ختباید پردا ایچنین است: نخست به فعالیتهای عملی مبارزان و مجموعه

است، بطوری که و قرار و قاعده پیداکرده از وابستگی متقابل مبارزان پدید آمده
یابند گیرند را اندر میکه انجام می ییهاشود و عملهمگان آنچه گفته و شنیده می

 های زیر باید پاسخ جست:پرسشبرای پذیرند. لذا، و می
 کردن هدفزنند؟ دقیقمیاتی دست به چه اقدام کنندگان در اعتراض،شرکت    

هدف اعتراض کنندگان ٍّ کند: دقیقا، یافتن پاسخ این پرسش را ایجاب مینهاآ
چیست؟ مبارزان چگونه خواست خود را در قالب بیانی قابل قبول اظهار 

ر هدف داین عوامل یا اند؟ آاند؟ عوامل برانگیزنده به اعتراض کدامها بودهکرده
تند یا این عوامل سبب دوام جنبش اعتراض هسشوند؟ و پذیرش آن، بیان می

 نیستند؟ 
روش مردم نگاری را درپیش باید پرسشها، یافتن برای پژوهنده در مقام پاسخ      

کند. تمامی عواملی را ی، وضعیت را شناسایی ی، با شکیبااست که اوبر بگیرد. 
تی که اظهار سان، خواساند، شناسایی کند. بدینکه جنبش اعتراضی را برانگیخته

سان که گیرد. هنوز شناسایی خواست آناست، در معرض شناسایی قرار میشده
کند که بمثابه فعالیتی که بسط هست، به سخن دیگر یافتن ماهیت آن، ایجاب می

کند، موضوع تحقیق شود: چسان این خواست، یابد و کمال و وضوح پیدا میمی
است؟ در دنیای اجتماعی، ثبات کردهو هویت معینی پیدا  بتدریج، مشخص شده

 است.پیداکرده و در دنیای مادی، عینیت
، روشی که در شناسایی سیاسی ملهم از پدیدارشناسی شناسیاز منظر جامعه     

له دارد : اینک باید برای از نوع سیاسی، باید بکار برد. هنوز دنبا یک پدیده
پرسشهای دیگری از این نوع پاسخ جست: چگونه اعتراض کنندگان مدافعان 

اگر  اند؟اند؟ به سخن دیگر، این ذهنیت را چگونه پیدا کردهطبیعت شده
ها در قوت هدف اثر اختالف منافع و دیدگاه  ،اشتراک هدف وجود دارد
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گیرد؟ )از چه اجتماعی نشأت میچسان از بافت دنیای  مشترک چیست؟ مبارزه
باید این باشد که،  (. هدف محقق؟سیاسی است تاًای ذا، منظره«منظره»نظر 

ند یا معین و عمل سیاسی )مطالبه بمثابه فعالیت( و تدارک مادی )استحکام کُ
شود( را تنها در یک خوانده می« منظره»مشخص شدن تدریجی هدفی که 

های انبوه در باره عدم توازن و بسا نایکسانی .     وقتی فرضیهمحدوده، قراردهد
ها، کنار گذاشته شدند، این ها و صالحیتو سازمانی و تدارک میان منابع مادی

توان، از رهگذر تحلیل ساختارها و تشخیص خروجی ها را چگونه میمنازعه
با تکیه بر تحقیق  کرد؟  محقق منازعه و تبیین هدف آن، بدون نقص، تشریح 

رسد که منازعه بر سر محلی محلی درباره منازعه و جریان آن، به این نتیجه می
)خوزستان خشک( « منظره»است که اعتراض کنندگان آن را دادهروی

نامند. را درخورترین کار برای عمران سرزمینی میخوانند و مجریان طرح آنمی
نزاع است، داده تحقیق نیست. یک شئی نیست. بلکه بنابراین، امری که برسرش 

 نمایاند.شناس نمیشئی مورد منازعه است. این شئی خود را بسادگی به جامعه
 است. در جریان جنبش اعتراضی ساخته شده زیرا
را که بعضی دیگر آنبینند و حال آنمی« منظره»توان گفت که برخی آیا می     

)خوزستان( را منظره )خوزستان دارای آب(  ایبینند؟ منطقهچنین نمی
باید معلوم را معین و مشخص کردن است. بنابراین، تحقیق میتوصیف کردن، آن

داند. داند و طرف دیگر نمیکند چرا یک طرف آن را در معرض خشک شدن می
شود اما سالی خوزستان میداند که اجرای طرح سبب خشکآیا طراح طرح می
برای خود آیا  ؟، یا نهنداسبب طراحی و اجرای طرح شده منافع یا مصالحی

است که اجرای صالحیت علمی و فنی قائل است و طرح را بر این پایه تهیه کرده
کند؟ اگر محرک منافع و مصالح هستند، آن صدمه به آبادانی خوزستان وارد نمی

زه اعتراض کنندگان ها هستند؟ اگر نه، انگیچه گروه یا گروه کدامهایند و از آنِنها آ
ها، بنابراین، ، بدون شناسایی ذهنیتسان، مطالعه پدیدهچیست؟ بدین

پدیدآورندگان آن پدیده در یک وضعیت، کامل نیست و گنگ  یهاموقعیت
 است.
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 (:12های آن کدام است؟ )گیچیست و ویژه پدیده  
 

در علوم انسانی و  هوسرل و، پدیدارشناسیساز نیمه دوم قرن بیستم بدین    
ها، مراجعه به است. در این دانشجستهشناسی نفوذی بس نمایان معرفت

پدیدارشناسی روزافزون است. اما کار محققانی که پدیدارشناسی را بکار 
دیدارشناسی هم است که پخالی از ابهام نیست. ابهام ناشی از این ،برندمی

پدیدارشناسی  ،میختن این دوآ. از رهگذر در هم اندیشههم روش است و 
روی ه قید و شرط بباید بی است. بنابراین، محققگرفتهچندین جهت در پیش

حال برخود معلوم کند که در قلمرو علوم انسانی و دنیا بازباشد و در همان
 .دارشناسی بمثابه فلسفهکند و یا پدیاجتماعی تحقیق می

 کدامها است. بنابراین، باید بدانیم دانش پدیده پدیدارشناسی    
بریم. هایی، بکار می، برای شناسایی چه پدیدهرا پدیدارشناسی )بمثابه روش(

دیده دومعنایی زاده را روشن کنیم. کلمه پ بنابراین، نخست باید مفهوم پدیده
سو، معانی دوگانه پدیده، همواره، مایه نزاع در است: از یونان قدیم بدینشده

شدن، میان هستی و  و ظهور یا پدیدار ، میان هستیالطبیعهمابعد فلسفه
های کالسیک و میان فلسفهاست نیز، مایه نزاع است. و ، بودهصیرورت

(. بخاطر chosesهای شناخت )معاصر برسر شناخت جهان و موضوع
استعمال مبهم کلمه است که کوشش مصرانه دانش پژوهان علوم اجتماعی بر 

 واقعیتِ  هتر بیافتن روشی است که بدان پژوهنده بتواند شناخت نزدیک
خاطر رها شدن از معانی دوگانه کلمه و ابهامی آورد. بشناسایی بدست ِعِموضو

و امرواقع  است که آیا پدیده معادل رویدادآورد، پرسش اول اینکه ببار می
 هست یاخیر؟ 

 
، که فرآورده یک شئی و یا یک شخص باشد و یا . بررسی یک امر واقع1

تواند از پیش که می -فته باشدانجام گر یقرارگرفتن شخص در برابر امر
، در -وجود داشته باشد و پس از پایان زندگی شخص برجا بماند و یا نماند 

است که، در زمان و مکان معینی، از  به میان امریاز همه این موارد، سخن 
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است. بنابر این تعریف، سوی فاعلی انجام گرفته و یا بر شخصی واقع شده
، امر واقع بدون فاعل چراکهجوید. یامرواقع با شئی همانندی نم

شود، یک خاطر که واقع میقرار، امرواقع بدینوجود ندارد. بدین
را بمثابه یک داده، که عقل آناست ای ساخته است. امر واقع ساخته

، امرواقع و رویداد خاطر است که در مقایسه با پدیدهشناسد. بدینمی
. افزون بسا انکارنکردنی دارد  یدقیق، وجودی مسلم و عینیتمعنایی 

است.  کردن و تفسیرکردنرا انتخاببراین، بررسی یک امرواقع، بنوعی، آن
کند، امرهای واقع علمی که می ایبررسی از رهگذر تجربهدانشمند، برمبنای 

سازد. بررسی نوعی سازماندهی برای روشن دیدن اشیاء کم و بیش را می
بررسی کردن،  رپرده ابهام است. بنابراین، بررسی، یک تفسیر است. در عملِ د

آید بمعنای می herméneueinاز کلمه یونانی  herméneutiqueتفسیر ) 
 است.  ستتر( متفسیر

کننده با بررسی حال که امر واقعبررسی، هنوز، بیشتر از این است: در همان    
کند، نسبت به او، یک واقعیت موجود در بیرون او است. رابطه برقرار می

شوند شوند و شئی انگاشته نمیباید وجود امرهای واقع درونی که بررسی نمی
است که خود را علت  را نیز بازشناخت. امر واقع درونی فعالیت خاص محقق

، Maine de Biranمن دو بیران . کندشناسد، میمیوکند حس میکه آنچه را 
 و مفهوم امرواقع را تعمیم بخشید. او بداعت امر روانی را معلوم کرد

تعریف « کوشش محرک اراده»را را تعیین و آن« امر واقع درونی»بخصوص 
 مفهوم امر واقع را بسط داد تا Marcel Mauss  کرد. و نیز، مارسل موس

هایی شناسایی شوند که در آنها یک که امرهای واقع و رویدادها و پدیده
 جامع)او جامعه را یک وجود « جامعوجودهای »تجربه فردی و یا تاریخ 

شناسانه و شود. یک امر واقع، روانی و یا زیستخواند( بیان میو بغرنج می
دهد. ین، هست و یا روی میرا گوییم که در زمان و مکان مع امری، یا جمعی

 شناسایی آن کار محقق است.
 
توان در امرواقع باشد اما رویداد را نمی تواند یک رویدادمی . یک امر واقع2

دهد. کرد. رویداد، همانند امر واقع، امری است که روی میتلخیص
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برای شخص یا ی است که شناسی، رویداد امرباوجوداین، از منظر لغت
افتد. بنابراین، هر امرواقعی نیست. یای و یا چیزی اتفاق مگروهی و یا جامعه

آنکه انتظار وقوعش را داشته باشیم. وقتی افتد بیامری است که اتفاق می
شود. بیشتر زدگی میزدگی و بسا وحشتافتد، سبب شگفتی و بهتاتفاق می

کننده را به خود جلب است که نظر بررسیآناز مکان، زمان اتفاق افتادنِ 
گیر آن جلب نظر او را کند. تازگی و پیچیدگی متحرک و یا غرابت ثباتمی
کند. برخالف امرواقع که ممکن است تکرار بگردد و یا استمرار بجوید، می

 .دهدپذیر است. یک بار روی میرویداد نه قابل جانشینی و نه بازگشت
را همانند یک امر واقع باید شناسایی کند. برای کننده آنباوجود این، بررسی 

پردازد که، در جریان شناس به رویدادها بمثابه امرهای واقعی میمثال، تاریخ
اند تا مگر بتواند آنها و در یک محل معین، روی داده زمانتاریخ، در یک 

ا، کردن شناخت خود از رویدادهرا اندربیابد و توضیح بدهد. برای دقیق
تاریخی را  ترتواند شناسایی علت ساختاری صیروشناس میتحقیق تاریخ

تر به شناسایی علت شناسان گروهی بیشتر و گروهی کمدر بر بگیرد. تاریخ
 پردازند. ساختاری می

ع شناسی امرهای واقرویدادها نیز وجود دارد که از جامعه شناسیجامعه    
هایی رویدادها به علت شناسیِفرهنگی سوا است. جامعه – اجتماعی

شوند و ها میپردازد که پیوسته، موجد امرهای واقع و رویدادها و یا پدیدهمی
ها یکدیگر را ایجاب پردازد به این مهم که امرهای واقع و پدیدهنیز می

پردازد به رابطه بررسی کننده و موضوع بررسی. این ند و باز میکنمی
و  کوشد ساختارهای آنها را، در جریان تحول و یا صیرورتشناسی میجامعه

شناسی ذهنیت انسانی شناسایی کننده یا بازگشایی، شناسایی کند.  این جامعه
ها، لحاظ یدادها و پدیدهرو را در شناسایی و نیز بعد انسانی امرهای واقع

فرهنگی را شئی  –شناسی امرهای واقع اجتماعی کند. در برابر، جامعهمی
گرا و مکانیست و تقلیل انگارد و علمیتی جبرگرابیرون از ذهنیت انسان می

است و  طرفی علمی محققاست. بشیوه علوم فیزیک و ریاضی، مدعی بی
« هیچ نگفتن از انسان» و  دنهبه کناری میرا  «الطرفین سختمسائل جدلی»

 «. انسان غایب است»برد که، در آن، کند و دانشی را بکار میرا رویه می
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 و رویداد بیگانه از معانی دو کلمه امر واقع کامالً . معنای کلمه پدیده3

دهد. باوجود شده یا اتفاق افتاده را می نیست. چون این دو، معنای واقع
طور که آمد، کلمه پدیده، دو معنی این، تعریفی متفاوت از این دو دارد. همان

شود و دیگری ظهور و نمود آن. بنابراین، آشگارگی دارد. یکی آنچه نمایان می
تر افتد. دقیقشود و یا اتفاق میآید، نمایان میچیزی است که پدید می

آید، به روشنایی روشنایی درمیبه آن چیزی است که  ، پدیده یا پدیداربخواهیم
شود. بنابراین، پدیده آید و برای کسی از این دنیا، قابل مشاهده میدنیا درمی

ای ضرور نیز همانند امرواقع و رویداد با بررسی و معاینه کننده خود، رابطه
کند. باوجود این، به او را به او تحمیل می کند و با همان قوت خودبرقرار می

انی بامانه زسشود. کلمه در قرن شانزدهم وارد بمثابه یک نمود، نمایان می
بردند در باره چیزی که در آسمان، شناسان بکار میغربیان شد. نخست، ستاره

عین فیزیک بکار رفت نه برای اینکه چیزی را م شد. بعد در علمپدیدار می
زیابی و داوری رتواند موضوع اکند بلکه برای جریانی در یک جسم که می

دادن و آن بخشیدن و بدان ساخت کردن، بدان عینیتعلمی با هدف متعین
و الیبنیز از پدیده بمثابه یک  را به امرواقع علمی درآوردن، بگردد. دکارت

است و یا ظهور در روح به تجربه شناخته شده تجربه، بمعنای امرواقعی که
گفتند. نزد ای که بطور صحیح مشاهده شده باشد، سخن میو یا داده خردمند

شود، در ، پدیده چیزی است که بمثابه یک ظهور و نمود، نمایان میکانت
، در پدیدارکلمه به  که بود نفسه. و این هگلبمعنای شئی فی« بود»مقابل 
 ،در فراگرد صیرورت ،او در پدیدارشناسیخود، بیشترین نقش را داد.  نظریه
معادل ظهور مادی و  نه  ،پدیدهمعنای کامل خود را بدست آورد.  پدیده

ی هاتعین مرگِ تولد و  حرکت واقعیِکه تجلی یا آشکارشدگی، با 
تر به زمان ما، کلمه در . نزدیکروح در تاریخ، تعریف شد  صیرورت پذیرِ
ها و یا رفتارهای ذهنی بکار رفت. تا های توصیفی تجربهپرشمار گفتمان

 ، از اندازه بیرون شد.«پدیدارشناسانه»جا که استعمال صفت آن
 



191 
 

در معنای مبهم  پدیده قرار، در اندیشه فلسفی و علمی، نخست، کلمه.  بدین4
که کلمه معنایی صریح جست و در  رفت. در قرن هجدهم بودمیخود، بکار 

های پدیدارگرایی رفت که عنوان های فلسفی بکارنظریه
(phénoménalismeو مثالی )که مدعی است آنچه هست، پدیدار گری( 

تر، با اند. پیشرا پیداکرده و پدیدارشناسی( phénoménismeاست 
 است بدانیم که  کانتایم. در باره پدیدارگرایی، کافیآشنا شده یپدیدارشناس

بر آنند که عقل  جانبدار آن بودند. پدیدارگرایان و اسپنسر تو اگوست کن
انسان توانایی شناسایی آنچه را که بطور تجربی بر او، در زمان و مکان، 

کنند اینان شئی بالقوه را انکار نمیشود، یعنی پدیدارها، را دارد. پدیدار می
ماند. است و ناشناختنی میپرده پدیدار روی پنهان کرده و برآنند که در

بودند، به پدیده  جدهمگرایان قرن هتجربه گرها که آغازگرشان هیوم ویمثال
 نگرند و بر این نظرند که واقعیت جز در پدیده وجود ندارد. از منظر تجربه می

اند از بند معانی ها نتوانستهیک از مشرباست که چون هیچنویسنده بر این    
توان و را نمی یشناساربگریزند و از ابهام بدرآیند، روش پدید دوگانه پدیده

و پدیدارشناسی و  کند فلسفهبکار برد. او پیشنهاد می شناسینباید در جامعه
دارند و محققانی که در هعلوم اجتماعی هریک خودمختاری خویش را نگ

پیشه کنند. با  کنند با پدیدارشناسان گفتگوقلمرو علوم انسانی تحقیق می
ها هستند، در محل تقاطع معرفتها، کسانی که قائل به ارتباط رشته روحیهِ

 کارکنند. 
 

در  از منظر بکاربرندگان پدیدارشناسی های پدیدهگیویژه
 (14: )شناسیجامعه

 :های پدیدهگیالف. ویژه

های طبیعی و ها است و پدیدهشناسایی پدیده کار علمدانیم اینک که می    
یکی  ،شوندهای فراوانند که دو دسته میهای اجتماعی موضوع رشتهپدیده
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ها یا طبیعی پدیده ،بنابراین ،های انسانعلم طبیعت و دیگری علم ساخته
 کدام و پدیده دو رویدا ن امر واقعمیادانیم اینک که می ،هستند و یا اجتماعی
پدیدارشناسان و که  –دیده ی پهاگید، ویژهنوجود دارهاهمانندی و نا همانند

در شناسایی امر واقع ، کننداستمداد می شناسیی که از پدیدارشناسانجامعه
 آوریم: را می –  برندمی بکار اجتماعی

       
ترین ، بزرگکه نصف حقیقتنه نیمه که کامل باید باشد. بنابر این .  پدیده1

، ضرور است که تمام شناسایی واقعیت حقیقی باشدکه دروغ است، برای این
 واقعیت شناسایی بگردد؛

 
شناسایی  ،خود خویشتن را بیان کند. بنابرایناید موضوع شناسایی ب . پدیده2

نجا که پدیده آممکن نیست. از  ،کندای که خود هویت خویش را بیان نمیپدیده
ها است و قابل شناخت گیپدیده مجهول فاقد ویژه ،نمایاندخود خویشتن را می

 نیست. بنابراین،
 
 قیق شدن، باید واقع شده باشد؛موضوع شناخت، پیش از موضوع تح . پدیده3
 
ای که پدیدآمدنش ممکن نباشد و الوجود بودن. بدیهی است پدیده. ممکن4

 پدید نیامده باشد، قابل شناسایی نیست؛ 
 
فرآورده ذهن ولو  . بیرون از ذهن آدمی، وجود داشته باشد. خود وجود داشتن،5

 ست؛موضوع شناخت همین ا پدیده اشد.ب آدمی
 
کنند. ها را به دو دسته تقسیم میو حقیقت نداشتن پدیده داشتن . حقیقت6

هایی که واقعیت و و پدیده هایی که واقعیت دارند اما حقیقت ندارندپدیده
شناسایی ناقص است.  ،بدون شناسایی ماهیت پدیده ،روحقیقت دارند. از این

   ،لذا
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 ها و امرهای واقع اجتماعی)انواع دروغ دارند ای از زورمایههایی که بن. پدیده7
رابطه یکسانی با  ،مایه را ندارندهایی که این بنبا پدیده، نها زور است(آکه مایه 

 کنند.برقرار نمی ،شهروند ،انسان عضو جامعه
 
تواند واقعیت داشته باشد اما تا وقتی شناخته ست، میا. هر آنچه شناخته نشده8

 ؛ندارد. واقعیت تصدیق کردنی است اما حقیقت شناختنی است نشود، حقیقت
 
ما محدود است و  شود. چراکه علمدر معرفت ما از آن ناچیز نمی . حقیقت9

 بگیرد؛تواند تمام حقیقت را در بربسا نمی
 

است اگر چنین  ای، معرفت بر حقیقت.  باوجود این، هر معرفت بر پدیده10
 نباشد، معرفت نیست؛

 
است. بنابر سه  است، دلیل وجود حقیقت خاطر که پدیدآمدهبدین . پدیده11
 گی اخیر،ویژه

 
 تعین است، معرفت ما  برآن نیز متعین است؛  م . از آنجا که پدیده12

 
آن نیز  سان که هست معرفت پیدا کنیم، بر حقیقتهمان . هرگاه بر پدیده13

 ایم. لذا،معرفت پیدا کرده
 

، موضوع شناسایی شفاف است و یا باید شفاف بگردد؟ هایدگر . پدیدار14
است، بلکه آنچه نمایان نیست و نمایان کردنی است، پدیدار را نه آنچه نمایان

 خواند. می
 

های بیشتری در شود، پدیده. بهمان اندازه که معرفت پژوهنده بیشتر می15
ها بایکدیگر  رابطه دارند و گیرند. چراکه پدیدهمعرض شناسایی او قرار می

 کنند.یکدیگر را ایجاب می
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ها گویای گیاین ویژهنیستند.  های پدیدهگیگانه، همه ویژههای پانزدهگیویژه    

 های پژوهشگر و روش پژوهش نیز هستند. گیویژه
 

 (:15)  از منظر دانش طبیعی و فلسفه های پدیدهگیب. ویژه

پدیده و وجود  ،پدیده و عین مادی ،پدیده و عقالنیت ،و واقعیت پدیده    
پدیده  ،پدیده شیمیایی یا فیزیکی ،ذاتهشناسایی یا ناشناسایی شئی فی ،ناپیدا

پدیده  ،پدیده مادی یا روحی ،کنندهپدیده و شناسایی ،مادی یا روانی
خود  ،کردنی و پدیده محتملپدیده مشاهده ،الوجودالوجود و یا ممکنقطعی

دیده پرسشهای پرشمار پیشاروی دانشمندان و فیلسوفان قرار گویند که مفهوم پمی
یابد هایی میتعریف ،از منظر دانش طبیعت و فلسفه ،پدیده ،رودهد. از اینمی

 :آوریمکه به یک چند از آنها را می
 
شرائط  ،شودسر و کار داریم وقتی امری که واقع می . ما با پدیده1

 علم ،لذابر جا هستند.  ،ها هستند که بهنگام بازتولید نیزآمدنش همانپدید
ن است که شرائطی را به آ.  علم برنهاآها است بقصد شناخت مطالعه پدیده

ید )چونی( و  نیز بشناسد دالیل آپدیده پدید می ،نهاآدر  ،دقت شناسایی کند که
را باید بکار برد  روش مشاهده و بررسی هم ،را )چرایی(. بنابرایننآمدن آپدید

است که بتواند دریابد و این و هم روش تبیین را. کمال مطلوب علم و یا فلسفه
مده است. اما همیشه این شناسایی بطور آاست تا که پدیده پدیدبگوید چه گذشته

روند که بگویند این نجا میآتا شود. شماری از دانشمندان کامل حاصل نمی
است. زیرا علم توانایی به رفتن به ماورای مسئله الینحل است و بد طرح شده

 ،در ورای پدیده :گویندتر را ندارد. شماری نیز میرفژپدیده و شناسایی واقعیتی 
روح خردمند است )انسانی یا گویند اینها میگراترینرمانآواقعیتی وجود ندارد. 

 کند.را مشاهده و بررسی مینآکند که انسانی( که دنیایی را خلق میفوق 
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نچه موضوع مشاهده و تحقیق است( از خود آ) تشخیص پدیده ،در حقیقت     
 ،بنابراین ،ورده تفاعل با شئی است(آکه فر تر از پدیدهرفژشئی )واقعیت 

 حاصلِ پیمودن راهی دراز است.  ،ه و بررسیگر در مشاهدپذیرفتن نقش پژوهش
 
نیز تنها یک  ،سیاست ،تاریخ ،شناسیجامعه ،جامعه . در قلمرو علم2

« شئی»روشی امرواقع اجتماعی را بمثابه  :برداشت و یک روش وجود ندارد
مفاهیم بمثابه  ،را است. در روش اولگرمانآکند و روش دیگری مطالعه می

های فریدهآ»نها همچون آ ،شوند و در روش دومارائه می« واقعیت مادی صرف»
( عینی و dialectiqueخاصه جدلی ) ،گردند. از این منظرمعرفی می« زادآ

شئی و  ،اتفاق و ضرورت ،کردن بودن و صیرورت ،بودن و نمایان شدن ،ذهنی
شود. ناپدید می ،بالفل و بالقوه ،محتوی و ساخت ،ماده و شکل ،یرامونیمحیط پ

همه  ،نمایانگر یک واقعیت است و نه یک نظر. اما پدیده بررسی شده پدیده
مشکل  ،در فیزیک و نیز در همه دیگر قلمروها ،سانواقعیت نیست. بدین

بالفعل  ،و شناسایی شونده کنندهشناسایی( interactionو برهم کنش ) تفاعل 
اتفاق و  ()دیالکتیک نچه به جدلِآوجود دارد. همین مشکل در  ،و بالقوه

در رابطه با اعمالی که فردی هستند  ،و قوانین احتماالت ،شودضرورت مربوط می
رد. وجود دا ،اتفاق و قانون وغیره ،نظمیو نیز جدل )دیالکتیک( نظم و بی

تضاد  ،انداند و بسطی که جستهباوجود رشدی که کرده ،یک از علم و فلسفههیچ
نا با حذف یکی از دو ضد و نه با یکی را  ،اند روشن کننددیالکتیکی را نتوانسته

 نها. آ منقاد دیگری کردن و نه با مطالعه جداگانه
 
آیا فرقی میان  :نهدای را پیش رو میپدیده مسئلهکلمه  :هادر دانش . پدیده3  
تواند بطور مستقیم شناسایی شود با واقعیت وجود دارد؟ وقتی از نچه که میآ

کنیم نچه مشاهده میآگوییم باید احتیاط رویه کنیم. چراکه سخن می« پدیده»
 باید زوج هست/ظاهر را ،ظاهر است و ظاهر غیر از واقعیت است. بیشتر از این

از یکدیگر تمیز بدهیم و تفاعل و  ،که تلخیص ناپذیر در یکدیگر هستند
کُنش میان این دو را مطالعه کنیم. ظواهر قابل مشاهده خبر از وجود واقعیتی برهم

اما این ماده در ظواهر قابل مشاهده )پدیده( ناچیز  ،دهندکه هست )ماده( می
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کُنش را که این ظواهر برهمگیرد تفاعل و شود. واقعیتِ ماده در بر مینمی
ناپذیر جدایی ،پدیدارشونده هستند. ماده از این ظواهر و ظواهر از این ماده

شویم یک ن میآوقتی ما بر است که نیک ثابت کرده هستند. فیزیک کوانتیک
توانیم شئی موضوع شناسایی نمی ،زمانهم ،شئی مادی را اندازه بگیریم

شناسایی  ،به تمامه ،اشهایش را با فضای پیرامونیکُنشعل و برهمو تفا
کامل موضوع شناسایی و   امکان شناسایی علمی ،کنیم. در حقیقت

ن چیزی است که آهایش با فضای پیرامونی وجود ندارد. این کُنشبرهم
به یگانگی این دو قائل  شد. اینک علمموج و ذره خوانده می ثنویت
  است.

های علمی ما و نه بخاطر محدودیت تجربه این نه بخاطر محدودیت صالحیت    
است. این بخاطر خصیصه جهان است. ممکن  و نه بخاطر حتی محدودیت نظریه

توان نش را نمیکُ شناخت. اما برهم ،کُنشنیست ماده را بدون تفاعل و برهم
ها وجود داشته باشند. موج ،نکه  خالء کامل نباشد. برای مثالآشناخت بی

ی و ماده و نور را بطور کامل ضد ژتوان ماده و فضای پیرامونی و ماده و انرنمی
توان گفت ماده وجود دارد و در مکان و زمان جا به جا یکدیگر گرداند. نمی

ثابت  Cohen-Tannoudjiتانوجی   طور که کوهنهمانشود. زیرامی
کند و خالء ِمکان زمان را تولید می –ماده این مکان  ،در همان زمان است،کرده

ناپذیر از ماده کند. جهانی وجود دارد که ترکیبی تقسیممکان ماده را تولید می –
ترین واحد ماده یک شئی کوچک زمان است. –مکان  –خالء  –ی ژانر –نور  –

کانتوم »را نآچیزی است که  ،کنشیک تفاعل و برهم ،نیست. یک رابطه
قابل فهم  ،های بالقوه در اطرافشالکترون بدون فوتون»خوانند. می« عمل

 در شمار عناصر خالء کوانتیکی ،های بالقوه یا مجازیو این فوتون«. نیست
الکترون بدون ذرات دیگر وجود ندارد. خود خویشتن را  ،هستند. بنابراین

 کند. زیرا برای وجود داشتن نیاز به فضای پیرامونی دارد. توصیف و تشریح نمی
 
 وری نظریهآترین نواست که بسا مهم . این اندریافت جدید از پدیده4

بلکه به  ،شوندفاهیم کوانتیک دیگر به شئی بالقوه راجع نمی. مکوانتیک است
شوند. پدیده یک واقعیت فیزیکی است وقتی شرائط نیک ها راجع میپدیده
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 ،ن فراهم هستند. تشخیص شرائط مشاهدهآبرای شناسایی  ،سنجیدهِ مشاهده
تدارک سامانه و  :کندگیری را ایجاب میتسلط کامل بر تمامی اعمال اندازه

 ،بشیوه تجربی ،یک به یک ،تعیین تمامی مراحل به ترتیبی که ،ستگاهد
ورده جفت و جوری سامانه با آکردنی باشند و دریافت و ضبط عالئِم فرمشاهده

 گیری. دستگاه اندازه
کامالً غیر از شناسایی رویدادی  ،شودسان شناخته میکوانتیک که این پدیده    

شود. پدیده کوانتیک که انه موضوع مشاهده و شناسایی میپذیراست که فعل
گاهانه ساخته و تهیه آتجربی است که  یک امر واقع ،شودسان اندریافت میاین

معمولی  در مقایسه با روش علمی ،شده باشد. این تغییر سطح و منزلت مفاهیم
وری بس آنو ،آوردو نواقص بسیار ببار می ابهامها ،نآکه شناسایی حاصل از 

بمعنای وجود  ،هاروش در تعریف و تشریح پدیدهمهمی است. پذیرش این
گی نیست. تنها بدین معنی است توجه به ویژه مستقل از مشاهده ،واقعیت عینی

اعتباری شناسایی به روش معمول است که مدعی تعریف و تشریح مستقیم بی
بلکه   ،شودچشم پوشی نمی کوانتیک از  عینیت در نظریهواقعیت مستقل است. 

ای از کارهای علمی و مشی علمی کامل به شناخت عینیت به یمن مجموعه
شناخت تمامی  ،به تنهایی ،هیچ شناختی به روش کوانتیک ،ید. در حقیقتآمی

 ،شودن مقدار از واقعیت که شناخته میآواقعیت موضوع شناسایی نیست. اما 
 دارد. اعتبار علمی

 
چیزی  او بر این نظر بود که پدیده :راهبر فیزیک دانان شد . اما نظر کانت5

 ،گردد. لذاشود و موضوع تجربه علمی میمی است که در زمان و در مکان پدیدار
هرچیزی  ،مفهوم پدیده از نظر کانت ،قراربالقوه است. بدین پدیده غیر از شئی
نچه اشیاء از لحاظ آ ،ن به تجربه ممکن باشد. به سخن دیگرآاست که شناسایی 

اند که عقل  ،نفسهشئی فی  ،غیر از ذات ،هستند ،از منظر شیوه شناخت ما ،ما
 را بشناسد. نآتواند تواند بدان بیاندیشد اما نمیمی

ن نیاز به قصدیت آجهان نیست. زیرا شناسایی  است که پدیدهبر این انتک     
دهد. این توجه کانت به نقش خاص انسان دارد که واقعیت را عمیقاً تغییر می

را به خود جلب کرد.  دانان فیزیک کوانتیکگر است که نظر فیزیکمشاهده
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کانت خواند  در اوائل کار اینان. نحله کپنهاک خود را جانبدار فلسفهبخصوص 
و به استناد قانون  تا  بتواند هر نظری را  نقد کند که در قالب منطق صوری

 شد.  اظهار می علیت
)  حالت ثابت و همانی باخود، اینیتبود که خاصه کُنه واقع بر این کانت    

positivité)  .متناقض  ،کندتغییر می ،کندکه ماده که تفاعل مینآحال است
گی تغییر یک ویژههمانی ندارد. کانت براین بود که است و هرگز با خود این

بدون عمل  ،به ضد خود غیر ممکن است و تغییر خودجوش درون
همه  ،های فراوانمثال انتیکناممکن است و فیزیک کو ،بیرونی

 کند.  را ارائه می ،مصدق نظر کانت

 (:16) ج. امرواقع اجتماعی بمثابه نهاد

و نقد او را  را در باره امرهای واقع اجتماعی نظر مارسل موس ،در فصل دوم    
   Paul Fauconnetنظر او و پل فوکونه ،جاایم. در اینآورده ،ظر دورکیمبر ن

 :وریمآمی ،هستند در این باره که امرهای واقع نهاد ،شناس راجامعه
ول هستند که اهمیت درجه ا ای از امرهای واقع اجتماعیمجموعه     

ای از زندگی بخش عمده ،و دین و اخالق که حقوقدارند. چنان
 ،دهند. این سه هر چهار بعد زندگی شهرونداناجتماعی را تشکیل می

گیرند بعد اجتماعی و بعد سیاسی و بعد اقتصادی و بعد فرهنگی را فرا می
 تند. نها هسآو راهبر فعالیتهای 

تعلیم و   و حقوق جای چون و چرا ندارد که هر فرد بر وفق دین و اخالق    
نها آورنده آنهادهایی هستند که او پدید ،جوید. این سه در بیرون  فردتربیت می

کند. پیش از او نها رفتار میآدریافت و برابر  ،فرد از بیرون خود ،نیست. زیرا
نها سر نپیچد آاند. خواه به فرد دستور داده شده باشد که از برقرار شده نهاد بمثابه

که بداند چگونه اند و او برای ایناین نهادها پیش از او وجود داشته ،و خواه نه
گیرد. این نهادها الگوهای پندار و گفتار و نها رهنمود میآاز  ،باید رفتار کند

کنند. در از بیرون به درون او نفوذ می ،گذارند. در واقعد میکردار در اختیار فر
 کنند. بیشتر موارد از راه تعلیم و تربیت در او نفوذ می

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig3M3W8KLXAhXCfxoKHU5zAeMQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaul_Fauconnet&usg=AOvVaw0aAOBL_veU5ETtFr50kEGd
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig3M3W8KLXAhXCfxoKHU5zAeMQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaul_Fauconnet&usg=AOvVaw0aAOBL_veU5ETtFr50kEGd
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قواعد  ،های اخالقیدستورالعمل ،هر نسلی از نسل پیش از خود ،سانبدین    
ر سان که هموزد. همانآهای اصلی را میادب که باید رعایت شوند و زبان و مزه

را از کارگران پیشین نآحرفه و فنون  ،شودکارگری که تازه بکار مشغول می
تعلیم و تربیت است که موجود اجتماعی را به هریک از  ،موزد. در حقیقتآمی
افزوده  ،به موجود حیوانی افزاید.  موجود اخالقیمی ،بمثابه موجود فردی ،ما

گردد. این شتابان اجتماعی می یمن تعلیم و تربیت است که کودکهشود. بمی
 :کنندگاه میآتر امرواقع اجتماعی گی عمومیها ما را از ویژهها و بررسیمشاهده

کردن و اندیشیدن که فرد پیشاپیش برقرارشان های عملهمه رویه
اجتماعی  امر واقع ،شوندیابد و از طریق تعلیم و تربیت به او القاء میمی

 . هستند
 کلمه نهاد ،را بیان کند. از قرار ای باید که این امرهای واقع ویژهکلمه    
(institutionبهتر این امرهای واقع را بیان می )کند. در حقیقت، 

های نهادجسته )نهادینه شده( مال و اندیشهای از اعنهادها مجموعه
یابد که کم یا بیش خود را به او نها میآهستند که فرد خود را در برابر 

ها و هم ها و مدها و هم خرافهاین کلمه هم عادت ،سان. بدینکنندتحمیل می
ی حقوقی هاو هم سازماندهی های بالتصور و هم تشکیالت سیاسیتصدیق
همان است که کارکرد  ،نهاد در نظم اجتماعی ،سانکند. بدینرا بیان می اساسی

(fonction )شناسانه. چراکه دانش زندگی دانش کارکردهای در نظم زیست
 دانش نهادهایی با این تعریف است.  ،حیاتی است و دانش جامعه

حرکت است و نه گذشته است و بنابر تعریف چیز بی دخواهند گفت که نها    
دهند. از تغییرهای امور نو روی می ،در هر لحظه ،هاچیز زنده و پویا. در جامعه

 ،های بزرگ سیاسی و اخالقی. اما همه این تغییرهاروزانه مُد بگیرید تا انقالب
جود هستند. هیچ انقالبی نهادهای مو ،ن درجهآبه این و  ،تغییرهایِ ،همواره

گزینی کامل ها جایاست. انقالبگزینی کامل نظم قدیم با نظم جدید نبودهجای
اند باشند. انقالبها تغییرهای توانستهزیرا نمی ،اندنظم قدیم با نظم جدید نبوده

اند. نهادهای جدید جز کم و بیش سریع و کم و بیش کامل نهادهای موجود بوده
شوند. زیرا نهادهای قدیم تنها نهادهایی هستند که یم ساخته نمیبا نهادهای قد

است که خود را کافی ،که تعریف ما شامل باشدبرای این ،وجود دارند. در نتیجه
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نهادهایی را مطالعه  شناسیگرفتار نگردانیم و جامعه ،در بند تعریف ایستای نهاد
 ،چنین تعریفی از نهاد ،شوند. در حقیقتمیحرکت انگاشته نشماریم که بی

پذیر و مدام در ن است. نهادهای واقعی زنده و پویا و تحولآتصوری ذهنی از 
تغییر هستند و نه غیر قابل ،تغییر هستند. قواعدی که در عمل باید رعایت شوند

که نآند. حال کنتغییر می ،شوند. زمان به زمانتغییر تعریف مینه غیر قابل
نهادها  ،قرارمانند. بدینهمان که هستند می ،شوندنها میآهایی که از تعریف

کنند و کنند و زمان به زمان تغییر میعمل می ،شوندتشکیل می ،اندزنده
 شناسی هستند. دهند که موضوع جامعههای اجتماعی را تشکیل میپدیده

امرهایی  ،نها نگرددآشامل  شوند و تعریف نهادتوانند واقع تنها امرهایی که می    
های بدون که جامعهدهند. اال اینهای بدون نهاددها روی میهستند که در جامعه

های شوند مثل ازدحامهایی هستند که در جا تشکیل و منحل میاجتماع ،نهادها
 ن مناسبت.آمردم به این و یا 
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 فصل چهارم

سایی رهای واقع و تحصیل توانایی شناهای امگیویژه
 آنها:علمی 

 
را با  و رویداد و پدیده رای صاحب نظران در باره امر واقعآنقل و نقد     

داند و تعریفی از می تعریفی از امر واقع به پایان بردیم که امر واقع را نهاد
دهد. چراکه هم تصدیق صفت مستمر یک رشته از امرهای ست مینهاد بد

واقع است و هم تصدیق صفت مستمر امرهای واقع را که دیگران نیز 
های امرهای واقع گیویژه ،کند. باوجود اینتر میتر و شفافدقیق ،اندکرده

 ،اندگفته ،نچه در باره تحصیل توانایی شناسایی علمیآاند و نیز را که برشمرده
ها زدودنی هستند. حاصل نقص ،نیم که به یمن نقدآدانیم و برپذیر مینقد

 :استبکاربردن و نقد مداوم این
 

 :الف. تحصیل توانایی شناخت علمی امرهای واقع مستمر
 

همه دیگر  داوریها وجای تردید نیست که عقل شناسایی کننده از پیش    
سان که نآها باید رها گردد تا که او توانایی شناختن واقعیت را محدود کننده

 همه خالی کند؟ سارترپیدا کند. اما عقل چگونه بتواند خود را از این ،هست
زادی آید. آدر ید و به نامتعینآتواند ازتعین بدراست که عقل انسان میبر این

نقد  ،صدر(در کتاب رشد )نوشته ابوالحسن بنی ،داند. نظر اورا همین می
آیا عقل با بیرون رفتن  :استپرسش پیش روی ما این ،جااست. در اینشده

 :شود؟ پاسخ این پرسش را بجوییمهای خود تهی میاز داشته ،از تعین
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تواند به هم عقل نمی ،باشد اگر خالء ،استنآ.  نامتعینی که هر متعینی در 1

چه رسد به شناسایی  ،حال با واقعیت رابطه برقرار کندید و در همانآخالء در
خالء کامل نیستی است و وجود ندارد تا عقل در  ،و هم بنابر قول سارتر ،نآ
زادی( آ )= استقالل و تواند خودانگیختگیعقل می ،ید. در عوضآن درآ

خویش را از یاد نبرد و به یمن اتصال با خودانگیختگی مطلق و در 
فریدن آدر موضع  ،و هوشمندی و... و خالقیت مطلق علم ،حالهمان

کند و تفاعل و برهم واقعیت را همه جانبه مشاهده ،قرارگیرد و از این موضع
  ،نابراینشناسایی کند. ب ،نیز ،را با محیط پیرامونینآکنش 

 
خاطر که  ثنویت عقل را از بدین ،بمثابه اصل راهنما ،. رهایی از ثنویت2

 ،کندخویش غافل و دیدگاهش را محدود به دو محور می خودانگیختگی
ها نیازمند رهاکردن نه تنها اهل تحقیق که همه انسان ،قرارضرور است. بدین

زندان ثنویت هستند تا عقلهاشان خودانگیختگی خویش را عقل خویش از 
 بازیابند. 

هم عقل را از خود  ،نآرا اصل راهنما کردن و تمرین  موازنه عدمی    
همانی با کند و همه او را به اینانگیختگی خویش برخوردار می

موازنه عدمی استقالل بمثابه  ،حقیقت کند. درمطلق توانا می خودانگیختگی
هوشمند و توانا و دانا و خالق و... است و آزادی بمنزلهِ  همانی با هستیاین
همانی موازنه عدمی این دو این :همانی با او بودن در مقام خلق استاین

 است. 
 
 ،قطعی نیست علم ،آوردیبدست م بنابراین که دانشی که محقق. 3

پذیر است و سزا است که هر تحقیقی صفت ورد علمی نقدآ. هر دست3.1
 دائمی بجوید؛

خالی از مجاز  ،بنابراین ،خالی از ظن و گمان است که علم . بر محقق3.2
د و نقد کار ور شوآیاد ،نقدپذیری علمی را که یافته است ،بجوید. به خود

 کند. وعلمی خویش را دائمی
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ترکیبی که  ،کارش شناسایی است و در یکی از دو ترکیب بداند که علم. 3.3
که در رابطه حق با حق بکار  رود و ترکیبی با حقوقدر رابطه قوا بکار می

ردن یا تجویز از نوع تجویز ک بکار  توجیه ،کند. بنابراینشرکت می ،رودمی
سالها از قرن بیست و یکم در قرن بیستم و این ،نچهآنکردن نباید گرفته شود. 

گویای بزرگی خطر ناشی از دادن  ،استبر بشر و بر طبیعت رفته ،مسیحی
 محل عمل و کارکرد اندیشه راهنما به علم است.

که بعد  غاز تحقیق و در جریان آنآنه تنها پیش از  ،با رعایت این رهنمود    
در اتصال با  ،خودانگیختگه ،به یمن موازنه عدمی ،عقل ،از آن نیز

 ماند. می ،مطلق خودانگیختگی
شدند که ها پیدا مینه مرام ،شدهرگاه به بعد از تحقیق نیز توجه می    

... بر سر قدرت که بیانگارند و نه جنگ و الیقیننها علمآجانبدارانشان 
 ،شوندخوانده می ،جنگ و... بخاطر دین و مرام ،محض توجیه و فریب

 گشتند. می امرهای واقع مستمر
 
 ،کند. درجاعقل را از شناسایی ناتوان می ،بنا را بر جبر گذاردن ،قرار. بدین4

امرواقع از بیرون خود را به انسان تحمیل  :دارد که حکم کندن میآرا بر محقق
 کهکند. غافل از اینمی

بدون عمل  ،تغییر خودجوش درون»بر این نظر بود که  . کانت4.1
 :رسیمبه این نتیجه می ،نظر او را که نقد کنیم«. ناممکن است ،بیرونی

ند. هرگاه کای رشد میاست. هر موجود زنده خودانگیختهزندگی خودانگیخته
با عوامل  ،او ،با محیط زیست در تفاعلی باشد سازگار با رشد خودانگیخته

 ،با عوامل محیطِ زیست ،در توحید است. اما اگر ،موجود در محیطِ زیست
نها در تضاد است. در رابطه نوع آبا  ،بگردد در تفاعلی مخل خودانگیختگی

آورد و از خود بیرون را به درون می ،ستتفاعل با عوامل محیط زی ،اول
عامل بیرونی به درون  ،کند. مثل تنفس هوای پاک. در رابطه نوع دوممی

کند. مثل ورود میکروب وارد و توحید درونی را با تضاد درونی جانشین می
تا درون مساعد پذیرفتن عنصر یا  ،به بدن و ایجاد بیماری. در این رابطه

ید و یا آعنصر یا عناصر بیرونی اگرهم به درون در ،عناصر بیرونی نگردد
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شود و یا به فعل و انفعال با عنصر یا عناصر درونی توانا نمی ،یندآدر
مدن عنصر یا عناصر آسبب به درون در ،مادگی درونآ ،قرارشوند.  بدیننمی

ورد آشود و تضاد پدید میبیرونی و فعل و انفعال با عنصر یا عناصر درونی می
درونی بیرونی و بیرونی درونی  ،بینیممی ،دهد. نیک که بنگریمتغییر روی میو 

در  ،شود. در دروناین عامل به درون تن وارد می ،شود. در مثال میکروبمی
در  ،شود. بنابراینهایی میای و یا تجزیهشود که سبب تجزیهترکیبی وارد می

نچه به امرهای آنی است. در بیرو ،آید که نسبت به تنترکیبی پدید می ،درون
نوع نفوذ از  ،تنها یک نوع ،نآتفاعل فرد و یا گروه با  ،شودواقع مربوط می

 بیرون به درون نیست. و
تواند به درون نفوذ کند و آدمی را مطیع خویش . امرواقع از بیرون نمی4.2

داشته باشد. برای  که آدمی درونی پذیرای جبر امر واقعمگر این ،بگرداند
دمی وجود دارد و از بیرون به او تحمیل آپیش از  ،این امر که زبان ،مثال

ورندگان زبان هستند و آدمیان قوه ناطق دارند و پدیدآکه غیر از این ،شودمی
 ،زادی است. در حقیقتآزبان جبرآور غیر از زبان  ،بایکدیگر در تفاعلند

رود. این زبان بکار می ت است و در تنظیم روابط قوایک زبان زبان قدر ●
های گیکند که ویژهدمی تحمیل میآهایی را به ها و جملهور است و کلمهآجبر

 زبان قدرت را دارند.
تفاعل کنندگان  زبان ترجمان خودانگیختگی ،اما اگر رابطه رابطه قوا نباشد ●

کند. این زبان از بیرون تحمیل زادی را پیدا میآهای زبان گید و ویژهشومی
ن را تولید و با بیرون )طرف دیگر رابطه( رابطه آشود بلکه درون نمی

وقتی رابطه رابطه  ،بینیممی ،کند. دقت را که بیشتر کنیمهمکاری را تنظیم می
دو  ،بطه دو درونرا ،رابطه درون با بیرون نیست ،رابطه دو طرف ،قوا نیست

 ،کندمحل میخودانگیختگی با یکدیگر است. این رابطه نه تنها جبر را بی
را با محل و بر گستره استقالل و آزادی عقلهای در رابطه  زداییبلکه تعین

گردد. زبانی هم که کران میبی ،رابطه با خداوند باشد ،افزاید. هرگاه رابطهمی
 این زبان است. ،برددر مقام خلق بکار می انسان وقتی
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جدا و بریده  ،خوانده شوند سه امر واقعی که نهاد و حقوق . دین و اخالق5
هایی که هریک حساب و کتاب جداگانه داشته از یکدیگر نیستند. مجموعه

غییر نهاد نیز در تغییرهای شکلی نیز نیستند. بایکدیگر پیوند دارند. ت ،باشند
 کهشود. توضیح اینخالصه نمی

گیرد را در بر می حقوق ،باشد . بنابر این که دین بیان استقالل و آزادی5.1
ها را که از عمل به حقوق را و حاصلهای تجربه ،در سنجش ،نیز و اخالق

برد. پس بکار می ،شوند را بمنزله قواعدحاصل می ،یا عمل به ناحقحق و 
در فراخنای دین بمثابه بیان  ،اخالق استقالل و آزادی باشد ،هرگاه اخالق

دین و حقوق و اخالق در دو جهت  ،گیرد. بنابرایناستقالل و آزادی قرار می
)دین( و در  یکی در جهت از خود بیگانگی در بیان قدرت :کنندتغییر می

تعریف شدن به قدرت )حقوق( و ارزشهایی که ترجمان قدرت هستند 
در جهت بازیافتنش بمثابه بیان استقالل و  ،)ارزشهای اخالقی(. و دیگری

های حق گیزادی و بازتعریفش به ویژهآآزادی )دین( و  اخالق استقالل و 
خوانیم که را تغییری می)حقوق(. این تغییر در نهادهای قدرت محور 

 است. شدنِ موازنه عدمی وردهِ جانشینِ ثنویتآفر
انقالب را بوجود  پدیده ،همراه شودتغییر دومی  تغییر اول اگر با. 5.2
ل موازنه و هدف. هرگاه نهادها بر اص انسان با نهاد تغییر رابطه  :وردآمی

سپارند و محل رهبری کننده را به انسان می ،در جا ،بازساخته گردند عدمی
کند. گیرند و هدف را نیز انسان تعیین میخود در محل وسیله قرار می

  نهاد :استاین ،رابطه انسان و نهاد و هدف که در روابط قوا ،قراربدین
 هدف.  نهاد  انسان  :شوددر رابطه حق با حق می ،هدف انسان 

این دو تغییر هم ممکن و هم انقالب بمعنای واقع کلمه هستند و بدین     
 یابد. بدیهی است محققخویش را باز می انسان خودانگیختگی ،انقالب

در سطح جامعه بنشیند. اما خود تواند منتظر به انجام رسیدن این انقالب نمی
این انقالب را متحقق کند. بر او است که  ،تواند در رابطه خود با نهاداو می

توانایی شناخت علمی را پیدا  ،بداند بدون به انجام رساندن این انقالب
کند.  تواند خود را از اندیشه راهنما خالیمحقق نمی ،کند. در حقیقتنمی
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تواند خالی شود. پس بر او است که بر نیز نمی و اخالق بنابراین از حقوق
 نها را تغییر دهد.آنها و رابطه خود با آ ،به نقد این سه ،اصل موازنه عدمی

 
 ،دگیرنامرهای واقع این و آن شکل را به خود می ،نآدر  ،. وضعیتی که6

 ،با تغییر وضعیت ،خاطر است که امور واقع مستمر نیزتغییرپذیر است. بدین
مستمر است. اما در طول  ربا یک امر واقع ،دهند. برای مثالتغییر شکل می

بنابر  ،در یک زمان ،دهد. حتیتغییر شکل می ،با تغییر وضعیت ،تاریخ
که ربا همان شکل را که یرد. چنانگاین و آن شکل را بخود می ،هاوضعیت

 ندارد.  در وضعیت اروپا ،دارد در وضعیت ایران
از شناخت  ،از جمله امرهای واقع مستمر ،شناخت امر واقع ،روایناز     

جدا نیست. توجه به این  ،گیردکند و شکل میعمل می ،نآوضعیتی که در 
هایی که از تغییر پدید گوید که وضعیتامر که استمرار امرواقع به ما می

گویند نیز دارند که به ما می  -باوجود این تغییرپذیر  -« نامتغیرها» ،یندآمی
و متغیرهای « نامتغیرها»شناسایی  ،اند. لذاچرا امرهای واقع استمرار جسته

 ترین اهمیت است.امرهای واقع واجد بیش
 
 

 :های امرهای واقع مستمرگیب. ویژه
 

ها دارند که در گیاما ویژه ،از یک نوع نیستند گرچه امرهای واقع مستمر    
 :اشتراک دارند ،نها که از یک نوع هستندآهمه 

 
وجود دارد و هم دشمنی وجود دارد. هم نیرو  وجود دارند. هم دوستی. 1

است. هم حق وجود دارد و هم که از خود بیگانه آن وجود دارد و هم زور
ناحق وجود دارد. هم راست وجود دارد و هم دروغ که پوشاندن راست است. 

 و...
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کنند و نقش ای که اظهار میرابطهبلحاظ  ،امرهای واقع مستمر ،قراربدین    
با تغییر  ،هاشانحق یا قدرت در ایجاد و استمرار و شکل به شکل شدن

 :کنندپیدا میانواع  ،وضعیت
 
شرکت دارد و امرهای واقعی  نها زور. امرهای واقع مستمری که در ترکیب آ2

مستمر  امر واقع قتل یک ،که زور در ترکیب آنها شرکت ندارد. برای مثال
کند از رابطه قوا میان قاتل و مقتول. قتل گویای است. این امر گویایی می

است. و و زور که در رابطه قوا بکار رفته و فن و علم ترکیبی است از  پول
کند است. این امر واقع گویایی میو همکاری امر واقع مستمری  دوستی ،نیز

رود. در این ترکیب زور از رابطه دوستی و ترکیبی که در این رابطه بکار می
 هستند.  حقوق ،نیست

 
هستند و در ترکیبی که در این رابطه  . امرهای واقعی که بیانگر روابط قوا3

درونی/بیرونی هستند و جبر خود را به دو طرف  ،دارد وجود زور رود،بکار می
توانند از روابط قوا خارج کنند. زیرا هر دو طرف میرابطه تحمیل نیز نمی

 نها یکسره از خودانگیختگیآشوند که عقلشوند. تنها وقتی گرفتار جبر آن می
منحل و هر  ،نهاآکی از دست کم ی ،نهاآاراده هردو  ،بنابراین ،خویش غافل

شوند یا ن میآهای لت فعل رابطه خصومت و پویاییآنها آدو و یا یکی از 
توانند از رابطه خصومت خارج شوند. اما دوطرف می ،شود. در مثال قتلمی

های خصومت هستند که اختیار را از هر پویایی ،اگر در این رابطه بمانند
ها غفلت شناسان از این پویاییروش ،رقراستاند. بدینیا از قاتل می ،دو

اند اند و حکم کردهرا نسبت به انسان خارجی دانسته کرده و امر واقع
است که از  کند. بر محققکه جبر خود را به او تحمیل میبر این

 ها غفلت نکند. شناسایی پویایی
 
وقتی امر و یا تناقض در برندارند. . امرهای واقع یا تناقض در بردارند 4

شوند دوطرف رابطه در تضاد بایکدیگر می ،است واقعی ترجمان روابط قوا
به ضرورت تناقض در بردارد. برای  ،برندو ترکیبی که برضد یکدیگر بکار می
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گوید و یا هر دو طرف به دروغی که یک طرف به طرف دیگر می ،مثال
نها و هم تناقض دربردارد. آهم بیانگر رابطه تضاد میان  ،ویندگیکدیگر می

بلحاظ داشتن و یا نداشتن تناقض بسی مهم  ،رو شناسایی امر واقعاز این
گاه آن آرا از چونی و چرایی پیدایش امر واقع و استمرار  است. زیرا محقق

 کند.می
است و  –به درجات مختلف  –رابطه قوا رابطه تضاد  ،حقیقتدر     

 ،حال ماهیتی متناقض دارد. رابطه قوایی که جز این باشددر همان
مستمر  گرفتن دو امر واقعدادن و واموام ،وجود ندارد. برای مثال

 ،گیرنده در رابطه قوا هستند. بهره پولدهنده و وامهستند. وام
دهنده )قوی( گیرنده )ضعیف( به واموام :بیانگر رابطه قوا است

میز و گویای وجود تناقض آپردازد. بهره تناقضبهره پول را می
که رابطه قوا میان این دو ناقض حق ماهوی رابطه است. توضیح این

کند و هم خود متناقض است. بهره هم میزان نقض حق را گزارش می
کند تعریف پول را بمثابه وسیله مبادله نقض می ،از جمله ،است. زیرا

گرداند )= رجحان را کاالیی برخوردار از قدرت میو خود آن
گویای از خود بیگانه شدن فعالیتها و روابط  ،نقدینه(. افزون براین

 .اقتصادی در جامعه است
 اند.شناسان از این مهم نیز غافل ماندهروش    
 
ن تبعیض نیز آگویای این یا  هستند، ان روابط قوا. امرهای واقعی که ترجم5

تبعیضی را نیز  ،گر روابط قوا نیستندامرهای واقعی که بیان ،هستند. در برابر
ها امرهای واقع های موجود در جامعهتبعیض ،کنند. برای مثالگزارش نمی

نابرابریها  :کنندمیها را گزارش مستمری هستند که روابط قوا در این جامعه
در  ،گر روابط قوا هستند. برای مثالهمه بیان ،شوندکه تبعیض خوانده می

تبعیض وجود  ،تر وجود دارد و در رابطه دوستیتبعیض بسود قوی ،رابطه قوا
 ندارد.

کنند. شکل عوض می ،بنابر تغییر وضعیت ،ها که استمرار دارندتبعیض     
وقتی  ،هایی هم هستند که مستمر نیستند. برای مثالتبعیض ،نباوجود ای
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کنند دهنده و سخنگوی جمع میکسانی خود را نظم ،کنندمردمی اجتماعی می
 ،پذیرد. با انحالل اجتماعنها را میآتبعیض بسود  ،پذیرانهو جمعیت فعل

گونه که ماهیت اینن شود آبر رود. هرگاه محققاین تبعیض نیز از میان می
 ،های مستمررا با تبعیضنآشود که رابطه ن میآبر ،ها را بشناسدتبعیض

که امرهای واقع بجوید. یافتن این رابطه بسی مهم است. زیرا تحقیق در این
کنند و یا هستند که امرهای واقع غیر مستمر )مستحدث( را تولید می مستمر

یند و یا آواقع ناپایدار جز در رابطه با امرهای واقع مستمر پدید نمیامرهای 
از لحاظ کمال جستن تحقیق و کاربرد  ،یندآتوانند پدید نها میآمستقل از 

 اهمیتی تعیین کننده دارند. ،استنآدانشی که حاصل 
اند که امرواقع دانسته ،شناسان و شناسایی کنندگان امرهای واقعروش    

و  های امرهای واقع مستمرکند. اما بجا است که رابطهقع تولید میامروا
 ناپایدار به دقت شناسایی شوند.

 
هستند و  روابط قوا کنند وقتی بیان. امرهای واقع صفت مبهم پیدا می6

ستند. گر روابط حق با حق هکنند وقتی بیانصفت شفاف پیدا می
خوانند. می پدیدار را آیدکه به روشنی در می پدیدارشناسان بخشی از پدیده

شفاف در  ،کننده روابط قوا نیستندهایی که بیاناست که پدیدهراستی این
شفاف بودن از  ،گیرند. برای مثالمنظر عقل خودانگیخته قرار می

که های ناحق است. چنانگیم بودن نیز از ویژههای حق است و مبهگیویژه
به ضرورت مبهم است و راست چون  ،پوشاندخاطر که حق را میدروغ بدین

شفاف است.  ،گیردهمان که هست در معرض دید عقل خودانگیخته قرار می
صفت امرهای واقعی هستند که ترجمان  ،صفت کامل و شفاف ،رواز این

 حق یا حقوقی هستند.
یمن به ،ضرور است. زیرا ،شناسایی ماهیت امر واقع ،قراردینب    

بدین  ،گردد وشناسایی می  ،شودنچه پوشیده میآیعنی  ،ماهیت ،زداییابهام
اند. شناسان از این امر نیز غفلت کردهکند. روشکاربرد پیدا می علم ،شناسایی

یند. آها سازی جامعهاند بکار سالماعی نتوانستهخاطر است که علوم اجتمبدین
امور واقع فعالند و  ،نآبنابر  ،بسا بخاطر اصل راهنمای عقلها شدن ثنویتی که
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اند. اند و ماندهنها شدهآدادن به جبر ناگزیر از تن ،پذیرفعل شهروندان
اعتیاد به اطاعت از پذیری و تقدیرگرایی شمار بزرگی از مردمان بخاطر فعل

اصل راهنمای عقلها گشتن  ،اوامر و نواهی قدرت است و مایه این اعتیاد
 است. ثنویت

 ،بنابراین ،نیازمند عقل خودانگیخته این دو نوع امر واقعتشخیص     
سر  ،در قسمت اول ،نآبرخورداری از توانایی است که از چگونگی تحصیل 

 وردیم.آرد


نها از آشمول هستند. ولو اشکال جملگی جهان . امرهای واقع مستمر7
شوند. نایکسان می ،هابلحاظ نایکسانی وضعیت ،ای به جامعه دیگرجامعه

شمول است و هم رابطه حق با حق و هم حق چراکه هم رابطه قوا جهان
ها نیز همه مکانی هستند. با این تفاوت شمول است. هر دو این رابطهجهان

کنند و با بیرون آمدن از مهم که رابطه قوا وقتی هست که انسانها برقرارش می
برجا  ،روددیگر نیست. اما حق با برقرارکردن رابطه قوا از میان نمی ،نآ

 شوند . از آن غافل می ماند و برقرارکنندگان روابط قوامی
همه زمانی هستند. چون هم رابطه قوا همه زمانی  واقع مستمرامرهای     

شکل  ،بنابر تغییر وضعیت ،است و همه رابطه حق با حق. ولو در هر زمان
 نها تغییر کند. آ

در  :باید شناسایی کند یابیم که محققاهمیت نوع تغییری را در میاینک      
ورده روابط آفر ،تغییر نکند و برای مثال ،بنیاددر بن ،هرگاه وضعیت ،یقتحق
شود. مثل ربا که در تغییر شکل خالصه می ،مستمر تغییر امر واقع ،بماند قوا

. اما است با شکلهای گوناگونربا مانده ،با تغییر وضعیت ،از باستان تا امروز
با  اگر وضعیت تغییرکند بلحاظ انحالل روابط قوا و استقرار روابط حقوق

از میان  ،نیز ،گر روابط قوا هستندامرهای واقع مستمری که بیان ،حقوق
صفت مستمر را از تقدیر جبر  ،امرهای واقع مستمر ،روند. بنابراینمی

توانند از میان بروند. می ،ها و وضعیتورندهآتغییر پدید گیرند. بمحضنمی
است که از ها بمثابه امر واقع مستمر هستند اما بسا شدهدولت ،برای مثال

اند. تغییر دولتهای استبدادی وقتی با دموکراسی شورایی جانشین میان نیز رفته
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اب جانشین نها است وقتی با دموکراسی بر اصل انتخآغیر از تغییر  ،شوندمی
نوع تغییر دولت یکی نیست.  ،شوند. اما با هر یک از این دو نوع جانشینیمی

پایبندی نسبی به حقوق پیداکردن  ،در اولی از میان برخاستن است و در دومی
ورنده و استمرار بخشنده ضرور است. آشناسایی عوامل پدید ،رواست. از این

 تشخیص تغییرها از یکدیگر نیز ضرور است. 
 
همه پیش از تولد نسل جدید وجود ندارند. شماری  ،مستمر . امرهای واقع8
هستند. حقوق  ذاتی حیات آیند چراکه حقوقنها با تولد هر انسان پدید میآاز 

تمرار دارند ولو اس ،ذاتی حیات و امرهای واقعی که گویای این حقوق هستند
شناسایی نوع رابطه امر  ،کند. بنابرایناما عمل به حقوق ذاتی ایجابشان می

 ،با انسان از تمام اهمیت برخوردار است. در حقیقت واقع
 ،نهاآاز  خویش اندک شمارند و ذاتی حیات گاه بر حقوق. انسانهای آ8.1

شمارند. ن اندک آشماری از کم ،کسانی که زندگی را عمل به حقوق کنند
های زیادت تولید بر مصرف و بزرگ شدن مداوم سهم فرآورده ،نآدلیل 

لودگی محیط زیست و کاهش منابع موجود در زمین آتخریبی از کل تولید و 
بخاطر  ،استو فراگیر شدن خشونت است. اگر حیات بر روی کره زمین برجا 

عمل به حقوق ذاتی  ،بخش بزرگی از فعالیتهای انسانها ،آن است که هنوز
این حقوق جبر عمل به خود  ،سانگاه نیستند. بدینآحیات است ولو بر آنها 
کنند. این غفلت از این حقوق است که او را گرفتار را به انسان تحمیل نمی

اند. وگرنه شناسان از این واقعیت غافل شدهیدهکند. پدمی جبر روابط قوا
امرهای واقع  ،گاهی بر حقوق و عمل به این حقوقآدانستند که بازیافتن می

 شرکت دارد؛ ها زورنآکند که در ترکیب مستمری را منحل می
که باز بنابراین ،خوانندمی نهاد و مارسل موس . حقوقی که پل فوکونه8.2

ور و یا آجبر ،ای منطبق با حقوق ذاتی باشند یا نباشندموضوعه حقوق
شناسایی نوع رابطه هر امر واقعی  ،روشوند. از اینرهاکنندهِ انسان از جبر می

کم نزدیک دست –سان که هست نآهم از لحاظ شناسایی واقعیت  ،با انسان
های قوا به و هم از لحاظ کاربرد دانش در تغییر بمعنای تغییر رابطه –ن آبه 

از میان برداشتن امرهای واقعی که  ،بنابراین ،رابطه حقوقمندها بایکدیگر



212 
 

اهمیتی بتمام  ،کنندانسان غافل از حقوق خویش را گرفتار جبر خود می
 دارد.

 
با یکدیگر همیاری دارند و  این راست است که امرهای واقع مستمر. 9

که امرهای کنند. اما نه همه امرهای واقع. توضیح اینیکدیگر را ایجاب می
توانند نمی ،هستند با امرهای واقعی که حقوق نیستند واقعی که حقوق

ر این قدرت بمثابه رابطه قوا و ترکیبی که د ،همیاری داشته باشند. برای مثال
نه تنها همیاری  ،با حقوقی که ذاتی حیات انسان هستند ،رودرابطه بکار می

 ،نیرو بمثابه پدیده ،بلکه بود هریک نبود دیگری است. مثال دیگر ،ندارند
ساز ن ندارد. از خود بیگانهآبمثابه از خود بیگانه  کارکردی دارد که زور

 یابد.نیرو طبیعت خویش را باز می ،ت. بمحض قطع رابطهرابطه قوا اس ،نیرو
اش که رابطه قوا است و ورندهآما را از پدید زورراست است که کارکرد      

 ،اما شناسایی امر واقعی که زور است ،کندگاه میآبسا چند و چون این رابطه 
یرویی که در زور شود. شناسایی نناچیز نمی ،نآدر حکم دادن بر زور بودن 

ضرور است. به یمن این شناسایی است که  ،نیز ،استاز خود بیگانه شده
چند و چون رابطه قوا و نیز عوامل ذهنی و عینی برانگیزنده دو طرف  محقق

ن شرکت دارد و سهم آکند. نوع ترکیبی که زور دررابطه را نیز شناسایی می
بنابر نوع  ،کند. کارکردهانیز شناسایی می هریک از عناصر ترکیب کننده را

دهد. در ترکیب ذهنی طرفهای رابطه قوا و نوع ترکیب را نیز تشخیص می
 کند. سهم مجاز را نیز شناسایی می ،رابطه
یابد محل عمل اندیشه در می است که محققها در آناین شناسایی اهمیت     

کجاست. راست است که دین و مرام در  برقرارکنندگان روابط قوا راهنمای
اما  ،زندگی هر انسان نقش دارند زیرا انسان بدون اندیشه راهنما وجود ندارد

ن. آکارکرد  ،بنابراین ،هم شناسایی اندیشه راهنما مهم است و هم محل عمل
شرکت  ،رودکه در رابطه قوا بکار میآیا اندیشه راهنما در ترکیبی  ،برای مثال

کند. را معلوم می محل عمل فکر راهنما ،کند یا خیر؟ پاسخ این پرسشمی
هرگاه تحقیق به این نتیجه بیانجامد که محل عمل دین و مرام تصدیق یا 

ورنده آعامل و یا عوامل پدید ،تکذیب امری است که قرار است واقع شود
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شناسایی  ،گیرند. لذاگیرد و یا میدر معرض شناسایی قرار می ،پرده مانده در
دین یا مرام  ،ناپذیر است. در حقیقتکارکرد از شناسایی محل عمل جدایی

تواند پیدا کند زیرا هر کردن یا نکردنی نیاز به توجیه محل عمل دیگری نمی
 و تجویز دارد. 

 
های گیبکارشان برد و نیز از ویژه ست محققاز رهنمودهایی که سزا ا .10

 گی بر ما پدیداراین ویژه ،جا شناسایی شدندکه تا بدین امرهای واقع مستمر
انواع دارند. بنابراین که  ،امرهای واقع مستمر از مرز مجاز تا علم :شودمی

پس از مرز مجاز  ،سنگ خالء است و تولید شدنی نیستلق هممجاز مط
هایی از امرهای واقع مستمر ترکیب –گی حق است که ویژه –سو تا علم بدین

از علم و مجازی  ،مستمر در شناسایی ترکیب امر واقع ،وجود دارند. بنابراین
 چاره نیست.  ،که در ترکیب آن شرکت دارند

کند. این بر ما معلوم می مطلق انگاری نظریه این شناسایی را علمت اهمی    
های قدرت شدند ها بودند و هستند که یا مایه ساختن و رواج دادن بیاننظریه
کنند و یا ها را توجیه کردند و میشوند و جنگ و دیگر انواع خشونتو می

گری مرام را اشغال کردند و گرایش به مادی بعنوان نظریه علمی محل دین و
را «  فزونی مصرف بر تولید»مدن را همگانی کردند و آو به خدمت قدرت در

تخریب  ،کند. بنابراینکردند که هر انسان روی زمین باید بدان عملواجبی
ای از استعدادها و طبیعت و منابع موجود روز افزون انسان بمثابه مجموعه

 ،قرارشدند. بدینرا سبب نآدر 
بلکه دانسته  پذیر،باید علمی باشد و نقدمی . نه تنها شناسایی امر واقع10.1

ورنده و ترکیب و کارکرد یا آباشد که شناسایی باید شناخت عوامل پدید 
 کارکردها و چگونگی قرارگرفتن امر واقع در وضعیت را در بربگیرد. و 

 ،باشد بیان قدرت ،کنندهشناسایی  اندیشه راهنمایه هرگا ،بنابراین. 10.2
که بیشترین سهم در  –شناسایی او خالءها در برخواهد داشت که قدرت 

او یا محل عمل و « شناسایی» ،کند. بنابراینپر می –دارد  را زورنآترکیب 
کند و یا در توجیه بیان قدرتی که اندیشه راهنما دا میکاربرد دین و مرام را پی

 رود. بکار می ،است
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باید به قصد اثبات و یا انکار فکرراهنمایی نمی شناسایی علمی ،قراربدین    
 ،باید با هدف دادن وظیفهِ تعیین واجب و حرام به علمانجام بگیرد و نیز نمی

 ید. آدربه عمل 
 

اند که امرهای واقع از گاه کردهآ. شناسایی کنندگان امرهای واقع ما را 11
توان نها میآشوند. بریافته یند و علت و معلول  یکدیگر میآیکدیگر پدید می

 :های زیرا را افزودیافته
 ،هستند. برای مثال . امرهای واقع ناپایدار فرآورده امرهای واقع مستمر11.1

مستمر است که  تشکیل اجتماع مردم امرواقع مستمری است و این امر واقع
ناپدید  ،آورد که با پایان یافتن اجتماعامرهای واقع ناپایدار را پدید می

 ،شوند. بنابراینمی
وهمه امرهای واقع  –. امرهای واقع مستمری که جهان شمول هستند 11.2
را محدود به زمان   -جهان شمول نیستند مثل ختنه کردن دختران  رمستم

همان اندازه غیر علمی  ،ن جامعه( کردنآ)گذشته و یا حال( و مکان )این و 
 ،کار. افزون برایناست که وارونه این

قلمرو اندیشه و عمل انسان بلحاظ محدودکردن  . امرهای واقع مستمر11.3
شناسایی  ،انواع دارند. بنابراین ،کران کردن قلمرو اندیشه و عملو یا بی

باید به شناسایی انواع امرهای  ،از این منظر نیز ،امرهای واقع مستمر علمی
شود )آزادی هر آزادی وقتی به قدرت تعریف می ،واقع بیانجامد. برای مثال

شود( همان نیست که نجا شروع میآتا جایی است که آزادی دیگری از کس 
( و یا  حالت خلق بگاه )تعریف سارتر زادی بیرون رفتن از تعینآوقتی 

صدر(. اولی محدود کننده و دومی و )تعریف بنی همانی جستن با هستیاین
 ند. اسومی رهاکننده از محدوده

به میزانی  ،وجود دارد نها زورآامرهای واقعی که در ترکیب  ،در حقیقت    
 شناسایی دین و مرام و حقوق ،اند. لذاور و محدودکنندهآجبر ،که وجود دارد

خواهی واجد ها تا باز منظر محدودکننده و یا رهاکننده از محدوده ،و اخالق
 اهمیت است.
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آوریم تا در را باز میو نقد خود بر آن را در باره جرم قول دورکیم . 12
امرهای  ،از منظر توان تخریب بنگریم و از این منظر نیز امرهای واقع مستمر

 :واقع را از یکدیگر تمیز دهیم
 گویدمی دورکیم: 

شویم که متناقض روبرو میبا نظری که حاصل بحث است سان، ما بدین     
تنها  نه ،شناسیهای موضوع جامعهدر شمار پدیده نماید. زیرا با قراردادن جرممی
ناشی از سرشت ناپذیر و ، گرچه تأسف آور، اما اجتنابجرم گوییم: پدیدهمی

امل پدیده ع :افزاییمبر گفته خود میاست، بلکه  انسانناپذیر ِ تصحیح زشتِ
این  . ناپذیر از هر جامعه سالم استسالمت جامعه است. بخشی جدایی
آور است. باوجود این، وقتی بر این نتیجه، در دید نخست، بسی شگفت

یابیم و تصدیق میدررا بودن آنشویم، آسان دالیل عادی زدگی چیره میشگفت
 ای که در آن جرم نباشد، وجود ندارد.زیرا هیچ جامعه .جرم عادی است کنیم:می
هستند، باید  که در یک جامعه مفروض اعمالی روی ندهند که جرمبرای این    

می قانون مجازات ، بدون استثناء از احساسات حاکه در همه وجدانها فردی
د تا که ندار بگردد و براثر وقوع جرم جریحهنباش پر مجرمان به میزان ضرور،

اگر هم چنین بگردد، بازهم جرائم از احساسات مخالف را مهار کنند. 
سان . زیرا علتی که بدینکندروند، تنها شکلشان تغییر میمیان نمی

 کند.ید را باز میهای جدکند، درجا، سرچشمهها را خشک میسرچشمه
 
و عمل به  احساسات نیک گزارشگر معرفت بر حقوق:  نظر دورکیم نقد ●

ای . هرگاه در جامعههستندحقوق و با یکدیگر رابطه حق با حق برقرارکردن 
شوند و جرائم که از ها حق با حق میافراد به حقوق خویش عمل کنند، رابطه

در  شوند. مؤلف به احساسات جمعیمحل میهستند، بی ط قوااشکال رواب
. معرفت به گوید و نه از حقوق ذاتی حیاتحمایت از حقوق جزا، سخن می

است. چراکه  ریزانخونریزی و حقوق و عمل به حقوق، غیر از بیزاری از خون
که کنند. حال آن، تغییر میوقع و بنابر نوع توجیه یک امر واقعاحساسات، بنابر م

سان، کنند. بدینمحل میعمل کنندگان به حقوق، همواره، عمل ناحق را  بی
د و داصفت جبری نمی گفت، به جرماگر دورکیم از این حقوق سخن می
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ناگزیر باید حد  ،ر از جامعه سالم بدانیمدانست که هرگاه جرم را جدایی ناپذیمی
فراوانی جرائم دلیل سالمت بیشتر جامعه  ،مطلوب آن را نیز تعیین کنیم. وگرنه

 گمان خواهد رفت.
، دائمی بشماریم، الجرم ، اگر جرائم را بمثابه امرهای واقع مستمردر حقیقت    

توان مانع برهم افزوده شدنشان شد. چراکه روابط شوند و نه مییپذیر منه درمان
افزایند. های مجرمانه بمثابه شکلی از آنها نیز بر هم میافزایند و عملبر هم می قوا

ی که فزونی واقعیتِ در منظر دید همو کند تصدیق می دورکیماین واقعیت را هم 
تصدیق ، است ها، در همه جامعههای اجتماعیها و نابسامانیسیبآگرفتن 

 .کندمی
گری یا سازندگی امرهای گی ویراناز منظر ویژه نوبت به نقد نظر دورکیماینک     

 :است واقع مستمر
 
در  دورکیمگویای دخالت پیشداوریهای  ،اندها که چاق شدهجمله،. در متن1

او به جبر و  باور :مستمر و جهان شمول است بمثابه امر واقع شناسایی او از جرم
ناپذیر انسان و عامل سالمت انگارِی جرم و ضرور سرشت زشت و تصحیح

گری خشونت» :گویای باور فلسفی به این حکم است ،نآجامعه سالم پنداری 
 ،شناسیگذار نحله فرانسوی جامعهبنیان ،سانبدین«. در سرشت انسان است

 ،باید از آن پرهیز کند. در عوضمی است که محققکاری را کرده
توان که نمیاست. توضیح اینغفلت کرده ،با حیات انسان از رابطه حقوق. 2

نظری است که دخالت دادنش در  ،حقوق انسان را ذاتی حیات او دانستن گفت
کند. زیرا شناسایی کننده خود موجود شناسایی را مخدوش می ،شناسایی امر واقع

از جمله استقالل  ،است و زندگی او عمل به حقوق است. غفلت از حقوقزنده
را قدرت مدار و قدرت محور  ،یی کنندهشناسا  ،عقل او ،نهاآزادی و جهل بر آو 

به  ،گرداند. در حقیقتناتوان می ،سان که هستکند و از شناسایی امر واقع آنمی
ها رهاتر عقل از محدود کننده ،نهاآمیزان معرفت برحقوق ذاتی حیات و عمل به 

حاصل غفلت از  حقوق ذاتی  ،شود. جبرباوری و پیشداوریهای دیگر دورکیممی
  ،شداست. هرگاه غافل نمی حیات
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از یکدیگر و شناسایی رابطه بخشی از حقوق با حیات را نیز  . تمیز حقوق2.1
 یافت. ضرور می

ضرور   ،وقرا در رابطه با این بخش از حق شناسایی جرم ،. بنابراین2.2
 یافت. و می

را نیز  از حقوق . شناسایی رابطه سالمت جامعه با برخورداری شهروندان2.2
 ،یافت. در نتیجهضرور می

گری نزدیک به مطلق تا از ویران ،گریبلحاظ ویران ،امرهای واقع مستمر. 3
توانند می ،بادانی طبیعت شدنآگری و عامل رشد انسان و ارندگی از ویرانبازد

یافت. برای مثال نیروهای انواع پیداکنند. او شناسایی این انواع را نیز ضرور می
ها هم در ساختن و هم روند. در جامعهخود به خود در تخریب بکار نمی ،محرکه

 ،رونده در تخریب بکار میای کروند. نیروهای محرکهدر تخریب بکار می
 باید از خود بیگانه شوند و سپس بکار روند.نخست می

 
اند که گی دانستهاجتماعی را دارای این ویژه و دیگران امر واقع . دورکیم13

اند. اما از امر بیرون از انسان وجود دارد. برای آن درون و بیرون نیز قائل شده
تواند در خود آن و یا دلیل وجود امر واقع می ،کهن اینآاند و همی غفلت کردهم

امرهای واقع و  ،باشد. از این منظر نیز ،نآن و یا در درون و بیرون آدر بیرون 
ها و دروغ جرائم و جنایت ،کنند. برای مثالها و رویدادها انواع پیدا میپدیده

امرهای واقعی هستند که دلیل  ،بطه قوا هستندگر راو همه دیگر امرهایی که بیان
گوید سبب وقوعش چیست.  اما وجودشان در خودشان نیست. چراکه قتل نمی

گوید علت آن بمثابه مرگ چیست. این می ،از دیدگاه پزشکی قانونی ،همان قتل
دلیل در خود قتل است و با دلیل یا دالیلی که برانگیزنده قاتل به قتل شده یا 

دلیل هر  ،دلیل دوستی ،دلیل سخن راست ،از یک جنس نیست. و باز ،اندشده
 است. در خود آن ،شودای و دلیل علمی که یافت میعمل خودانگیخته

شناسایی امرواقع مستمر شناسایی چند و چون دلیل و بودن و یا  ،قراربدین    
 ،کند. و نیزایجاب می را ،نبودنش در درون و یا هم بودنش در درون و بیرون
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به ضرورت فاعل دارد. امری هم که در  ،شودامری که در جامعه واقع می. 14
فاعل   ،نآوردن آمثل یک اندیشه پیش از به زبان  ،شوددرون یک انسان واقع می

نیز  ،بلحاظ انجام دهنده ،شوددارد. امری که واقع در خارج از انسان تعریف می
 :انواع دارد

یابند وجودی پایدار می ،مستقل از فاعل ،رهایی که بعد از وقوعام. 14.1
های خودانگیخته انجام و همه دیگر امرهایی که انسان و فن چون علمهم
فاعالن خود رهبری کننده خویش  ،ورده عشق آکه در ازدواجِ ِفردهند. چنانمی

دو همسر رهبری کننده خویش  ،است هستند. اما ازدواجی که ترجمان روابط قوا
اند که روابط قوا و به تبع ن رهبری پیروی کردهآاز  ،در زناشویی ،نیستند. زیرا

 است. ازدواج را ناگزیر کرده ،نآ
که با گسستن رابطه از میان  ،ولو مستمر ،امرهایی وجود دارند . در عوض،14.2

 ،بمحض از میان برخاستن رابطه ،ن روابط قواکه ازدواج ترجماروند. چنانمی
 گیرد. در معرض انحالل قرار می

مستمر شناسایی در درون یا در بیرون بودن فاعل  شناسایی امر واقع ،قراربدین    
 کند.یا فاعالن را نیز ایجاب می

 
افزایی است. وضعیت امروز خودگی برهای مهم یکی غفلت از ویژهاز غفلت. 15

گویای اثر بس  ،های اجتماعیها و نابسامانیسیبآهای گرفتار طبیعت و جامعه
 ،بار این غفلت است. در حقیقتزیان

کنند و عمل می ،هستند . امرهای واقع مستمری که گویای روابط قوا15.1
گری و هم از افزایند. هم از راه برانگیختن به ویرانگری میگری بر ویرانویران

های محیط زیست الیندهآ ،گری نخستین. برای مثالرهگذر برخود افزودنِ ویران
های جدید از الیندهآشوند هم از راه برخودافزایی و هم از راه ایجاد که تولید می

اعتیاد به مواد  ،گرافزایند. مثال دیبرخود می ،ها در طبیعترهگذر فعل و انفعال
های اجتماعی سیبآوردن آباز هم از راه برخود افزایی و هم از راه پدید ،مخدر

 شوند؛های دیگر میسیبآدیگر سبب بر خود افزایی خود و 
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زایند. نیستند نیز همه برخود اف . امرهای واقع مستمری که گویای روابط قوا15.2
هم برخود افزایند و هم زمینه ساز دستیابی به علم و فن جدید  و فن که علمچنان

 شوند.می
از منظر برخودافزایی و زایندگی  ،شناسایی امرهای واقع اجتماعی ،قراربدین    

اکنون اهل دانش به این شناسایی همبیشترین اهمیت را دارد.  ،و توان برانگیختن
خاطر که با قدرتمداری است. بسا بدینکه همگانی نشدهمشغولند اال این
 سازگاری ندارد. 

 
شوند نیز توصیف می ور شویم که امرهای واقع که جبارآگی را یاداین ویژه .16

نیازمند شناسایی  ،محقق ،روکنند. از اینجبر خود را به همگان تحمیل نمی
را یک شئی نیست که بتوان آن است که امر واقعشود. دقیق سخن اینمیانگین می

چون شئی موضوع تحقیق کرد. امر واقع فاعل و یا مفعول و یا هم فاعل و هم 
یی کنند. شناسایی امر واقع موکول به شناسامفعول دارد که با یکدیگر تفاعل می

 :رونها نیز هست. از اینآ
در مدار  شوند،می قوا با یکدیگر در روابطبا خود و  . تمامی کسانی که16.1

برند. را بکار می برضد یکدیگر ترکیبی از نیروهای محرکه با زور ،روابطبسته این
بردن ترکیب مذکور و گرفتار جبر روابط قوا و تخریب ناشی از بکار  ،بنابراین
هم گرفتار  ،شونددو طرفی که در جنگ می ،مانند. برای مثالمی ،نآهای پویایی

های اقتصادی + شوند و هم با ترکیبی )انواع اسلحه + تضییقجبر جنگ می
کنند و هم این رابطه کشند و ویران مییکدیگر را می ،برند...( که بکار می

های آینده را نیز از پیش متعین رد و زندگی نسلهای سلطه را در برداپویایی
 کند.می

نه تنها  ،کنندبرقرار نمی . تمامی کسانی که با خود و با یکدیگر روابط قوا16.2
ها بلکه به یمن این پدیده ،آورندشوند که پدید میگرفتار جبر امرهای واقعی نمی

که همکاری کنند. چنانا بیشتر میگستره فعالیتهای خودانگیخته خویش ر
 کند.وگستره فعالیت همکاری کنندگان را بیشتر می ،وردهاآبه یمن دست ،علمی
ها را با یکدیگر برقرار ن و هم این رابطهآهم  شهروندان ،. در عمل16.3

 کنند.می
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رها از بند روابط  هایها و میانگین همکاریتنها میانگین خشونت ،رواز این     
شود. میانگین سان که هست نمینآشناسایی واقعیت  ،هاشانو پویایی قوا

واقعیت سوم نیز ضرور است و آن میانگین فزونی سازندگی بر ویرانگری و یا 
گری بر از لحاظ فزونی ویران ،از جمله ،بعکس است. چرکه شناسایی از جامعه

 کند.تر میتر و دقیقرا کامل ،بعکسسازندگی و رشد یا 
 

ساده و امر واقع پیچیده را در فصل دوم شناختیم. اولی ساختار  امر واقع . 17
را باز  ساختار پیچیده. مثال زن کارگری که علت اعتصاب ،ساده دارد و دومی

)ما نیز حق داریم چون  کارگرامر واقع ساده خوانده شد. زیرا نظر زن  ،گویدمی
تر هم ساده یک جزء بیشتر ندارد. این پدیده ،واها هرچه را بخواهیم بخریم(ژبور
 شناسانی که پدیدارشناسیو جامعه به قول هوسرل –شود و هم نچه هست نمیآاز 

را  به واجد تغییرپذیری نیست که اگر آن -برند بکار  می شناسیرا در جامعه
ناپذیر دست یابیم و بگوییم ماهیت امر واقع را یافتیم. کناری بنهیم و به تغییر

 رود. امر واقع از میان می ،را که برداریم« ماحق داریم»
و پوششی را  قتحقی ،کمای نیست. زیرا دستدروغ امرواقع ساده ،در برابر    

ماند و نمایان حقیقت برجا می ،پوشاند. پوشش را که بدریمرا میدر بردارد که آن
 ،در امرهای واقع مرکب :کندگاه میآگی مهمی ما را از ویژه ،شود. این مثالمی

 ،هستند و عناصری که واقعیت دارند زایل شدنی ،عناصری که واقعیت ندارند
پذیرند و امرهای واقعی هستند که تجزیه ،نیستند. افزون بر اینزایل شدنی 

 :پذیر نیستندامرهای واقعی نیز هستند که تجزیه
استقالل و آزادی قابل تجزیه  ،پذیر نیستند. برای مثالتجزیه . حقوق17.1

 ما»که در مثالِ نآحق قابل تجزیه نیست. حال  ،«ماحق داریم»نیستند. در مثال 
 ،روثروت اجزای بسیار دارد. از این :ثروت قابل تجزیه هست ،«ثروت داریم

پذیر نیز تجزیه ،هستند . امرهای واقع که مرکب و ترجمان روابط قوا17.2
به  ،با انحالل روابط قوا ،گر روابط قوا استکه ازدواج وقتی بیانهستند. چنان

نیز چنین است  شود. یک حزب سیاسیمیاجزای تشکیل دهنده خود تجزیه 
 و...
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گی هم شناسایی غفلت از این ویژه ،در شناسایی امرهای واقع مستمر ،رواز این    
 تواند تغییر دهد.کند و هم کارکرد شناسایی را میرا ناقص می

 
به مالکیت  ،انسان بمثابه پدیده ،مستمر است داری امر واقعبرده ،برای مثال .18

زیر سلطه است.  –داری بیانگر رابطه مسلط که بردهآید. اال ایندیگری در می
است باید شناسایی شوند. فرض اینن میآهای هم رابطه و هم پویایی ،بنابراین

تواند به دیگری انتقال یمالکیت خصوصی است و م ،که مالکیت انسان بر خود
این رابطه برقرار  ،یابیمدر می ،پیدا کند. اما اگر تأمل در مثال را بیشتر کنیم

شد انتقال مالکیت انسان بر سعی خویش ناممکن است. شد اگر دانسته مینمی
مالکیت خصوصی باید تابع مالکیت شخصی باشد و نه بعکس. همین  ،بنابراین

های نظام ،یدآمد و یا درآاگر به عمل در می ،تیک معرفت بر حق و واقعی
 ،قراردهد. بدینداد و میتغییر می ،از اساس ،اجتماعی را

قابل  ،موضوعه . امرهای واقع که فرآورده کار انسان هستند و نیز حقوق18.1
قابل انتقال  ،ی و...ن شئآانسان بر این و  حق مالکیت ،انتقال هستند. برای مثال

 اند. اماشناسان غفلت نکردهگی روشاست. از این ویژه
نها است و نیز سعی او و  رهبری و آ. حقوقی که حیات قائم به عمل به 18.2

نها قابل انتقال از یکی به دیگری آن و استعدادهای دیگر و کارکرد آکارکرد 
که  و امرهای واقع مستمر ذاتی حیات گی حقوقشناسان از ویژهنیستند. روش

تواند سبب تغییر می ،بدانها که وجداناند. حال آنغفلت کرده ،قابل انتقال نیستند
نظام اجتماعی بسته و نیمه باز را به نظامی  ،های اجتماعی بگردد. برای مثالنظام

 عی باز بدل کند. اجتما
از جمله  ،سان که هستندنآباید بهوش باشد که شناسایی امرهای واقع  محقق    

خود  ،به نقد ،قابل نقد و ،یعنی تمیز خود و از خود بیگانه. تاکه از خود بیگانه
  :بازیافته گردد

 
ر ناپذیپذیرها به حذف. دانستیم که پدیدارشناسان از راه حذف حذف19
 ،شناسیروش در جامعهخوانند. کاربرد اینمی ن را ماهیت پدیدارآ رسند ومی

به شکل بسنده نشود و  ،اجتماعی در شناسایی امر واقع ،وقتی بجا است که
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سنده ب ،شودنچه به بهره مربوط میآدر  ،محتوی نیز شناسایی شود. برای مثال
حتی در  ،در این و آن وضعیت ،تواندمی که پدیدهبا توجه به این ،کردن به شکل
اشکالی متعددی  ،ها در وضعیت یکسان نیستندوقتی موقعیت ،یک وضعیت

است است. راستی اینن شدهآو توجیه « حیله شرعی»سبب یافتن  ،بخود بگیرد
است  شوند. بر محققها میها عامل غفلت از محتویشکل ،که در روابط قوا

 ،های مورد غفلت را شناسایی کند. افزون بر اینکه محتوی
یک رابطه  ،محتوی آن ،ن هرچه باشدآشکل  . در مثال ربا که تأمل کنیم،19.1

توان گفت ماهیت ربا رابطه قوایی است که میان داین و مدیون قوا است. می
ربا نیز ناپدید  پدیده ،توان گفت اگر این رابطه قطع شودشود. باز میقرار میبر

توان گفت ماهیت رابطه قوا تغییرناپذیر است. زیرا داین و مدیون شود. اما نمیمی
پدیده ربا  ،نیز ،توانند رابطه قوا را به رابطه همیاری تغییر دهند. با این تغییرمی

 ،قرارشود. بدینن میآو پدیده دیگری جانشین  شودناپدید می
تواند یک رابطه حق با حق می :توانند تغییر ماهیت بدهندها می. پدیده19.2

تواند از بیان استقالل و در یک رابطه قوا از خود بیگانه شود. یک دین می
 ،ن بیان قدرتندآها که این یا بیگانه شود. مرام از خود در بیان قدرت زادیآ

یک تفاوت اساسی میان  ،جادر اینتغییر ماهیت بدهند.  ،به نقد ،توانندمی
 ،زادیآاز خود بیگانه شدن بیان استقالل و  :کنیمدو تغییر مشاهده می

کند و نها را بالاجرا میآبلکه  ،بردرا از میان نمی این دو و دیگر حقوق
که تغییر رابطه قوا به رابطه حق با حق سبب انحالل پوشاند. حال آنمی

 .شودن در طول زمان میآهای ن و پویاییآورنده آرابطه و عوامل پدید
 ،شناساندین ،گوید چرا فیلسوفانگی مهم میغفلت از این ویژه    

نقد روی  به ،اقتصاددانان ،شناسانسیاست ،شناسانجامعه ،پدیدارشناسان
نقد را در تخریب  ،اند. دقیق بخواهیماند و به انکار یا تصدیق پرداختهنیاورده

ساز و اند و خود عامل غفلت از قدرت از خود بیگانهاز خود بیگانه کرده
« ساحران عصر جدید»اند و لقب ها شده«یژجنگ ایدئولو»برانگیخته شدن 

 اند. ( را یافته20)
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اجتماعی جامع وفراگیر )تام  که امر واقعاست نظر براین . مارسل موس20
به  -پسندد که موس خود این صفت را نمی –است ( یا همگانی نیزترجمه شده

شود که بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گی شناخته میاین ویژه
مامی اعضای جامعه راجع است و در باره همه اعضاء سخن را دارد و به ت

که بخشش یک امر واقع اجتماعی جامع و  فراگیر است زیرا همه گوید. چنانمی
اجتماعی و...(.  ،اقتصادی ،سیاسی ،گیرد )حقوقیهای اجتماعی را در بر میبعد

 (21ابد و بازگوید. )است که  سخن اینگونه امرهای واقع را دریاین نقش محقق
جدا از یکدیگر لحاظ  ،بعدهای هر واقعیت ،هنوز در غرب نیز ،باوجود این    
است. شوند و این تک بعد بینی از عوامل وضعیتی است که جهان امروز در آنمی

واجد بعدهای سیاسی و اجتماعی و  است که امرهای واقع مستمرراستی این
 ،کنند. برای مثالصادی و فرهنگی هستند. رابطه با طبیعت را نیز گزارش میاقت

ن آجامع است و شناساییش وقتی کامل است که همه بعدهای  ازدواج امر واقع
 شناسایی بگردند. 

 
را گزارش  گی را دارند که اصل راهنماییاین ویژه . امرهای واقع مستمر21
 کهاند. توضیح اینمدهآکنند که برپایه آن بوجود می

هایی هم که هستند. پدیده های قوا بیانگر ثنویت. همه انواع رابطه21.1
هستند نیز گویای ثنویت هستند. به این دلیل ساده که روابط  گر روابط قواگزارش

نیاز به دو  ،از قهرکردن عادی تا جنگ ،ند. برای مثالقوا به دو طرف نیاز دار
امرهای واقع زمانی سلطه یکی بر دیگری و وقتی سلطه  ،طرف است. باوجود این

زیر  -رابطه مسلط  ،کنند. برای مثالمتقابل و هنگامی تعادل قوا را گزارش می
بطه دو رقیب توانِ در زد و خورد از نوع دوم و راسلطه از نوع اول و رابطه دو هم

تمیز این انواع از یکدیگر واجد اهمیت  ،هم قوه از نوع سوم هستند. بنابراین
 بسیار است؛

گر اصل راهنمایی گزارش ،های قوا نیستندها که رابطه. همه انواع رابطه21.2
خوانیم. مثل رابطه دو دوست و دو عاشق وقتی در رابطه هستند که توحید می

 رود. بکار نمی ،رودبکار می ر روابط قوان ترکیب که دآاز  ،نهاآ
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نها در پیدایش و استمرار آراهنمایی که توجیه کننده اندیشه امرهای واقع مستمر    
 :کنندهستند را نیز گزارش می

 
ناصر تکرار کنیم که نه دین و نه مرام عنصری از ع ،. بخاطر فایده تکرار22

ن  ترکیب که در رابطه آشوند. عنصری از نمی ،ورده آنآهای فررابطه قوا و پدیده
 شوند چون ممکن نیست. ورود نیز نمیبکار می

کار دین و مرام توجیه و تجویز  ،ای نیاز به توجیه دارد. چون هر رابطه22.1
 ،انسان بداند حقوق را حقی از دین یا مرامی که صلح ،رابطه است. برای مثال

 ،اگر جنگی روی بدهد ،تواند تقدم جستن در جنگ را توجیه کند. بنابرایننمی
کند که جنگ ابتدائی را تجویز نه این دین یا مرام که دین یا مرامی را گزارش می

و  و پول ترکیبی از زور ،نآدر  ،کند. اما خود جنگ یک رابطه قوا است ومی
جنگ جایز  ،رود. در این ترکیبور بکار میآو مواد مرگ و ویرانی و فن علم

جنگ جایز  ،تواند شرکت کند. در عوضنمی ،است و یا جنگ جایز نیست
را نآدست زدن به  ،کند و جنگ جایز نیسترا توجیه و تجویز مینآاست وقوع 

 کند.ممنوع می
بسیار مهم است. زیرا شناسایی اندیشه راهنمایی که  گی امر واقعاین ویژه     

سبب شناسایی  ،کندگرفتن در برقرارکردن رابطه قوا را تجویز و تصویب میسبقت
رابطه دین یا مرام با قدرت و نقش قدرت در از خود بیگانه کردن دین یا مرام 

ن امر که دین یا مرام است که برقرارکردن رابطه شود. شناختن و شناساندن ایمی
کند. و یا رابطه قوا است که نیازمند توجیه و تجویز و تصویب قوا را تجویز می

ترین کارهای محققان است. در شمار مهم ،گیردشود و دین را به این کار میمی
 چراکه
نقش آنها  ،آیندها پدید میها در جامعهها و مرام. بنابراین که دین22.2
 ،کنندنکردن روابط اجتماعی است. هرگاه امضاءکردن یا امضاءامضاء
روابط ناقد این ،شوند و اگر نهراهنمایی توجیه کننده روابط اجتماعی میاندیشه

 روابط قوا ،نآاگر روابط درونی هر جامعه و روابط بیرونی  ،قرارشوند. بدینمی
گردند. های قدرت میبیان ،های راهنمای توجیه کنند این رابطههااندیشه ،باشند

های توانند بیانمی ،هاهای راهنمای نقد کننده این رابطهاما اندیشه
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 ،و تجویزکننده تغییر روابط قوا باشند. برای مثال قدرتی باشند که توجیه
های توجیه و تصویب کننده روابط قوای موجود و یژایدئولو
قشرهای »های پیشنهاد کننده تغییر روابط قوای موجود بسود یژایدئولو
آیند و کارکردشان این امر که دین و مرام در جامعه پدید می«. مادون

 ،باشند زادیآگذارد که اگر هم بیان استقالل و محل تردید باقی نمی
در معرض از  ،وابط حق با حق نکنندروابط خود را ر هرگاه شهروندان

 گیرند؛خود بیگانه شدن توسط قدرت قرار می
کنند و را نفی می آیند که روابط قواهای راهنمایی نیز پدید میاندیشه. 22.3

که از  خوانند تاخویش و عمل به این حقوق می را به شناختن حقوق شهروندان
 جبر روابط قوا برهند. 

نها و تفاعل آها( و سیر تحول ها و مرامها )دینشناسایی بیان ،سانبدین. 22.4
نها با روابط درونی و بیرونی هر جامعه کاری واجد بیشترین اهمیت آو برهم کنش 

 محقق ،شناساننداست. و چون امرهای واقع  دین یا مرامِ ِتوجیه کننده خود را می
 کنند.   گاه میآاست نیز را از تحولی که دین یا مرام به خود دیده

 
کنند نیز ها که با یکدیگر برقرار میثابت هستند و رابطه ذاتی حیات حقوق .23

مانند. غفلت از هایی که ترجمان این حقوق هستند ثابت میثابت هستند. پدیده
گی نوزده ( اما رابطه حق با شود )ویژهنها نمیآاین حقوق سبب از میان رفتن 

 ماند.وثابت می ،دهد. این رابطه نیز تا وقتی قطع نشودحق جای به رابطه قوا می
ها تا وقتی ماهیت ،نها با وضعیتآ. رابطه امرهای واقع با یکدیگر و رابطه 23.1

کند. برای مرواقع نیز از این قاعده پیروی میمانند. ترکیب اثابت می ،تغییر نکنند
هایش در درون و با امرهای رابطه ،خانواده در وضعیت اجتماعی معین ،مثال

ماند. اما با تغییر ماهیت ماند. با محیط اجتماعی نیز ثابت میواقع دیگر ثابت می
ای  تواند جکه عشق  می)تغییر رابطه قوا به رابطه حق با حق و یا بعکس چنان
در معرض تغییر قرار   ،به بیزاری دهد و بعکس( خانواده و بسا  وضعیت

 گیرند.می
تابع  ،گرچه برآنند که اعضای جامعه ،شناسانی چون  پیر بوردیو. جامعه23.2

نها استقالل خود آپذیرند که اما می ،موقعیت و منزلت اجتماعی خویش هستند
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 ،داننداجتماعی می دهند. آنها هم که امرهای واقع را نهادرا یکسره از دست نمی
دمی از نهاد هستند. هر دو گروه از این مهم غافلند که اگر آقائل به تابعیت 

ها بتوانند خود را ممکن نبود انسان ،استقالل و آزادی ذاتی حیات انسان نبودند
وقتی  :مواره عامل تغییردهنده استانسان ه ،از جبر امرهای واقع برهند. بنابراین

 دهد تغییر می ،کندتغییر می
 

کنند و با یکدیگر مجموعه پدید . امرهای واقع یکدیگر را ایجاب می24
 ،دهد کهآورند. اما هر نوع امر واقعی با امور واقع دیگری مجموعه تشکیل میمی
 ،روماهیت مشترک دارد. از این ،نهاآبا 

کنند یکدیگر را ایجاب می هستند، گر ثنویتکه گزارش . امرهای واقعی24.1
ن تحقیق را گویند که آ دهند. تحقیق علمیو با یکدیگر مجموعه تشکیل می

ای را ن رابطهآدهند و امرهای واقعی را شناسایی کند که با یکدیگر مجموعه می
ن زمان که مجموعه زبان گشود آآید. میمجموعه به سخن در  ،نآدر ،بجوید که

نقص  کار علمی نزدیک به بی ،گزارش کرد نآو وضعیت و موقعیت خود را در 
 است؛انجام گرفت

کنند یکدیگر را ایجاب . امرهای واقعی هم که توحید را گزارش می24.2
نقص است که وقتی بی دهند. شناسایی علمیکنند و با یکدیگر مجموعه میمی

را نآید و وضعیت و موقعیت خود در آمجموعه شناسایی شود و خود به زبان در
 شرح کند.

توانند علت پیدایش یکدیگر باشند و با یکدیگر این دو نوع مجموعه نمی    
جمع شدنی است و نه حق با قدرت.  زیرا نه توحید با ثنویت ،مجموعه بدهند

شود. مالکیت است با قدرت جمع نمی ین وقتی بیان استقالل و آزادیکه دچنان
کردن این دو یکدیگر غیر از ایجاب –ن ممکن نیست آعکس  –قدرت بر دین 

را است و غیر از جمع شدن این دو با یکدیگر است. قدرت بر دین یا مرام 
تا  ،د. و چون طبع قدرت گردان استشود بخاطر نیازش به توجیه خومالک می

را در توجیه خود بکار برد. این نیز امر تواند آننمی ،دین را از خود بیگانه نکند
 (22واقعی مستمر و جهان شمول است. )
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هم بعد زیباشناسانه  ،های حق با حق هستندکه رابطه . امرهای واقع اجتماعی25
های زبان آزادی را دارد و هم گیویژه ،کندنها را بیان میآزبانی که دارند و هم 

  :عامل انسجام جامعه هستند
های است که رابطهاین ،جبرگرا از آن غافل است شناسیامر مهمی که جامعه    

در رابطه را از  شرکنندگان ،از خود بیگانه شود حق با حق چون در روابط قوا
گردانند. نها را گرفتار جبر قدرت میآکنند و زادی خویش غافل میآاستقالل و 

نچه در آهم رابطه و هم  ،عامل تقسیم و تجزیه جامعه قدرت است. لذا ،پس
 ،حق باشد ،شودنچه مبادله میآشود را باید شناسایی کرد. هرگاه رابطه مبادله می

توان توان می ،ساناست. بدیننآآورد و ترجمان پدید می این حق همبستگی
زادی آزندگی و دیرپایی هر گروه و هر جامعه را اندازه گرفت. زیبایی و زبان 

 آورند. پدید می ای هستند که امرهای واقع مستمرگویای نوع مجموعه
 
ها و رویدادها که در سه فصل اقع پدیدههای امرهای وگیویژهبدیهی است که    

در  ،با رعایت نقد انجام گرفته ،اندتکرار نشده ،اند و در این فهرستمدهآپیشن 
 باید بکارشان برد.  ،تحقیق

  
 به پایان رسید. ،سال روز تولد پیامبر )ص( ،1396ذر آ 10این تألیف در تاریخ 
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, 5, 4, 3  یواقع اجتماع یامرها
8 ,12 ,17 ,21 ,22 ,23 ,

25 ,35 ,38 ,39 ,54 ,57 ,
59 ,63 ,66 ,70 ,78 ,81, 
82 ,85 ,86 ,94 ,99 ,100 ,

103 ,105 ,106 ,107 ,
111 ,116 ,118 ,125 ,
126 ,127 ,128 ,131 ,
133 ,188 ,192 ,197 ,
218 ,226 

 113  طیواقع بس یامرها
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 105, 98, 95  واقع جامع یامرها
, 114, 113  واقع ساده یامرها

116 
, 10, 9, 7, 6  واقع مستمر یامرها

11 ,12 ,18 ,45 ,200 ,
202, 205 ,206 ,208 ,
209 ,210 ,211 ,212 ,
213 ,214 ,215 ,216 ,
220 ,222 ,223 ,226 

, 112, 5  یواقع وجدان یامرها
113 ,127 ,141 ,142 ,
143 

 198  ژهیواقع و یامرها
 102  کایامر
 93  یشمال یکایامر
, 25, 17, 11  یراهنما شهیاند

211 ,212 
 163  انیرانیا یهاشهیاند

, 67, 59, 50, 49, 25  تیانسان
69 

 111  1917انقالب 
 111  هیانقالب روس

, 184, 145, 142, 10  رانیا
205 

 26  یاسیس یآزاد
, 146, 145, 134, 44  آمار

155 
 146  آمارگران

 145  یعموم یریآمارگ
 101, 99  یفرد یبازنماها

, 100, 48, 43, 32, 18  باور
109 ,164 ,173 ,182 ,
215 

 170  ستهیز انیبن
 120  واهاژبور

, 38, 11  یاستقالل و آزاد انیب
121 ,124 ,204 ,221 ,
224 ,225 

, 38, 17, 11, 9  قدرت انیب
204 ,212 ,221 

 44  یاجتماع یماریب
, 163, 162, 116, 6  داریپد

164 ,165 ,166 ,173 ,
177 ,178 ,179 ,181 ,
183 ,186 ,189 ,190 ,
193 ,197 ,208 ,212 ,
220 

, 163, 162, 6  یشناس داریپد
177 ,181 ,183 

, 80, 13, 8, 6  یدارشناسیپد
162 ,163 ,167 ,172 ,
173 ,174 ,176 ,177 ,
178 ,179 ,181 ,182 ,
183 ,184 ,185 ,186 ,
190 ,191 ,219 

 190  انیدارگرایپد
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, 40, 39, 33, 13, 6, 4  دهیپد
41 ,42 ,43 ,44 ,56 ,57 ,
59 ,61 ,73 ,74 ,75 ,77 ,
78 ,79 ,83 ,87 ,88 ,98 ,

111 ,112 ,130 ,159 ,
163 ,164 ,165 ,166 ,
167 ,168 ,178 ,182 ,
183 ,184 ,185 ,186 ,
187 ,189 ,190 ,191 ,
192 ,193 ,194 ,195 ,
196 ,197 ,200 ,204 ,
208 ,211 ,214 ,219 ,
220 ,221 

 36  دهید بیآس یهادهیپد
 40, 36  یعاد یهادهیپد

 131  یفکر یزگاریپره
, 182, 90, 88, 16, 15, 9پول  

206 ,207 ,223 
 170  ینیتکو میتقو ییایپو

 176, 173, 172  تجربه ناب
 176, 175, 159  گرتجربه
, 172, 171, 32, 6  ییگراتجربه

173 ,175 ,176 ,177 
, 171, 6  یالئاستع ییگراتجربه

172 ,176 ,177 
 172  یاستقرائ ییگراتجربه

 106  یاجتماع هیتجز
 225, 33, 32  یعلم قیتحق

 138  خودجوش یتحول
 198  یاسیس التیتشک

 156, 18  تظاهرات
 155  عجوالنه یهامیتعم
, 179, 95, 89, 56, 8  نیتع

200 ,213 
 203  ییزدانیتع
, 165, 164وجهه نظر   رییتغ

166 ,167 
 155  یذهن یرهایتفس
 114, 105, 55, 25  کار میتقس
 170, 169  ستایا میتقو

 131  یتواضع علم
 9قدرت   یگرهاهیتوج
, 32, 25, 23, 17, 6  تیثنو

62 ,98 ,104 ,121 ,132 ,
149 ,164 ,168 ,175 ,
178 ,179 ,195 ,201 ,
204 ,209 ,222 ,225 

 121, 108  یجامعه صنعت
 121  جامعه مصرف کننده

, 20, 8, 6, 4, 3  یشناسجامعه
23 ,24 ,25 ,26 ,35 ,39 ,
40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,51 ,
52 ,59 ,60 ,61 ,62 ,67 ,
68 ,72 ,74 ,77 ,88 ,89 ,
98 ,100 ,101 ,102 ,

104 ,114 ,137 ,162 ,
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163 ,178 ,179 ,180 ,
181 ,182 ,183 ,184 ,
185 ,188 ,190 ,191 ,
194 ,199 ,214 ,215 ,
219 ,220 ,226 

 34  ترمادون یهاجامعه
 34  متمدن یهاجامعه
 105, 55  مدرن یهاجامعه
, 121, 86, 31, 26, 16  جبار

125 ,132 ,218 
 8  یجبر باور

 8جبرباوران  
 194, 124, 29  جدل
, 46, 45, 44, 43, 33  جرم

47 ,48 ,49 ,57 ,76 ,214 ,
215 ,216 

, 27, 21, 18, 15, 4  یجمع
35 ,43 ,44 ,45 ,46 ,48 ,
55 ,56 ,57 ,59 ,61 ,62 ,
65 ,66 ,69 ,70 ,81 ,85 ,
87 ,93 ,96 ,98 ,99 ,101 ,

103 ,121 ,122 ,132 ,
137 ,143 ,146 ,188 ,
214 

 126  یشناستیجمع
 56, 47, 46, 44  تیجنا

 117  یاجتماع یهاجنبش
 100  مردم یهاجنبش

 221  یژدئولویجنگ ا
 149  جباران تیحاکم

  دموکرات آلمان الیحزب سوس
112 
 219, 123, 112  یاسیحزب س

 173, 35, 3  ییگراحس
 220, 93, 80, 45  تیحق مالک

, 15, 14, 11, 10, 9  حقوق
19 ,20 ,21 ,23 ,27 ,38 ,
44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,
55 ,64 ,70 ,71 ,72 ,73 ,
80 ,86 ,92 ,96 ,106 ,

184 ,197 ,198 ,202 ,
204 ,205 ,206 ,209 ,
210 ,211 ,213 ,214 ,
215 ,216 ,219 ,220 ,
221 ,223 ,224 

, 44, 23, 20  اتیح یحقوق ذات
47 ,48 ,70 ,73 ,86 ,106 ,

210 ,214 ,215 ,220 ,
224 

, 25, 24, 22, 21, 8  قتیحق
26 ,32 ,33 ,38 ,41 ,45 ,
47 ,48 ,57 ,58 ,64 ,67 ,
69 ,73 ,74 ,77 ,84 ,89 ,
92 ,93 ,98 ,103 ,111 ,

116 ,117 ,118 ,120 ,
132 ,147 ,158 ,165 ,
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167 ,170 ,172 ,175 ,
182 ,191 ,192 ,193 ,
194 ,195 ,196 ,198 ,
199 ,201 ,203 ,204 ,
207 ,209 ,210 ,212 ,
213 ,215 ,217 ,219 

 128  حکومت مصر
 172, 119, 108  حواس
 142  ینید یهاحوزه

 142, 141  خاطرات
 130  یرانیخانواده ا

 196  یکیخالء کوانت
, 19, 17, 15  یختگیخودانگ
30 ,38 ,72 ,92 ,125 ,

201 ,202 ,203 ,204 ,
206 

 173, 171, 170  الیخ
 163  دانش امر واقع

 162  دانش ذات
 132  ییاروپا یدانشگاهها

, 206, 205, 58, 45  یدوست
207 ,216 

 194, 125, 124  کیالکتید
 129  ییبودا نید
 129  هودی نید
 141  یساالروانید

 162  اءیذات اش
 166  انیگراذات

 147  یاستبداد یمهایرژ
, 20, 15, 12, 11, 9روابط قوا  

23 ,30 ,44 ,45 ,47 ,48 ,
49 ,58 ,70 ,72 ,73 ,86 ,

106 ,126 ,203 ,204 ,
206 ,207 ,208 ,209 ,
210 ,211 ,214 ,215 ,
217 ,218 ,219 ,221 ,
222 ,223 ,224 ,226 

 172  ییگرایشناسروان
 189, 23  روح خردمند

 111, 109  هیروس
 109  یشورو هیروس

 29  روش استقراء
, 31, 29, 26, 3  یروش علم

32 ,50 ,75 ,147 ,196 
, 153, 151, 141, 130  دادیرو

156 ,178 ,187 ,188 ,
189 ,191 ,200 

 168, 6  شناسانهروش یندگیزا
 124  یزبان مادر

, 48, 41, 38, 19, 15, 9زور  
58 ,70 ,71 ,73 ,81 ,96 ,

192 ,205 ,206 ,210 ,
211 ,212 ,213 ,218 ,
223 

 39  شناس ستیز
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, 102, 42, 35  یساختار اجتماع
108 ,138 
 172  عام یارتباط یساختارها

 183  ییساختمان گرا
 118  سازمان خانواده

  یاساس یحقوق یهایسازمانده
198 
 145, 48  سانسور
 145  یسرشمار

 114, 25  یدارهیسرما
 142  سلطنت

 121  کاهایسند
 109, 105, 26, 25  سمیالیسوس

, 169, 166, 163, 17شعور  
174 ,175 ,178 

 176, 173  ییگراشک
, 43, 40, 28  یعلم ییشناسا

51 ,74 ,100 ,148 ,176 ,
195 ,200 ,213 ,225 

 109  تیامن یشورا
 136  شهادت

, 57, 49, 15, 11, 9شهروندان  
106 ,110 ,118 ,126 ,
149 ,197 ,209 ,216 ,
218 ,224 

 21  یجمع ستیز یهاوهیش
 164  صدور حکم

 223, 149  صلح

, 189, 188, 186  رورتیص
190 ,194 

, 61, 60, 59, 49  انسان عتیطب
63 ,70 ,71 ,118 

 172  ییگراعتیطب
 129, 127  طالق
, 55, 41, 35, 29, 22  عادت
64 

 163  یرانیا لسوفانیعارفان و ف
 174, 171  عاطفه

 29  عرضه و تقاضا
 182, 64, 35, 20  عرف

 150  عکاس
, 28, 27, 25, 24, 19, 9علم  

29 ,31 ,32 ,33 ,36 ,37 ,
38 ,40 ,48 ,51 ,66 ,74 ,
76 ,81 ,112 ,126 ,136 ,

142 ,149 ,151 ,172 ,
176 ,189 ,191 ,192 ,
193 ,194 ,195 ,201 ,
202 ,206 ,208 ,212 ,
213 ,217 ,218 ,223 

 43  مجرمانه، یهاعمل
, 131, 112, 99, 18  تینیع

175 ,179 ,180 ,181 ,
185 ,189 ,196 

 172  ییگراتینیع
 120  یجنس زهیغر



238 
 

 121  فرهنگ کارگر
 147  یشفاه یفرهنگها

 87, 21  یفشار جمع
 169  ستایا تیفعال
 169  ایپو تیفعال

 211, 124, 9فکر راهنما  
, 162, 83, 68, 48, 6  فلسفه

172 ,173 ,175 ,176 ,
177 ,179 ,186 ,190 ,
193 ,194 ,197 

, 81, 48, 38, 19, 15, 9فن  
134 ,136 ,147 ,157 ,
206 ,217 ,218 ,223 

 197, 195  کیکوانت کیزیف
 150  بردارلمیف

 197  تیقانون عل
 106  قانون مشارکت

 149  یقحط
 55, 48, 27  یقرون وسط

 15  یقواعد اخالق
 150, 147  قوم شناسان

 120  یکارخانه اسلحه ساز
, 121, 120, 116, 114  کارگر

138 ,180 ,219 
 128  کانال سوئز

 196کانتوم عمل  
 108  شانیکش

 26  سمیکمون

 198, 20, 19  کودک
 105, 25  سمیبرالیل

 186, 173  عهیالطبمابعد
 112  سمیرکسما

 173  کیزیمتاف
, 175, 173, 172  یگریمثال

190 
 172  یمتعال یگریمثال

 142  ینیمدارس د
 34  یمردم ابتدائ

 150  مردم شناسان
 181, 99  یمرلو پونت

 129  ارتودکس تیحیمس
 129  پروتستان تیحیمس
 129  کیکاتول تیحیمس

, 133, 51  یمشاهده و بررس
134 ,135 ,165 ,194 

 145  مطبوعات
 148  ینیمقام د
 93  یمالنز

 124  تیمل
 150, 135, 5  یریمنابع تصو
 147, 135, 5  یمنابع شفاه

 139, 135, 5  یمنابع کتب
, 137, 135, 5  یمنابع ماد
138 ,150 ,185 

 103  انگریطق بمن
 197  یمنطق صور
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 103  تیمنطق عل
, 124, 121, 20  یموازنه عدم

132 ,178 ,179 ,201 ,
202 ,204 ,205 

 198  یموجود اخالق
 110, 56  مهاجرت

 200, 57  نینامتع
 165  ینحله تحقق

 172  ییگرا تینسب
, 60, 31, 28, 26, 5, 4  هینظر

62 ,70 ,71 ,72 ,74 ,90 ,
99 ,107 ,120, 121 ,

134 ,161 ,190 ,195 ,
196 ,212 

 28  ارزش هینظر
 161, 121, 120  راهنما هینظر
 28  یاقتصاد یهاهینظر

 150  نقاش
, 103, 102, 99, 23  نماد

104 ,105 ,138 ,183 
 157, 153, 145  ینمونه بردار

, 92, 85, 79, 55, 11, 6  نهاد
106 ,111 ,142 ,180 ,
183 ,197 ,198 ,199 ,
200 ,204 ,210 ,225 
 116  یدیواحد تول

 Wahl  173واهل

, 45, 31, 28, 18, 15  وجدان
46 ,47 ,48 ,56 ,63 ,78 ,
94 ,98 ,99 ,100 ,101 ,

103 ,112 ,113 ,123 ,
164 ,166 ,169 ,170 ,
171 ,175 ,178 ,179 ,
220 

 99, 98, 56, 45  یوجدان جمع
, 99, 98, 63  یوجدان فرد

100 ,101 
, 47, 46, 15  یوجدان همگان

48 ,56 
 214, 44  یوجدانها فرد

 100, 28, 14  یفرد یهاوجدان
, 132, 54, 32, 22, 20  یهست

163 ,186 ,201 ,213 
, 35, 31, 25, 21  یهمبستگ
59 ,65 ,72 ,92 ,96 ,101 ,

102 ,105 ,106 ,169 ,
226 

 


