


مروری بر برخی مکاتب فلسفه علم 
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ن آينده پژوهان دانش خود دربارة گذشته، حال و آينده را بر پاية كدامي: سوال اصلی
؟بنيان های فلسفی استوار كرده اند

به عبارتی معرفت آينده پژوهانه معتبر، با چه روشی حاصل می شود؟ 
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پژوهی و پوزیتیویسمآینده

(1798-1857)كنتآگوستراآنبنيانگذارمعموالًكهاستديدگاهیپوزيتيويسم،
.دانندمی

رتیصودرتنهاپژوهشیهروداردوجودعلمیروشيكتنهاها،پوزيتيويسمزعمبه
.باشدكردهپيرویروشآنازكهاستعلمی

هایرخدادهستند،ابدیوازلیعلّیقوانين  ینتيجهطبيعی،رخدادهایكههمانطور
نيزیاجتماعپژوهشگریوظيفه.دانستقوانينیچنينمعلولبايدنيزرااجتماعی
.استقوانيناينكشف
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پژوهی و پوزیتیویسمآینده

علومهایروشهمانازاجتماعیامورمطالعةبرایبايداجتماعیعلومكنت،نظراز
.كننداستفادهطبيعی

خواهدرارخدادهابينیپيشتوانباشد،آمدهدستبهدرستروشباكهعلمی
.كردكشفراكنشبهترينها،بينیپيشايناساسبرتوانمیوداشت،
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پژوهی و پوزیتیویسمآینده

:كردخالصهصورتاينبهتوانمیراپوزيتيويسماصلیهایايده
شاهداتمازدقيقایشيوهبهكهيقينیوشدهاثباتاستمعرفتیعلمیمعرفت

.آيدمیدستبهتجربیهایآزمايشو
قابلمدردائماًبايددانشمندانوندارندعلمدرجايیهيچ،شخصیعقايدوعاليق

.نمايندايستادگیعلمساحتبهظنّیتخيالتورود
،آنروشاستقرا،واستعلمشروعنقطهمشاهده.
محدودیتعدادازكههستيممجازماباشد،برقرارزيرشرطسهكهصورتیدر

:كنيماستنتاجشمولجهانقانونی،مشاهدتییگزاره
باشند،زيادمشاهدتیهایگزارهتعداد.1
شوند،تکرارمتنوعیشرايطتحتمشاهدات،.2
6.نباشندشمولجهانقانونآنباتعارضدرمشاهداتازكدامهيچ.3



پژوهی و پوزیتیویسمآینده

باهمواره،.دهستنسکهيكرویدوتبيين،وبينیپيشپوزيتيويستی،نگاهدر
راتاسدادهرخآنچهتوانمیاوليهشرايطازآگاهیباوهانظريهوقوانينكشف
.نمودبينیپيشرااستندادهرخآنچهوتبيين،

علومميانیشناختروشاتحادفرضعلم،ازپوزيتيويستیتلقیبنيادينجزءديگر
ورتیصدرتنهاپژوهشی،هركهمعتقدندهاپوزيتيويست.استانسانیوطبيعی
طبيعیعلوممعتبرهایروشهمانازكهبودخواهدعلمیصفتیشايسته
.باشدكردهاستفاده
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پژوهی و پوزیتیویسمآینده

نندكمیتلقیاعتباربیرانباشدپذيرمشاهدهآنچهمعموالًهاپوزيتيويست.
هایتبييناز(...وملتسازمان،مثل)جمعیهایهويتحذفنگاه،ايننتيجه

.نيستندمشاهدهقابلمستقيماًهاهويتاينكهچرابود؛خواهداجتماعی
رخدادهایشود،میناميدهشناختیروشفردگرايیكه،ديدگاهايناساسبر

اگرچه.استجامعهیدهندهتشکيلافراد متقابل هایكنشجمعحاصلاجتماعی
میكفايتاجتماعیامورتبيينبرایاما،هستندپيچيدهبسيارمتقابل،هایكنشاين

.كنند
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پژوهی و پوزیتیویسمآینده

:پوزيتيويسمبرواردنقدهای
«مشاهدهبودنبارنظريه»يا«نظريهبهمشاهدهمسبوقيت»:اولنقد
:داردوجودمهمفرضپيشدومشاهده،بهپوزيتيويستینگاهدر

.ندكمیفراهمانسانبرایواقعيتبهمستقيمیكمابيشدسترسیمشاهده،:اول
.بينندمیچيزيكدوهركنند،مینگاهواحدیچيزبهكهگرمشاهدهدو:دوم

رافرضپيشدواينشناختیعلموروانشناختیمتعددتأمالتوهاپژوهشاما،
،شتهگذهایتجربهبهحدیتاگر،مشاهدهحسییتجربه.برندمیسؤالزيرشديداً
ازتأثرمقطعاًماحسییتجربهاگرچه.استوابستهاواميالوانتظاراتحتیومعرفت
بهخارجیهایمحركآنازماذهنیادراكاماهستند،خارجیفيزيکیهایمحرك
9.استوابسته...وانتظاراتدانش،،فرهنگیتربيتبهوضوح



پژوهی و پوزیتیویسمآینده

برحونسهبهكمدستگرمشاهدهذهنيت،«مشاهدهبودنبارنظريه»ايدهاساسبر
:گذاردمیاثرمشاهده

.كنندمیاستفادهنظریزباننوعیازصورت،هردرمشاهدتی،هایگزاره.1
كيتوسطمشاهدههمانگزارشبازبانعربيكتوسطشتريكیمشاهدهگزارش
وعلمیهایگزارشدرنظریهایواژهازاستفاده.بودخواهدمتفاوتزبانفارسی
.استناپذيراجتنابامریعلمیغير
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پژوهی و پوزیتیویسمآینده

.كنندمیهدايتراآزمايشومشاهدهاميال،وانتظاراتنظريات،.2
نظرياتبهنسبتآزمايشآناهميتبهوابستهدهد،انجامآزمايشیچهدانشمنداينکه
كهزنندمیآزمايشيكبهدستصورتیدرتنهادانشمندان.استموجودعلمی
.اشدبساختهپراهميتراآزمايشآنینتيجهكهباشدشدهطرحاینظريهپيشتر،

ازهدستآنتنها،مغز.استمحدودمشاهداتضبطبرایانسانتوانايیاينبرافزون
باشد؛دادهتشخيصمربوطومناسبخودهدفبرایكهكندمیپردازشراهاداده
.باشندمرتبطآزمونموردنظريهباكههايیدادههمانيعنی
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پژوهی و پوزیتیویسمآینده

.استاثرگذارمشاهدهخوددرها،انسانذهنيت.3
.گذاردمیيرتأثبينيمنمیآنچهوبينيممیآنچهبرماپيشينهایتجربهوانتظارات

توموركيوجودتواندمیباشد،ديدهآموزشكافیاندازهبهكهپزشکیمثال،عنوانبه
يكاعضایاستممکنكهحالیدر،دهدتشخيصايکسپرتوتصويردررامغزی
.ببينندشيطانیتصويریياجادونوعیراايکسپرتوتصويرآفريقا،بدویقبيله
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پژوهی و پوزیتیویسمآینده

است؟مؤثرگرمشاهدهذهنيتبرچيزیچهاما
چونعواملی.هستنداثرگذارگرمشاهدهذهنيتبراجتماعیوفردیعواملازبسياری
تموقعي،(كودكیدورانهایتجربهحتی)گذشتهتجربياتفرهنگی،هایويژگی
....وخرافات،مذهبیباورهایترجيحات،عاليق،جنسيت،شغلی،
هبخاصایزاويهازكسیهركهاستايننظريهبهمشاهدهمسبوقيتینتيجه
بلکه،نيستخارجیواقعيتمستقيمینتيجهها،انسانادراك.كندمینگاهواقعيت
.استهاآنبرحاكمذهنيتوخارجیواقعيتازتركيبی

ازصحيحیمطلقاًقرائتهيچ:كهآموزدمیپژوهانآيندهبهمهمدرسیامر،اين
جهاتازآنكردننظارهواقعيت،یمطالعهبرایراهبهترين.نداردوجودواقعيت
ارتقایبهمختلفهایذهنيتبامختلفافرادمشاركتديگر،عبارتبه.استمختلف
.رساندمیياریپژوهانهآيندهیمطالعه
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پژوهی و پوزیتیویسمآینده

استقرااصل:دومنقد
يقينیحکمیبهمشاهداتاز(زيادچندهر)محدودتعدادیباتواننمیهيچگاه
وهاپديدهظهورهموارهاجتماعی،سطحدرخصوصبه.كردپيدادستآيندهدرباره

.استپذيرامکانجديدهایراه
وجیاقتصادسنمثل)اندشدهاستوارتاريخیهایدادهپايهبركههايیروشواقعدر

.شوندمیورروبهشکستباآيندهبينیپيشدرمواقعازبسياریدر(رونديابیبرون
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پژوهی و ابطال گراییآینده

علمكهچرا،دباشنگرانیمايهنبايداستقرااصلشکستگرايان،ابطالديدگاهاساسبر
.استنشدهاستواراستقرايیاستداللبراساساً
.كردطرحراايدهاينباراولينبرایكهاستكسیپوپر،كارل

آن.پذيرندمیخرسندیباراهاانسانذهنيتتوسطمشاهداتهدايتگرايان،ابطال
دسحنظريات،.استعلمیفعاليتشروعنقطهمشاهده،نهونظريه،كهمعتقدندها

میهاحدساين.كندمیخلقراهاآنآزادانهانسانذهنكههستندموقتیهايی
....ومذهبیباورهایداستان،خرافات،مانندبگيرند؛ريشهجايیهرازتوانند

الابط:باشندداشتهمهمشرطیبايدشوند،محسوبعلمیآنکهبرایها،حدساما
15.بودنپذير



پژوهی و ابطال گراییآینده

ایدهمشاه،منطقینظرازتوانمیكهاستآنمعنایبهگزارهيكبودنپذيرابطال
باشد؛گزارهآنیكنندهابطالكهكردفرضرا

نمیيابارد،میبارانيافردا»:گزارهبرخالف«بودخواهدبارانیهوافردا»:گزارهمانند
.«بارد
نظراز.كندردرادومگزارهبتواندكهنداردوجودممکنیمشاهدتییگزارههيچ
.ندباشداشتهعلمینظرياتدرجايیتوانندنمیهايیگزارهچنينگرايان،ابطال
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پژوهی و ابطال گراییآینده

:كندمیتعريفچنينراعلمیفعاليتداستانپوپر،
یمتالشسختیبهدانشمندانشود،میارائهپذيرابطالاینظريهكهآنازپس
نايدرهاآناگر.نمايندابطالرانظريهآنمختلف،هایآزمايشطراحیباتاكنند
یجدمقابلدراینظريهاگراما.شودمیگذاشتهكنارنظريهآنشوند،موفقكار

یبراتالشاماپذيريم،می«موقتطوربه»راآن،كردمقاومتماهایتالشترين
آنودنبصادقمعنایبهنظريه،يكموقتیپذيرش.كنيمنمیتركهرگزراآنابطال
موجودهایهنظريازبهترنظريه،اينكهباشيماميدوارتوانيممیتنهامابلکهنيست،

.استپيشينهاینظريهو

17



پژوهی و ابطال گراییآینده

ربهضآنازنيزخوداما.پذيردمیرانظريهبهمشاهدهمسبوقيتظاهراًگرايی،ابطال
.خوردمیجدیای
یاندازهبهراهاآنبايدپسهستند،گرمشاهدهذهنيتازمتأثرمشاهدات،اگر

میچگونهكهشودمیمطرحسؤالاينحال.بدانيمپذيرآسيبگرمشاهدهذهنيت
یهاگزارهصدقازاگركرد؟ردرانظرياتپذير،آسيبمشاهداتبرتکيهباتوان

هایزارهگازبرخیكذبهاآنبرتکيهباتوانيممیباشيم،داشتهاطمينانمشاهدتی
نمیهيچگاهنباشيم،مطمئنمشاهدتیهایگزارهصدقازاگراما.دهيمنشانراكلّی

يگر،دعبارتبه.بدانيمباطلرامشاهدهآنبامعارضهاینظريهاطمينان،باتوانيم
ردودمبايدنظريهلزوماًمشاهده،بانظريهتعارضصورتدركهكندنمیحکممنطق
آنبامتعارضمشاهدتییگزارهودرست،اینظريهاستممکن.شوددانسته
18.باشدنادرست



پژوهی و ابطال گراییآینده

آنواستنتاجمشاهدتیهایگزارهنظريه،يكازمستقيماًتواننمیاين،برافزون
،نظريهيكازمشاهدتییگزارهيكاستنتاجبرای.دادقرارآزمونموردراهاگزاره
بهريهنظكهديگریعواملنقشاوليه،شرايطدربارهكمکیهایفرضایپارهازبايد
.گرفتكمكنيز...واستنپرداختههاآن

ماعیاجتیپديدهيكظهورنظريه،يكاساسبرایعدهكهكنيمفرضمثال،برای
وذشتهگدربارههايیفرضناچاربهبينی،پيشاينبرایهاآن.كنندبينیپيشرا

كنشهایبينشوهاارزشمطالعه،موردیجامعهبراثرگذارعواملسلسلهحال،
میننشود،محققمذكوربينیپيشاگرحال.كنندمیاختيار...واجتماعیگران
واقع،در.ودشگذاشتهكناربايدوشدهابطالنظريهكهگرفتنتيجهسادگیبهتوان

ينیبپيشتحققعدمبهگفتهپيشهایفرضازيكهربودننادرستاستممکن
19.باشدشدهمنجر



پژوهی و ابطال گراییآینده

.كنندمقاومتابطالبرایماهایتالشبرابردرنظريهچنداستممکنهمچنين
حدوديت،ماين.كندنمیارائهنظرياتیچنينميانانتخاببرایمعياریگرايیابطال

زبرانگيبحثبسيارپژوهیآيندهچونعملبهمعطوفهایرشتهدرخصوصبه
.بودخواهد
تاراعملیاقدامتواننمی.نيازمندندسريعهایگيریتصميمبهگاهیگيران،تصميم
مناً ض.انداختتعويقبهباشند،شدهابطالهاآنازيکیجزنظريات،یهمهكهزمانی
فادهاستبانظرياتآزمونواجتماعیعرصهدرآزمايشطراحیكهكردفراموشنبايد

تاباشدنيازموردزمانهادههاستممکن.نيستسادهكاریها،آزمايشآناز
.شوندآشکاراجتماعینظريهيكهایضعفوهاتوانايی
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

،1975سالدربسکررویاثر«علمبابدرگراواقعاینظريه»كتابانتشارزماناز
شدهمطرحشناختیروشمکاتببرایجدیرقيبیعنوانبه«انتقادیگرايیواقع»

.است
یمعلمیپژوهشبنيانرااستقراءوداردعلمرشدبهخطینگاهیپوزيتيويسم،

ارطبيعیقوانينومنفعل،گریمشاهدهراانسانمکتباينطرفداران.شناسد
سطوحیمانندهيومنگاهدرجهانومعرفت.دانندمیاوذهندرهافکتبازسازی
لمعومنفعلگریمشاهدهانسانمتناظرند،همبايكبهيكآننقاطكههستند
.است(اهآنتوالیوهافکت)بيرونیمحركبهالعملیعکسوخودیخودبهفعاليتی

.دانستطبيعتهمايند توانمیراعلمترتيباينبه
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

.نيستهدهمشاقابلمستقيماًعليت،كهمعتقدندهيوم،آرایازمتأثرها،پوزيتيويست
تنشکسوشيشهبهسنگبرخوردمثل)مجزارخدادهايیتنهابينيم،میماآنچه
ازپسهميشهاينکهیمشاهدهمثالً)رخدادهااينمداومتوالی.هستند(شيشه
ايجادماردراطبيعیضرورتیوجودتصور،(شکندمیشيشهشيشه،بهسنگبرخورد

نهاست،رخدادهاميانیرابطهازماذهنانتزاععّلی،یرابطهنتيجه،در.كندمی
.اشياءوصف
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

ازهاآناداتانتق.گرفتندقرارعلمفيلسوفاناعتراضموردپوزيتيويستی،ادعاهایازبسياری
ديگرویسازوافکندترديدسايهعلمیفعاليتدراستقراءنقشوعلمخطیرشدبرسويك

.ساختروشنراعلمیفعاليتاجتماعیماهيت

ازدفاعدرپوزيتيويسممنتقدان.روبودندروبهبزرگمشکالتیباجديدرويکردهایايناما
ونسبیرشپذيباتوانمیچگونه.خوردندشکستمعرفتنسبيتمقابلدرواقعيتاستقالل
؟كرددفاعواقعيتمستقلوجودازعلمی،معرفتبودنموقتی

»،«ناختیشهستیگرايیواقع»دادنآشتیدنبالبهبسکرانتقادیگرايیواقعميان،ايندر
گرايیواقعلفظ.است«نظرياتميانداوریدرعقالنيت»و«شناختیمعرفتگرايینسبی

23.ستا«انتقادیگرايیطبيعت»و«استعاليیگرايیواقع»هایعبارتادغامحاصلانتقادی



پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

يكازهكپذيرفتراعلمازفلسفیشرحيكتوانمیصورتیدرتنهابسکرنگاهدر
عرفتمديگرسویازوبشناسدرسميتبهراعلمیپژوهشموضوعمستقل وجودسو

بعدرا(انانسازمستقلواقعيت)نخستوجهبسکر.بدانداجتماعیمحصولیراكنونی
بهوابستهكه...وهانظريهها،مدلها،پارادايم)دوموجهوعلمی،معرفتناگذرای
.نامدمیآنگذرایبعدرا(هستندانساناجتماعیفعاليت

نآموضوعوشودمیتوليداجتماعیفعاليتیدرمعرفتانتقادی،گرايیواقعدر
همايندنههامکانيزموساختارهااين.استرخدادهامولّدهایمکانيزموساختارها
كارانسانوجودازمستقلودارندواقعيتبلکهانسان،یبرساختهنهوهستندطبيعت

.كنندمی
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

بايد،كنندمیپيشنهادپديدهيكمولّدمکانيزمبرایمدلیدانشمندانكهزمانی
:ددارناختياردركاراينبرایمعياردودانشمندان.كنندبررسیراآنبودنواقعی
.علّیمعياروادراكیمعيار

یدهندهبسطابزارهایبايا)خودحواسباراآنچهدانشمنداداركی،معياربنابر
نيز،لّیعمعياراساسبر.كندمیتلقیواقعیيابد،درمی(ميکروسکوپمانندحواس،
واقعیرایبقبولقابلدليلیمادی،اشياءدرتغييرايجادبرایموجوديتيكقابليت
ومیرروبهمغناطيسی،ميدانماننداموری،بااوقاتگاهی.رودمیشماربهآندانستن
زمانی.دكننمیارضاراعلّیمعياراماافتندنمیماادراكچنگبهمستقيماًكهشويم
آنزمانپذيرند،میرانظرموردیپديدهمولّدمکانيزمبودنواقعیدانشمندان،كه
25.شودتبيينشده،ارائهتبيينخودكهرسدمی



پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

:هستيمروروبهديالکتيكيكباعلمدرترتيب،اينبه
.شودمیشناسايیپديدهيك،نخستیمرحلهدر
يردگمیقرارآزمايشموردوشودمیپيشنهادآنبرایتبيينيكدوم،یمرحلهدر
.(شودمیمولّدهایمکانيزمشناسايیبهمنجركاراين)
توضيحهبنيازكهشوندمیایپديدهبهتبديلخودهامکانيزماينسوم،یمرحلهدر

.دارد
میيداپادامهرونداينوشوندمیآشکارواقعيتترعميقهایاليهفرايند،اينطیبا

.استساختهممکنراديالکتيكاينجهانبودن«ایاليه».كند
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

ازهن،استشدهتشکيلهامکانيزمازجهانبسکر،پيشنهادیشناسیهستیدر
.نندكمیتوليدراهاپديدهجريانوشوندمیتركيبهمباهامکانيزماين.رخدادها
ممزاحهایمکانيزموجوددليلبهاما،دارندحضورهموارهوهستندواقعیهامکانيزم
ندرتهبنيزشوندمیمحققكهزمانی.شودنمیمحققهاآنفعاليتینتيجهگاهی

جهانیتوانمی.هستندتجربياتازجداایمقولهرخدادها،.شوندمیدادهتشخيص
رخدادها،پس.نداردوجودایتجربهامادارند،وجودرخدادهاآندركهكردفرضرا

.نشونديابشوندتجربهاستممکنكههستندایشدهمحققامور
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

شد؛قائلتمييزتجربیومحققواقعی،سطحسهميانبايدتحليلايناساسبر
.نداردهيومیتحليلدرجايیكهتمييزی
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

اهمکانيزماين.آورندمیفراهمراعلّیهایقانونواقعیبنيانمولّد،هایمکانيزم
اشياءردموجودهایگرايشبايدراعلّیقانون.اشياءكنشینحوهجزنيستندچيزی
.ودنشمحققاستممکنامادارد،حضورهموارهكهاستپتانسيلیگرايش،.دانست
.نشودتجربهاستممکننيزشدمحققگرايشيككهزمانی
.كندمیيکیراواقعیومحققتجربی،سطحسهكهاستاينهيومیسيستمضعف

يلدلبهمکانيزمیاستممکننيزونشود،تجربهرخدادیاستممکنكهحالیدر
.نشودمحققمزاحمهایمکانيزموجود
جربیتومحققواقعی،سطحسهكهاستممکنآزمايشگاهیبستهسيستمدرتنها
يستمسدرهميشگیهایتوالیباعلّیقانونمفهومزدنپيوندباهيوم.شونديکی
.كندمیمحرومبازهایسيستمدردانشكاربردتوضيحازراخودبسته،های
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

:اجتماعیساختاروفردميانرابطه
،وینظراز.داندمیهاانسانبامعنایوقصدمندرفتارمحصولرااجتماعیاموروبر
ويتهوبر،خالفبردوركهيم،اما.ندارندشناختیهستیاستقاللهيچها،هويتاين
.كندمیتصورافرادازخارجومستقلحياتدارایرااجتماعیهای

درمحرّكعامل تنهاافراد،:دهدمیتشخيصوبرمدلدررامهمیبصيرتبسکر
اما.استهاآنهایكنشیواسطهبهدهد،میرخجامعهدرآنچههرهستند،تاريخ

یبستردرهاانسان.استمهمواقعيتیحاوینيزدوركهيمديدگاهديگر،سویاز
قابلمعياریعلّی،اثرگذاریاين.گذاردمیاثرهاآنبركهآيندمیدنيابهاجتماعی

30.استاجتماعیهایفکتدانستن واقعیبرایقبول



پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

.ندكنمی«بازتوليد»راآنبلکهكنند؛نمی«خلق»راجامعهمردمبسکر،زعمبه
جامعهبهپافرد.داردوجودجامعهوفردميان«شناختیهستیفاصله»يكهمواره

اينهستند،زندهامروزكهافرادی.استداشتهوجوداوازپيشكهگذاردمیای
هداشتوجودپيشتركهراایجامعهتوانندمیتنهاآنها.اندنکرده«خلق»راجامعه
ولمحصتنها،امروزیجامعه.كنندتبديلمتفاوتایجامعهبهيابازتوليدرااست
میزندگیماازپيشكهمردمانیقصدهایونياتبلکهنيست،ماقصدهایونيات
.گذارندمیتأثيرماامروزیجامعهبرحاكمروابط برنيز،اندكرده
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

مدلناي.نامدمی«اجتماعیفعاليتدگرگونینظريه»راخودپيشنهادیمدل،بسکر
جامعهكهچرا.كنندنمیخلقراجامعهمردم:كردخالصهصورتاينبهتوانمیرا

ديگر،طرفاز.استهاآنفعاليتضروریشرطوداردوجودهاآنازپيشهمواره
گرفتهنظردرعملياتوقراردادهاساختارها،ازایمجموعهیمثابهبهبايدجامعه
ارمجموعهاينمردم،.استهاانسانقصدمندفعاليتبهوابستهوجودشانكهشود

عاليتفوانسانقصدمندفعاليتضروریشرطجامعه،.كنندمیتبديليابازتوليد
وجودانسانیكنشقالبدرتنهاجامعه.استجامعهضروریشرطانسان،قصدمند

راهجامعمردم.كندمیاستفادهاجتماعیقالبنوعیازهميشهانسانیكنشامادارد،
.رامردمجامعهوكنند،میدگرگون
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

:دهدمینسبتاجتماعیساختارهایبهرازيرهایويژگیانتقادی،گرايیواقع
هوابست،طبيعیساختارهایخالفبراجتماعی،ساختارهایحياتیادامهووجود(1
.استهاانسانقصدمندفعاليتبه
هوابستطبيعی،ساختارهایخالفبراجتماعی،ساختارهایحياتیادامهووجود(2
هاانسانقصدمندفعاليتكهچرا.دهندمیانجامكهاستكاریازهاعاملفهمبه

رااجتماعیساختارهایتوانمیمعنیاينبه.شودمیهدايتهاآنباورهایتوسط
.دانستذهنیعاملبهوابسته

ندداردوامنسبیطوربهتنهاطبيعی،ساختارهایبرخالفاجتماعی،ساختارهای(3
.(هستندخاصزمان-مکانبهوابسته)
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

صورتتواندمیتنهاشناسیجامعهكهاستاينباال،هایويژگیمستقيمینتيجه
بهكهچرادهد،قراربررسیموردرامشخصتاريخیدورهيكدرجامعهيكخاص

صورتيكتبديلوبازتوليدضروریروابطیكنندهادارهاجتماعیساختارهای
هایسيستمدرتنهااجتماعی،علمموضوعاين،برافزون.پردازدمیخاصاجتماعی

بستهشرطارضایهاانساندرونیپيچيدگیواسطهبهكهچرااست؛بررسیقابلباز
.استناپذيرامکاناجتماعیمحيطدربودن
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

:شودمیاستنتاجشناختیروشینتيجهچندشدذكرآنچهاز
نداردوجود«قاطعآزمون»نامبهچيزیاجتماعی،علومدراينکهنخست.
از.ندكمیتحميلاجتماعیعلومدرگيریاندازهبرمهمیمحدوديتبسکرتحليل

یمانجامكهكاریازهاعاملدرك بهبايدناچاربهاجتماعییمطالعهدركهآنجا
ماعیاجتبررسیهرازناپذيرجدايیبخشیهرمنوتيكرويکردكنيم،توجهدهند
لقابنهاست،فهمقابلتنهامعناومواجهيممعنابااجتماعی،علومدر.بودخواهد
قالبدربايدشوند،میارائههاآندربارهكههايیفرضيهبنابراين،.گيریاندازه
استههندسهماننداجتماعیعلومبرایزبان.شوندتأييدگفتگودروبيان،زبان
.فيزيكبرای
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

علم.داردوجودطبيعیعلومواجتماعیعلوممياننيزديگریمهمتفاوت
همطالعموضوعازبخشینتيجه،درواجتماعیفعاليتازبخشیخوداجتماعی،

معلازمطالعهموضوع.استعلمیتبيينقابلاجتماعی،علمخوديعنی.است
وجودآنازمستقلمواردبرخیدراستممکنحتیوپذيردمیاثراجتماعی
توليددفراينبااستممکناجتماعیعلومدرمعرفتتوليدفرايند.باشدنداشته
رايندفازمستقلمعرفت،موضوع طبيعی،علمدركهحالیدرباشدمرتبطموضوع
.كندمیكاروداردوجودمعرفتتوليد
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

آيندهدریاتوصيههایگزارهازایپارهاستنتاجبرایمبنايیتواندمیبسکرفلسفه
:باشدنيززيرشرحبهپژوهی

ايدبديگراجتماعیعلمهرهمانندپژوهی،آينده.باشدبومیبايدپژوهیآينده(1
تارهایساخوابستگینخست،.گيردمیسرچشمهمنشأدوازضرورتاين.باشدبومی

پردازینظريهینحوهدوم،.جامعهافرادذهنیعاملوزمانفضا،بهاجتماعی
اجتماعی

ماعی،اجتعال منتيجه،در.استمتفاوتبومبهبوماجتماعی،واقعيت.بسکرنگاهدر
منضبتواندتاباشدحاضرخودبررسیموضوعزمان-فضادربايدنظريهارائهبرای

هنظريبهراجامعهدرموجودعلمشبهكنند،میكهكاریازافراددركباآشنايی
.كندتبديلعلمی
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

نی،يع.گذارندمیاثرهمدرجامعهواجتماعیعلم.باشدمستمربايدپژوهیآينده(2
باوشود،دگرگوناجتماعیواقعيتداردامکانپژوهانهآيندهیمطالعهینتيجهدر

دستازراخوداعتبارپژوهانهآيندهیمطالعهپيشينهایيافتهاجتماعی،دگرگونی
.استمستمرفعاليتیضرورتاًپژوهیآيندهپس.دهندمی

بايدتماعی،اجواقعيتتغييربرای.استمهمبسيارپژوهیآيندهدرتبليغیفعاليت(3
قصدیهنتيجتغييریچنين.بزنندجامعهتغييربهدستقصدمندطوربههاانسان
آيندهجامعه،تغييرمنظوربهجمعیقصدبهدهیجهتبراینتيجه،در.نيستفردی
.باشندداشتهتوجهتبليغاتنقشبهبايدسياستمجريانوپژوهان

38



پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

.انتخابيكنهاست،ضرورتيكسناريويیتفکر(4
سيستمبودنبازدليلبه.كندمیردرابينیپيش-تبيينپوزيتيويستیتقارنبسکر،

حتمیرغيهموارهآينده.شودنمیدقيقبينیپيشبهمنجرتبيينیهيچاجتماعی،
ایهنقطبينیپيشبرایتالشجایبهبايدضرورتاًپژوهآيندهرو،هميناز.است
.داردمعطوفمختلفسناريوهایبهراخودتوجهآينده،
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

ی،واقعسطوحميانتمايزگرفت،انتقادیگرايیواقعازتوانمیكهديگریدرس
.كندگمراهراپژوهآيندهاستممکنشود،میمشاهدهآنچه.استتجربیومحقق،
هایمکانيزموجوددليلبهكهباشندداشتهوجودجامعهدرگرايشاتیشايد

بارااعیاجتمواقعيتتواننمیدليل،همينبه.باشندنيافتهبروزامکانمهاركننده،
.دانستيکسانشودمیمشاهدهآنچه
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

باكنش »جهان،درموجودگرايشات تمامكشفوعميقشناختبرایراهتنها
اماه،شدمحققراآنچهتاكندمیكمكمابهگاهیواقعيت،باكنش.است«واقعيت
میواقعيتترعميقهایاليهبهرامانيزگاهی.نماييممشاهدهاست،نشدهمشاهده

راندانيافتهتحققامکانهنوزامادارند،وجودكهگرايشاتیآنشودمیباعثوبرد
سنجشوجامعهسطحدرشايعهيكیعامدانهطرحمثال،برای.كنيمشناسايی
میمحسوباجتماعیواقعيتباكنشرايجهایروشازيکیآن،بهمردمواكنش
.شود
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پژوهی و واقع گرایی انتقادیآینده

زيرهایفعاليتمستلزمانتقادیگرايیواقعمنظرازآيندهساختخالصه،طوربه
:است
رابطهواجتماعیهاینقش)اجتماعیساختارهای:اجتماعیساختارهایشناخت

اين.هستنداجتماعیپديدارهایمولّدهایمکانيزمهمان،(هاآنميانی
:هستندعاملدومعلولساختارها،

(...وهوايیوآبجغرافيايی،)فيزيکیشرايط.1
.حالوپيشينهایانسانقصدهای.2
اجتماعیسنجیذهن
هاذهنيتتغييرهایپتانسيلازبرداریبهره
(رافيايیجغهایويژگیمثل)نيستندانسانییارادهازمتأثركهعواملیشناسايی

42هاآنباتعاملبرایممکنهایراهشناختو



پایان
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