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چکیده
"تبیین" در علم و پژوهشهای علمی جایگاه محوری دارد که با استناد به رهنمونِ "تخیّلِ جامعهشناختیِ نظری" ،در "منطقهه ِ
ی

َ Aمعرفتشناختی" و با توجه به "مفروضاتِ مسلّمِ پارادایمی" صورت میگیرد .یکی از سطوحِ مهم در بررسیِ علمیِ تحوالتِ

توسعهای که در پژوهشهایِ اجتماعی و فرهنگی ایران مورد غفلهت قهرار گرفتهه ،سهطوحِ "معرفهتشهناختیِ اجتمهاعی" اسهت.

بنابراین با تفکیکِ مسائل توسعهای ایران به سطوحِ "نظری" و "پراگماتیستی"؛ با استفاده از روش اسهنادی ،و تکنیهکِ تحلیهلِ

عنصری و تحلیلِ مفهومی  -منطقی ،به مسائلِ "معرفتشناختیِ" توسعه در "سطوح نظری" پرداخته شده است .نتایج نشان داد؛
از گامهای مهمِ پژوهشی در سطوحِ "نظری" عبارت است از "تفکیکِ عنصریِ" عناصرِ "حسّاسِ پژوهشی" .در این مرحله سه
دسته از عناصرِ "حسّاسِ" مفهومسازی شد ،که از میان این عناصر ،عناصرِ " حسّاسِ معرفهتشهناختی" بهه خها ر ههمفراخهوانیِ

دیالکتیکیِ عناصرِ ذهنی  -عینیِ آن از اهمیت بسزایی برخوردار است .در جستار هستیشناختیِ "تخیّلِ جامعهشناختیِ نظهری"،

برای عناصرِ حسّاسِ معرفتشناختی ،دو عنصهرِ محهوری "انسهان" و "جامعهه" مفههومسهازی شهدند بطوریکهه؛ عناصهرِ "خهود
دیالکتیکیِ تفسیرگرا" و "رهاشدگیِ معرفتیِ" آن به عنوان نمهودِ "انسهانِ مهدرن" از مهمتهرین مولفههههای عنصهرِ "انسهان" ،و

عناصرِ پنجگانهیِ "اومانیته ،سکوالریته ،لیبرالیته ،راسیونالیته و ایندیویدوآلیته"  -که بنا به ضهرورتِ ههمسهنیی آنهها ،بهه جهایِ

ریشهیِ مکتبی و پارادایمی با توجه به ریشهیِ "عام" و معنایی مفهومسازی شدهاند  -از مهمترین عناصرِ معرفتیِ عنصرِ "جامعه"
یا "منظومهیِ معرفتی" میباشند.

کلیدواژهها :تحوالتِ توسعهای ،معرفتشناختی ،تحلیل عنصری ،عناصرِ حسّاس.
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مقدمه
بر اساس اصل فرامکتبیِ "پیوندِ نظر و عمل" ،همانگونه که "مسائل نظریِ توسعه" از دل واقعیتهایِ اجتمهاعی
مفهومسازی میشود" ،واقعیتهای پراگماتیستیِ توسعه" نیز از همفراخهوانیِ "ویژگهیههای شهناختی -معرفتهیِ
کنشگران" با "همکنشیهایِ تاریخی" آنان در سهطوحِ مختله ِ ناخودآگهاهِ جمعهی ،ههمکنشهیههایِ سیاسهی،
اقتصادی ،مذهبی و ،...بوجود میآیهد .بنهابراین فههم مکهانیزیم و دینهامیزم تحهوالتِ توسهعهای یها ههر واقعیهت
دیگری ،نیازمند بررسیِ همفراخهوانیِ دیهالکتیکیِ عناصهرِ ذهنهی -عینهی ،نظهری -پراگماتیسهتی و یها معرفتهی-
تاریخیِ موجود ،در داخل بستر یا بنایِ اجتماعیِ بزرگتر و در بافتِ معناییِ جامعه است.
توسعه در معنای عام و دیالکتیکیِ آن ،مرتبط است با "پیشرفتهای تمدنی" جوامع بشری از مراحهل سهاده
به پیچیده و از تفکیکنیافته به تفکیکیافته .دغدغههای توسعهای ایران در دورانِ جدید ،در حوزههایِ مختل ِ
سیاسی ،دانشگاهی و حتی حوزه یِ عمومیِ جامعه یک مسال ه یا امهر پروبلماتیهک اسهت؛ بهرای ههر ایرانهی کهه
مدعیِ خاستگاهِ کهنترینِ تمدن بشری بوده و دارایِ تاریخی مملو از امپراتوریهای متعدد ،و شکوفاییِ تمدنی
و هژمونی در دوران باستان و میانه بوده ،واقعیتهای امروزینِ توسعهای واقعیتی دردناک اسهت کهه از زوایهایِ
مختل

نیازمندِ بررسی و پژوهش در خصوصِ این مساله و پرسش اساسی است که:

چرا ایران در دوران جدید نتوانست به توسعهیِ مطلوب و متناسب با پیشهینهیِ تمهدنی ،تهاریخی و فرهنگهیِ
خویش دست یابد؟ و موانع و چالشهایِ معرفتشناختیِ آن چه بود؟
با وجودِ بررسیهایِ مختلفی که از مسهائلِ تحهوالتِ توسهعهای ایهران بها محوریهتِ نهادههایِ سهرمایهداری
(اشرف ،) 33 ،نهادهایِ علمهی و آموزشهی (زیبهاکالم ،) 3 ،شخصهیت ،خلهو و خهویِ فرهنگهی (سهریع-
القلم ) 3 ،و  ...صورت گرفته است ،از منظر پژوهشهایِ "معرفتشناختی" ،میتوان نوعی آسهیب ،خهال و
حفرهیِ پژوهشی را حس کرد ،که یکی از دالیل آن سیطرهیِ "رهیافهتههای عوامهلگرایانهه" و پوزیتیویسهتیِ
مبتنی بر آمارِ صِرف  -به قول بلومر" -کریستالی" در پژوهشهای اجتماعی -فرهنگیِ ایران (آقازاده و کریمی،
 ،) 31و دیگری گرایش کارهایِ دانشگاهی به پژوهشهایِ "رفعتکلی کنی" در قالب پایاننامهها و رسهاله-
هاست (جالییپور و محمدی، 3 ،ف ).
با عنایت به این مسائل ،در این پژوهش برای بررسی معرفتشناختیِ تحهوالتِ توسهعهای ،عناصهر "حسّهاسِ
پژوهشی" در سه سنخِ عناصرِ حسّاسِ "پارادایمی ،معرفهتشهناختی و تهاریخی یها پراگماتیسهتی" مفههومسهازی
شدند ،که از میان آنها عناصرِ"پارادایمی و معرفتشناختی" بهرای "سهطوحِ نظهری" و بهرای ترسهیمِ چهارچوبِ
پژوهش و مدلِ پارادایمی ،و عناصهرِ "تهاریخی" بهرای تحلیهل "سهطوحِ پراگماتیسهتی" و بهرای فههمِ چرایهیِ و
چگونگیِ تاریخیِ مساله ،و در چارچوبِ مدلِ پارادایمیِ پیکربندی شده مورد استفاده قرار گرفته است.

رهیافتی تفسیررگایاهن رب عنارص حساس معرفت شناختی11 ....
از آنیا که پژوهشهایِ "معرفتشناختی" در کش ِ معناداریِ واقعیتههایِ اجتمهاعی ،دیهالکتیکی و ههم-
فراخوان دیدنِ ذهنی -عینیِ واقعیت ها و مسائل ،همچنین تعلو و تعهد نظریِ آن به اصلِ فرامکتبیِ "پیوندِ نظر و
عمل" جایگاه مهم و شایانی دارد ،در جستار حاضر و در" سطوح نظری" ،به عناصرِ "حسّاسِ معرفتشهناختیِ"
مهم و تاثیرگذار در مسائلِ توسعهای ایران پرداخته شده است.
پیشینهیِ پژوهش
مطالعاتِ پیشینه در این پژوهش متاثر از چندین مساله بود:
 .یافتنشدن پیشینه هایی که مستقیماً مرتبط با موضوع پژوهش و مسائل مهرتبط بها معرفهتشهناختی توسهعه
باشد از میان ششصد پژوهش دانشیویی در قالبِ "پایاننامه و رساله"،
 .غفلت کارهای جاافتادهیِ دانشگاهی در قالب کتاب ماننهد :موانهع تهاریخی رشهد سهرمایهداری در ایهران
(اشرف ،) 33 ،مقاومت شکننده (فوران ، ) 77 ،ما چگونه ما شدیم (زیبهاکالم ) 3 ،و  ، ...در ارتبها بها
بررسی معرفتشناسانه از تحوالتِ توسعهای.
 .شیوعِ روششناسیِ کریستالی و انعطافناپذیر در پژوهشهای دانشیویی و دانشهگاهی ایهران و سهیطرهی
"پژوهشهای رفعتکلی

کنی" به جای "توصی

حداکثری" و .

با عنایت به این مسائل بود که ،در بخش "پیشینهیِ پژوهشی" سعی شهد تها بها ههدف گشهودن "دریچهه یِ
جدید و منعط

در بهرهگیری از منابع مطالعاتیِ پیشین" ،با نگاه کیفی و بیعهتگرایانهه و فراتهر از فراینهدهای

کریستالیِ مرسوم و انعطاف ناپذیر ،در چارچوب رهیافت پارادایم تفسیرگرایی که بدان تعهد نظری وجود دارد،
"ایدهیِ خالّقانه" و نویی در بهرهگیری از "پیشینهیِ پژوهشی" ارائه شود تها راهگشهای پهژوهشههایِ کیفهی و
اکتشافی باشد ،و ضمن توجه به عنصر "دقت" به عنوان محورِ "معیارِ اعتبهار" در پهژوهش ههای کیفهی ،بتوانهد
یک پرسپکتیو یا "زاویهیِ دیدِ جدید" از منابعی که میتوانند مفید و موثر باشند ،ارائه دهد .نمایهیِ ذیل ،گونه-
شناسیِ منابع مطالعاتیِ مورد استفاده در بخش پیشینهیِ پژوهشی را نشان میدهد:

_____________________________________________
 -در برخی ترجمهها "توصی

1 -John Foran.
2 - thick description.
غنی" یا فربه هم به کار رفته ،برخی پژوهشگرانِ کیفی مانند گرتز (  ) 37بر توصی حداکثری

تاکید دارند ،و آن عبارت است از «بیشترین و دقیوترین توصی ها از جزییات یک فرهنگ{واقعیتهای در دستِ پژوهش}[ ».نک:
محمد عباس زاده ،تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی ،میلهی جامعهشناسی کاربردی ،ص Bryman, 2001, [ ] 2
]Social Research Method, P. 272
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نمایهیِ شماره  :انواع منابع مطالعاتی برای پیشینهیِ تحقیو در پژوهشهای اکتشافیِ کیفی و بیعتگرایانه
روش پژوهش
پژوهش بر اساس "روش اسنادی" صورت گرفته است .مهمترین ابزارِ گردآوری دادهها عبارت است از فنهون
کتابخانهههای ،و مهمتههرین تکنی هکِ تحلیههل دادهههها و ا العههات عبههارت اسههت از "تحلیههل عنصههری" و تحلیهلِ
دیالکتیکی که در هم فراخوانی با سایر تکنیکهایِ کیفی مانند :سنخ آرمانی و ههمسهنیی مهورد اسهتفاده قهرار
گرفته است" .تحلیل عنصری" اشاره دارد به :
«متدولوژی رابرت مرتن و هربهرت بلهومر در بررسهی تئهوریههای اجتمهاعی {در اینیها
واقعیتهای توسعهای بر اساس اصلِ پیوند نظر و عمل} که در آن پس از کشه

عناصهر

موجود در هر نظریه ،مهمترین این عناصر را تشخیص داده ،آنها را از دیگهر عناصهر میهزا
نموده و سپس مطالعهیِ نظری جامعه را بر اساس روابط موجود میان این عناصر دنبال می-
کند» (تنهایی: 33 ،

).

برای اینکه "تحلیلِ عنصری" صورت گیرد نیاز است که عناصرِ متعددِ تحلیلیِ پژوهش؛ شناسایی ،تفکیهک
و سنخبندی ،و در همفراخوانیِ دیالکتیکی با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد ،و از آنیا که همه اینها میبایست
در یک "کلیت " و مبتنی بر "رویکردِ پارادایمی" صورت گیرد ،نیازمند یک "تاکتیکِ روششهناختی" اسهت
که با عنایت به روششناختیِ تحلیل عنصریِ مهرتن و بلهومر ،در ایهن پهژوهش تحهت عنهوان "تاکتیهکِ روش-
شناختیِ تفکیکِ عنصری" مفهومسهازی شهده و عبهارت اسهت از« :شناسهاییِ عناصهر مختله

و تاثیرگهذار در

برساختشدگیِ واقعیت یا واقعیتهایِ اجتماعیِ مورد بررسی ،سنخسازی آنهها و مشهخص کهردن مولفههههای
عینیِ هر سنخ برای جمعآوری و تحلیل دادهها و ا العات در راستایِ آن».

2

_____________________________________________
1 -Elements analysis
2 - Robert Merton
3 - Herbert Blumer
 -2تعری

محقوساخته است.

رهیافتی تفسیررگایاهن رب عنارص حساس معرفت شناختی121 ....
در اهمیت "تاکتیکِ روششناختیِ تفکیکِ عنصری" می توان گفت؛ با توجهه بهه تعهدد ،فراوانهی و کثهرتِ
عناصرِ حسّاس و ناحسّاس در پیکربندیِ واقعیت ها ،پرداختن به همه آنها نه علمی بوده و نه در توان محقو مهی-
باشد ،در حالیکه در چارچوب رویکردِ پارادایمی و با اتخاذ این تاکتیک ،میتوان با داشتن یک نگهاه کلّیهت و
تمرکز روی عناصرِ حسّاس و همچنین سنخسازی و دستهبندیِ مفهومیِ آنها ،به معناداریِ دقتِ پژوهشی (اعتبار
و روایی) افزود .لزوم پرداختن به مباحث مرتبط با تفکیکِ عناصرِ پژوهشی متاثر از دو "مسالهیِ نظری و روش-
شناختی" بوده که عبارت است از:
 .پیششر ِ پرهیز از "همسنییِ عناصرِ ناحساس در مطالعهات کهالن" بهرای پرهیهز از "آشهفتگی عناصهرِ"
تحلیلی ،در راستایِ دقتِ پژوهشی،
 .ضرورت روشِ "تحلیل عنصری" در تحلیل دادهها و یافتهها بر اساسِ روششناسهیِ " بیعهتگرایانهه"یِ
مرتن و بلومر که معتقدند پس از کش

عناصر حسّاس و سنخبندی آنها میبایست «مطالعهیِ نظریِ جامعه را بر

اساس روابط موجود میان این عناصر دنبال نمود» (تنهایی.) 1 : 3 ،
بر اساس راهبرد تفکیکِ عنصری و با عنایت به مطالعهیِ اکتشافی ،سه سنخ از عناصرِ حسّهاس بهرای مسهائل
توسعهای ایران مفهومسازی شدند که عبارت است از  . :عناصرِ حسّاسِ پارادایمی . ،عناصرِ حسّاسِ تهاریخی
یا پراگماتیستی و  .عناصرِ حسّاسِ معرفتشناختی که موضوع بررسیِ این جستار میباشد.
یافتههای پژوهش
تفاوت عمدهیِ "معرفتِ علمی" با سنخهای دیگر معرفتی (عامیانه ،فلسفی ،دینهی )... ،مهرتبط اسهت بها تفهاوت
روششناختی و همچنین قاعدهمندی ،دیسیپلین یا نظمِ پژوهشیِ آن در حصهول دادههها ،ا العهاتِ و یافتههههای
علمی؛ بنابراین « علم و فرایند پژوهش آن باید منظم ،دقیو و سنییده و گام به گام بوده تا از خالل واقعیتههای
تازه ،نادانستهها کش

شود» (تنهایی.)12 : 3 ،

با توجه به رهنمون منا و معرفتشناختیِ سهگانه ( َ )A-B- Aدر مدلِ "تخیهلِ جامعههشهناختیِ نظهری" ؛

_____________________________________________
 تنهایی (  ) 3در مدل مزبور معتقد است؛ منطقهیِ اوّلِ معرفتشناختی یا "منطقه  "Aیا منطقهیِ ارزشهای پایه ،که در آن موضوعمورد بررسی انتخاب و فرضیات مرتبط به آن شکل میگیرد" ،ادخال ارزشی" به ور بیعی میتواند صورت بگیرد .در منطقههیِ دوّم
معرفتشناختی یا "منطقهیِ  "Bکه جمعآوری و تیزیهه و تحلیهل دادههها صهورت مهیگیهرد ،محقهو نبایسهتی ارزشههای خهویش را
دخالت دهد .در منطقهیِ سوم معرفتشناختی یا "منطقههیِ َ ، " Aتبیهین یها تشهری و اسهتنتاف یافتهههها بها دخالهت مفروضهات مسهلّمِ
پارادایمی یا "ارزشهای پارادایمی" که بدان "تعهد نظری" وجود دارد ،صورت میگیرد[ .نهک :جامعههشناسهی نظهری ،فصهل دههم،
صفحات  77و ]71
 -برای آشنایی با مدل مزبور [نک :همان ،فصل سوم ،صفحات  3الی ] 1
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منطقهیِ َ Aمعرفتشناختی یا منطقهیِ ارزش های پایه ،برای انیام پژوهشِ علمی و هدایتِ فرایند و گهامههایِ
پژوهشیِ تا رسیدن به امرِ "تبیین" ،لزوم اتخاذِ پارادایم و یا پارادایمهای مکتبی (در حالتِ تلفیقی) و مفروضاتِ
مسلّمِ آن ،نه تنها یک اصل ،بلکه امری ضروری است تا در چارچوب آن بتوان پس از رح مساله ،جمعآوریِ
دادهها و ا العات ،به "تبیینِ علمی" دست زد .با عنایت به این ضرورتهایِ معرفهتشهناختی و روششهناختیِ
علمی ،در این پژوهش از چارچوبِ "پهارادایمِ تفسهیرگرایی" بهرای بررسهیِ مسهائلِ معرفهتشهناختیِ تحهوالتِ
توسعهای ایران در سطوح نظری استفاده شده است.
پارادایمِ تفسیرگرایی و تحوالتِ توسعهای
با استناد به منطقهیِ َ Aمعرفتشناختی ،استفاده از رهیافهتِ "تفسهیرگرایی" در ایهن پهژوهش بها بههرهگیهری از
رهنمونِ تنهایی(  ) 3در مدل "تخیلِ جامعهشناختیِ نظری" و همچنین مفروضاتِ مسلّمِ دستگاه نظریِ هربرت
مید(  11 - 3م) و هربرت بلومر( 311- 317م) به عنوان پایهگذاران تفسیرگراییِ آمریکایی (تفسیرگراییِ
نوع سوم یا متاخر در برابهر تفسهیرگراییِ آلمهانی یها اروپهایی) صهورت گرفتهه اسهت .بههرهگیهری از رهیافهتِ
تفسیرگرایی و مفروضاتِ مسلّمِ آن ضهمنِ "تعههد نظهری" نگارنهده ،در ارتبها بها موضهوع پهژوهش و رسهشِ
تاریخیِ آن از چندین ضرورت ناشی میشد:
 .عدم محدودیت به قوالب کریستالی و متحیرانهه از ریهو انعطهافپهذیری و حرکهت از یهک سهط بهه
سطوح دیگر پژوهش ،همچنین ماهیتِ بیعتگرایانهیِ آن که میتواند ارتبا ِ تنگاتنگی بها "منطهوِ اکتشهافیِ
پژوهش" داشته باشد،
 .تاکید و تمرکز تفسیرگرایی بر تیربه یِ اجتماعی و معناییِ هر روزه و نوبه نو ،و همچنین تاکید و تمرکهز
آن با تفسیر مشترکِ جمعی ،انتخاب و عمل آدمی و اهمیت این مولفهها در مباحثِ معرفتشناسانه،
 .اهمیتِ کش

معناداریِ واقعیت ها در آن که از ریو برگردانیدن و به عقب برگرداندن ،سهبب مهیشهود

که با "رسشِ تاریخی" پژوهش ارتبا یابد،
 .2و محوریتِ همفراخوانیِ دیالکتیکیِ آن و پیکربندی گامها و فرایند پژوهشی با رویکردِ دیالکتیکی و هم-

_____________________________________________
1 - Herbert Mead.
 تنهایی ( ) 3 bتفسیرگرایی را نه بر اساس جغرافیایِ سرزمینی بلکه بر اساس رویکرد معرفتشناختی آنها در سه پارادایمتفسیرگرایی اروپایی ،آلمانی و آمریکایی یا متاخر دستهبندی کرده است[ .نک :جامعهشناسی معرفت و معرفتشناسی نظریه ،فصل
یازدهم صفحات  12الی ] 73

رهیافتی تفسیررگایاهن رب عنارص حساس معرفت شناختی12 ....
فراخوانیِ آن .در نمایهی زیر ،مفروضاتِ بنیادین تفسیرگرایی در جسهتارهایِ هسهتیشهناختی و روششهناختی
آورده شده است:

نمایهیِ شمارهیِ  :پارادایم مکتبی و مفروضاتِ مسلّم آن در هستیشناختی و روششناختی
با توجه به رهنمونِ نورمن بلیکی در اهمیتِ جستار "هستیشناختی" که معتقد است این جستار «خصایص
اصلی جهان اجتماعی را تعری

میکنند و برای فهمیدن جامعه ،نهادهای اجتماعی اصلی و  ...ضروری هسهتند»

( ،) 7 : 12و همچنین رهنمونِ تنهایی که معتقد هستند جستار هستیشناختی مهمترین جستار بوده و به انحا
مختل

می تواند سایر جستارها را در برگیرد و مهمتهرین عناصهر ایهن جسهتار عبهارت اسهت از «مفهاهیم عهام و

تعاری ِ انسان شناختیِ مربو به عناصرِ انسان ،جامعه و روابط متقابل آنها» ( : 3

)؛ سعی شد کهه عناصهر

معرفتشناسیِ تاثیرگذار در تحوالتِ توسعهای با توجه به عناصرِ حسّاسِ "انسان و جامعه" مورد انکشاف قهرار
گیرد .در نمایهیِ زیر این عناصر و تاثیرات آن بر فرایند تحوالتِ توسعهای نشان داده شده است:

نمایهیِ شماره  :سنخبندیِ عناصرِ حسّاسِ معرفتی در جستار هستیشناختی و تاثیرات آن بر تحوالتِ توسعهای

_____________________________________________
 در تخیل جامعهشناختیِ نظری ،جستارهایِ چهارگانه عبارت است از هستیشناختی ،روششناختی ،ایستاییشناختی و پویایی-شناختی [نک :حسین ابوالحسن تنهایی ،جامعه شناسی نظری ،فصل سوم ،صفحات  11الی ] 1
2 -Norman Blaikie.
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در چارچوب تفسی رگرایی و تعهد نظری به آن ،مدعای پژوهش این است که در کنار پژوهشههای متعهدد
در مسائلِ تحوالتِ توسعهای ایران که پیشتر ذکر آنها رفهت (اشهرف 33،؛ زیبهاکالم3 ،

و )...همگهی در

راستای بخشی از عناصر "جامعه" به موضوع توسعهنیافتگیِ ایران پرداخته ،و عنصرِ بسیار مهم "انسان" و به زبان
پارادایمی "کنشگرانِ اجتماعی" مورد غفلت قرار گرفته است .در حالیکه با توجه به همفراخوانیِ واقعیهتههایِ
اجتماعی در دیالکتیکِ "ذهنی -عینی" که با بسطِ مفهومی به دیالکیکِ " انسان -جامعه" ختم میشوند ،مهی-
بایست چنین مسائلی را از منظرِ عمدهترین نیروههایِیِ پیشهبرندهیِ تهاریخِ تحهوالتِ اجتمهاعی یعنهی "کنشهگرانِ
اجتماعی" آنهم در داخل بستر و بنایِ اجتماعی بزرگتر و همفراخوان با آن ،مورد بحث ،بررسی قرار داد .بهرای
اینکار ضرورت داشت که عناصرِ حسّاسِ هریک مورد اکتشاف و برسازیِ مفههومی قهرار گیهرد ،کهه در اینیها
تمرکز بر رویِ عناصرِ "حسّاسِ معرفتشناختی" بوده است.
عنصر "انسان" و مولفههایِ حسّاسِ معرفتشناختیِ آن در تحوالتِ توسعهای دوران جدید
"بازیگران اصلی" در هر منظومهیِ معرفتشهناختی "کنشهگران اجتمهاعی" اسهت کهه بهرای بررسهی تحهوالتِ
توسعهای دوران جدید در این پژوهش ،تحت عنوان "خود دیالکتیکی تفسیرگرا" مفهومسازی شده کهه اشهاره
دارد به "انسان جدید" یا مدرن" .خود دیالکتیکی تفسیرگرا" به عنوان برآیند نهاییِ بلوغ معرفتیِ گونههای سه-
گانهیِ "همکنشیهای دیالکتیکیِ" هربرت مید ( ) 372است که میتواند در اشهکال مختله

"خهود فهردی،

خود گروهی  ،خود ملی " در جوامع نمودِ عینی یافته ،و سرمنشا تحوالت اجتماعی و توسعهای باشد.
"خودِ دیالکتیکیِ تفسیرگرا" برای بروزو ظهورِ معرفتیِ خویش نیازمند عنصری اسهت کهه بتوانهد آن را از
قید و بندهای اوهام ،کنشهای سنتی بازدارندهیِ تحولستیز و یا تحولگریز و ههمکنشهیِ خرافهی -اسهطورهای
برهاند .این عنصر تحت عنوان "رهاشدگیِ معرفتی" مفهومسازی شده است .بر اساسِ تعریفی "محقهوسهاخته"
ی
ک جمعه ِ
میتوان گفهت کهه"« :رهاشهدگی معرفتهی" عبهارت اسهت از تغییهر در فههم ،نگهرش ،تفسهیر مشهتر ِ
کنشگرانِ جامعه ،همکنشیهای مختل

سیاسی ،مذهبی اجتماعی ،اقتصادیِ برآمده از تحلیلِ موقعیتِ آنها برای

صورتبندیِ تحوالتِ توسعهای و پویاییِ جدید ».در راستایِ عنصر "رهاشدگی" است که "خهودِ دیهالکتیکیِ
تفسیرگرا" میتواند به عنوان کنشگرانِ اجتماعی و تاریخی ،نیروهای اصلی به پیشبرندگیِ تحوالتِ اجتماعی و
توسعهای باشد.
در تشری "رهاشدگیِ معرفتی" از منظهر تفسهیرگرایی؛ مهیتهوان گفهت کهه"خهود" یها  Selfو یها هویهتِ

_____________________________________________
 یعنی دیالکتیکِ خود ،دیالکتیکِ بازنگری و دیالکتیکِ جامعه (نک :حسین ابوالحسن تنهایی ،بازشناسی نظریههایِ مدرن جامعه-شناسی؛ مدرنیتهیِ درگذار ،فصل اول ،صفحات  71الی ]11

رهیافتی تفسیررگایاهن رب عنارص حساس معرفت شناختی12 ....
کنشگران ،عبارت است از همفراخوانی دیالکتیکیِ میان عناصهرِ  Iو  Meیِ ذههن ،و سهنگینیِ ههر یهک از ایهن
عناصر میتواند سهنخههای دوگانههیِ "جوامهع  "Iیها مهدرن و "جوامهع  "Meیها سهنتی را رقهم بزنهد .بنهابراین
"رهاشدگیِ معرفتی" عبهارت اسهت از اینکهه« :در نادیالکتیهکِ عناصهرِ  Iو  Meیِ اذههانِ کنشهگرانِ ایرانهی از
صفویه تا اواخر قاجاریه (و حتی تا االن)  -که همیشه با سیطرهیِ  Meمواجه بوده و سبب شده که در جامعهیِ
سنتیِ ایران ،رفتارها و همکنشیهایِ تحولستیزانه یا تحولگریزانه شکل بگیرد -عنصرِ  Iیِ ذهن بتواند خهود را
از این سیطره رهانیده و اندکی از نیرویِ رهاییبخش خویش را آزادساخته و در ارتبا با  Meبه هور فعاالنهه،
خالقانه و متهورانه عمل کند ».مانند "ماهی سیاه کوچولو" در داستانِ صمد بهرنگی (.) 27
در ارتبا با عنصر "خود دیالکتیکیِ تفسیرگرایی" به عنوانِ نمودِ "انسان جدیهد" و "رهاشهدگی معرفتهیِ"
آن ،آنچه الزم به ذکر است اینکه ،این عنصر یک رویِ سکهیِ تحوالتِ توسعهای را تشکیل میدهد ،و بروز و
ظهور آن در باالترین حد از بلوغِ معرفتشناختیاش ،نهه در خهال بلکهه در "جامعهه" و بهه عبهارتی در بسهتر و
"منظومهیِ معرفتشناختی" و با "عناصر ویژهای" ممکن است که در ادامه بدان پرداخته شده است.
عنصر "جامعه" در تحوالتِ توسعهای
در سطور پیشین گفته شد که عنصرِ انسان یها "خهودِ دیهالکتیکی" تنهها یهک روی سهکهیِ تحهوالتِ تمهدنی و
توسعهای میباشد و روی دیگر آن عبارت است از جامعه یا "منظومهیِ معرفتی"؛ به عبارتی انسان  -جامعه و یا
خودِ دیالکتیکی -منظومهیِ معرفتی در حالت مطلوبِ خویش که میل به تحولگرایهی و گشهودگی دارنهد ،در
همفراخوانی یکدیگر است که میتوانند سبب شوند تا نیروهای اجتماعیِ آن ،با فهم ،آگاهی ،تفسهیر و تحلیهل
موقعیت ،با احتساب عملگرایانه دست به فرایند تمدنسازی زده و متناسب با موقعیت تحوالتِ جدید اجتمهاعی
را برسازی و هدایت کنند.
متناسب با مفروضاتِ مسلّمِ تفسیرگرایی و در تعری ِ محقوساخته از "منظومهیِ معرفتشناختی" مهیتهوان
گفت که« :آن اشاره دارد به«بستر و بنای بزرگتر اجتماعی کهه در جسهتارهایِ مختله ِ هسهتیشهناختی ،روش-
شناختی ،ایستاییشناختی و پویاییشناختی ،دارای پیکربندی خاص و متمایزی نسبت به دورههای قبلی و بعد از
خود است و با فراهم کردنِ نوع خاصّی از "معرفتِ پیشهینی" از ریهو شهکلگیهریِ معهانی و آگهاهیِ خاصهی
نسبت به اعیانِ سهگانه (فیزیکی ،اجتماعی و انتزاعی) ،در عین تاثیرپذیری از همکنشیهای اجتماعیِ کنشگران،
در فهم ،تفسیر ،رفتار و عمل بعدی و همچنین تیارب زیستهیِ آنها تاثیر میگذارد».
کارکرد "جامعه" و به عبارتی "منظومههیِ معرفهت شهناختی" در بررسهیِ تحهوالت توسهعهای در پهژوهشِ

_____________________________________________
 -این تعری

از رهاشدگی معرفتی با مفروضاتِ مسلّمِ تفسیرگرایی" ،محقوساخته" است.
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حاضر این است که "عناصرِ حساسِ تاریخی" و همچنین "عناصرِ حساسِ معرفهتشهناختی" توسهعه را بهه هور
همفراخوان در بطن خود جای داده ،و از ریو آن است که میتوان "عناصر حسّاسِ پارادایمی" را بر روی این
عناصههر مههورد مطالعههه قههرار داد .یکههی از ویژگههیهههای مهههم جامعههه یهها "منظومهههیِ معرفههت شههناختی" از منظههر
تفسیرگرایی این است که بنا به ویژگی "فرایندی بودن"؛ چنین ساختِ معنایی و تفسیری مانند پروتیئوس

و

هر

گز دائمی نبوده و همانند نظرِ موالنا میتواند در هر لحظه نو به نو شود:
ههر نفهس نهو مهیشهود دنیها و مها

بهی خبهر از نهو شهدن اندر بقها

عصر همچون جوی نو نو میرسد

مهستمری مهینمهاید در جهسد

بنابراین میتوان گفت که "ساختِ اجتماعی" نه امری ابدی و ازلی ،بلکه در فراینهد زنهدگیِ روزمهره و بهه
صورتِ تدرییی برسازی شده و به صورتِ واقعیتِ "سخت و لیوف" درآمده ،در عین حال که با همکنشهی-
های نوآورانه ،متنوع و مختل ِ کنشگران نیز میتواند اصالح و تغییر یابد .بر این اسهاس و متناسهب بها موضهوع
مورد بررسی ،پرسش اساسی این است که:
"جامعه" و یا "منظومهیِ معرفتشناختی" در بسترسازیِ تحوالتِ توسعهای از ریهو بهروز و ظههور "خهودِ
دیالکتیکیِ تفسیرگرا" و ویژگیِ "رهاشدگیِ معرفتیِ" آن ،میبایسهت دارای چهه ویژگهیهها و عناصهرِ معرفتهی
باشد؟ به عبارتی پیششر ها یا عناصرالزم برای گذار از صورتبندیِ سنتی و تحولگریز (و حتی تحولستیز) به
منظومهیِ تحولگرا و نوآور چیست؟
منظومهیِ معرفتشناختی و عناصرِ حسّاسِ آن در تحوالتِ توسعهای دوران جدید
در مطالعاتِ اکتشافی برای شناسایی و تفکیکِ عناصرِ حسّاسِ معرفتشناختی در عنصر "جامعهه" یها منظومههیِ
معرفتی ،مهمترین دغدغهیِ پژوهش در نظر گرفتنِ ویژگیِ "عهام و فرامکتبهی" بهودن ایهن عناصهر بهود و بهرای
چنین استدالل منطقی و مفهومی ،از سه تبارِ مذهبی یا دینی ،تبارِ نظری و تبار تاریخی سود جست:
" .تبارِ مذهبی" مرتبط بود با انواع دیدگاههای آرمانگرایانه ،اعتقادی و باوری در خصوص "خلقت انسان
و جایگاه آن در هستی" با استناد به متونی همچون؛ کتاب مقهدّس ادیهان توحیهدی و سهایر ادیها ِن شهرقی ماننهد
کنفسیوس و بودا ،سخنان و روایاتِ پیامبران ،و همچنین بزرگان مذاهب.

_____________________________________________
 در اسا یر یونانی خدای دریاست که اشکال و صورتهای مختلفی به خود میگیرد [نک :همیلتون ،ادیت ،سیری در اسا یر یونانو رم].
2 -Proteus
[ -نک :موالنا ،مثنوی معنوی ،دفتر اول؛ هم در بیان مکر خرگوش ،صفحه.]31

رهیافتی تفسیررگایاهن رب عنارص حساس معرفت شناختی12 ....
" .تبارِ نظری" در فلسفه و جامعهشناسی که مرتبط است با دیدگاهها و نظریات اندیشمندان مختله ِ دورانِ
جدید در فلسفه و علوم مختل

در خصوص انسان و ویژگیهای هستیشهناختیِ آن ،و نیهز دیالکتیهکِ ارتبها

"انسان با انسان" و ارتبا "انسان با بیعت" در بستر زندگی اجتماعی ،که به انحهائی مسهتقیم یها غیهر مسهتقیم،
مسائل مرتبط با عناصر مزبور را در قالب "مفاهیم و عباراتِ مکتبیِ" خویش مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند؛
مانند مفهاهیم مکتبهیِ "کوگیتهو" رنهه دکهارت (" ، ) 33 - 131مهنِ اسهتعالیی" ایمانوئهل کانهت (- 112
" ،2) 7 2تحههول ذهن هیِ" اگوسههت کنههت ( ،3) 731 - 137مفهههومِ "پراکسههیسِ" 1کههارل مههارکس ( - 11
مفهومِ خودِ بازاندیشی هربرت مید و همکنشگراییِ نمادی هربرت بلومر.
" .تبارِ تاریخی" که سومین تبارِ تحلیلی بود ،با همفراخوانیِ گونههای عملی و یا پراگماتیستیِ "همکنشی-
های اجتماعی" و بروز و ظهورِ مفاهیمِ حسّاسِ معرفتشناختی (سکوالریته ،اومانیته و )...در بستر تاریخیِ حیاتِ
اجتماعی بشر از گذشته تا حال و خصوصاً به دورانِ جدید اشاره داشت که سبب شده بود؛ انسان پوستهیِ سنتیِ
اسطوره ای ،متافیزیکی و مذهبی خویش را شکسته و وارد گفتمان علم و معرفتِ علمی شود.
آنچه در تحلیلِ عام و فرامکتبیِ این عناصر مهم بود اینکه آنها در قالبِ مفاهیمی متفاوت از مفهاهیم مکتبهیِ
آنها که امری غربی تلقی میشود ،دوباره بازمفهومسازی شوند ،چرا که یکی از مسائل عدم برسازی و نهادینهه-
شدنِ این عناصر در بافتِ معرفتی جامعهیِ ایران ،واکنشِ منفی و جهتدارِ معرفتی ،گفتمهانی و بنیادگرایانهه بهه
آنها بود ،آنهم به خا ر اینکه این مفاهیم برای اولین در قالب مفاهیم علمی و به صورت "ایسهم" یها مکتبهی در
جوامع غربی مفهوم سازی شده ،در حالیکه این امر متاثر از ضرورتِ تاریخیِ این جوامع بود که زودتهر از سهایر
جوامع ،این واقعیت های عامِ بشری را در قالب مفهاهیم بهومی و بهه زبهان خهویش مفههومسهازی کردنهد؛ امهری
تاریخی که سبب شد در خیلی از جوامع و از جمله ایران ،انواع مقاومتها ،رد و کارشکنیها علیه این عناصر
شکل بگیرد.
بنابراین و با عنایت به این مسائل ،برای تمایز "عناصرحسّاس معرفتشناختی" از عناصر مفهومسازیِ شدهیِ
مکتبی و بومیِ غهرب کهه درمکاتهب مختله

نظریههههای اجتمهاعی تحهت عنهوانِ :اومانیسهم ،1سکوالریسهم،3

_____________________________________________
1 -Cogito
2 - René Descartes
3 -transcendental ego
4 -Immanuel Kant
5 -Auguste Comte
6 -praxis
7 -Karl Marx
8 - Humanism
9 - Secularism
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راسیونالیسم  ،ایندویدوآلیسم و لیبرالیسم به کار گرفته میشود ،در این پژوهش این عناصر با توجه به ریشهی
زبانشناختیشان و در قالب "مفاهیم فرامکتبیِ" آنها تحت عنوانِ انسانمحهوری یها اومانیتهه ،2دنیهویگرایهی یها
سکوالریته ،3اصالتِ عقالنیت یها راسهیونالیته ،1فردیّهتمهداریِ مثبهت یها ایندیویدوآلیتهه 7و آزادیمحهوری یها
لیبرالیته 1مفهومسازی شده است .در ادامه به تشری این عناصر پرداخته شده است:
 .انسانمحوری (اومانیته) :ریشههای انسانگرایی از "انسانمحوری" به چندین قرن قبل از میالد به فرهنهگ
یونانی میرسد .در فرهنگ یونانی ،خدایان رقیبان انسانند آتش آسمان یها آتهش جاویهدان منحصهراً در اختیهار
زئوس (خدای خدایان) بود و او تالش میکرد تا این آتش به دست انسان نیفتد .انسان نیز برای دستیابی به آتش
تالش کرد تا آنکه پرومته آتش را از زئوس میدزدد و از آسمان به زمین میآورد و به انسان مهیدههد و بهدین
وسیله به او شخصیت میبخشد (دانشنامه رشد.) 31 ،
برای فهم بهتر معنای فرامکتبی از اومانیته ،ارائهیِ تعاریفی مکتبی از آن سودمند است؛ ملکیهان بها تفکیهک
سطوح "اومانیسم" به دو سط نظر و عمل در تعریفی مکتبهی از آن آورده «:در سهطوح نظهری اومانیسهم یعنهی
انسانی بودن هر شناختی و انسانی بودن هر شناختی به معنای این است که ههیچ شهناخت مطلقهی وجهود نهدارد،
اومانیسم در مقام عمل ،به این معناست که هیچ موجودی ،ارزش ،اهمیت یا شرافت وجودیاش از انسان نیست
که بیارزد انسان فدای او بشود... ،؛ و این یعنی هیچ آرمهانی نیسهت کهه بیهارزد انسهان فهدای آن آرمهان بشهود»
( .)37 : 11دکارت نیز با برداشتی مکتبی و پارادایمی و متاثر از بیزاری خهویش نسهبت بهه آمهوزهههای دینهی
قرون وسطایی ،در راستای این عنصر ،چنان اعتقادی به قدرت و توانمندیِ انسان پیدا مهیکنهد کهه مهیخواههد
جای خدا را در خلقت بگیرد و میگوید« :بُعد و حرکت را به من بدهید من جهان را میسازم» (گلشنی: 3 ،
.) 7
بر اساس عنصر معرفتشناختیِ "انسانمحوری" در معنایِ فرامکتبیِ آن؛ انسان محور ارزشهاست ،و اراده و
خواست انسان اصالت دارد .فرهنگ انگلیسی آکسفورد آنالین ،در تعریفی فرامکتبی از اومانیته آورده« :نظامی
فکری و اعتقادی که نیازهای بشری را مورد اهتمام قرار می دهد و راه حل آنهها را بهه جهای ایمهان بهه خهدا از

_____________________________________________
1 - Rationalism
2 - Indivialism
3 - Liberalism
4 - Humanity
5 - Secularity
6 - Rationality
7 - Individuality
8 - liberality

رهیافتی تفسیررگایاهن رب عنارص حساس معرفت شناختی12 ....
ریو عقل و خرد آدمی جستیو میکند ».بنابراین در برداشتِ فرامکتبی ،انسانمحوری یعنی بشهر بها اتکها بهه
خرد یا تیربة حسی خود می تواند عالم و آدم را بشناسد و نظام جهانبینی و ایدئولوژی خویش را بنیان نههد .از
نگاه نگارنده؛ "انسانمحوری" یعنی « صدق ،اعتماد و محوریتِ دریافت ،فهم و تفسیر انسان از جهان همانگونهه
که هست نه از دایرهیِ اوهامِ ایدئولوژیکی
کش

اسطورهای و خرافی ،چرا که انسان عنصرِ اصلی ،فعال و خهالق در

و شناخت هستی و عامل اصلی در تغییر جهان تکوینی و اجتماعی است».
بنابراین عنصر اساسی در تعری ِ فرامکتبی از انسانمحوری ،مبتنی است بر "قضهیهیِ سهوم" بلهومری یعنهی

"تفسیر" در شناخت و معرفت از اعیانهای سهگانه و در زندگی اجتماعیِ روزمره؛ با استناد به این قضیه ،بلهومر
معتقد است« :بنابراین انسان با قوهیِ بیعی ممتاز خویش می تواند در برابر عوامل مختل
تعیّن یک جانبهیِ آنها در امان بماند» (تنهایی3 ،

:a

به تفسهیر نشسهته و از

 .)3در حالیکه یکی از مهمترین موانهع معرفتهی در

جامعهیِ ما تعیّن یک جانبه بوده و زیر سوال رفتنِ قوهیِ فهم و تفسیر کنشگران که از ذاتِ "استبدادِ چند الیه"
برمیخیزد؛ مسالهای که در سطوح پراگماتیستی بدان پرداخته شده است.
 .دنیویگرایی (سکوالریته) :در معنایِ مکتبی" ،سکوالریسم" از ریشهیِ "سهکولوم" گرفتهه شهده کهه در
زبان کالسیک مسیحیت ،به معناى زمانى است کهه فهىالواقهع در آن بهه سهر مهىبهریم و نقطهه تقابهل ابهدیت و
جاودانگى الوهیت است .از مفهومِ مکتبیِ "سکوالریسم" تعاری ِ متعددی ارائه شده؛
از نظر کارل و فون این عنصر اشاره دارد «به معناى هرچیزى که به این جهان تعلو دارد نیز مىباشهد»(: 73
 .) 7سروش این مفهوم را در چندین معنا تشری کرده است« :در اولین معنا یعنی ارتبا خویش را بها مهاورای
بیعت و هم حیات پس از مرگ گسستن و نیز توجه خویش را منحصرا معطوف به این جهان کردن و بر بهو
زندگی و حیات این دنیایی برنامه خویش را سامان دادن ،در معنای دوم یعنی نفی دخالت روحانیت در امور (و
ایشان آن را لزوما به معنای نفی دخالت دین در امور نمیداند) ،در معنای سوم عبهارت اسهت از "سکوالریسهم
سیاسی" از آن که به معنای جدا کردن دین از حکومت و البته نه دین از سیاست میباشد ،و معنای چهارمی آن
مرتبط است با "سکوالریسم فلسفی" بدین معنا که پدیدههای جهان بر اساس مفاهیم و تعالیم دین تبیین نشهود».
(: 12

)

در این پژوهش "دنیویگرایی" در معنهای فرامکتبهیِ آن کهه اتخهاذ "رهیافهتِ بیعهتگرایانهه بهه زنهدگی
اجتماعیِ" است در نظر گرفته شده است و از سکوالریسم در معرفتِ سیاسی ،یا دینهی و فلسهفی متمهایز اسهت.
"دنیویگرایی" در معنای فرامکتبی یعنی نگاه دنیوی و اینجهانی بهه انسهان ،جامعهه و روابهط متقابهل انسهان و

_____________________________________________
1 -https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/humanism?q=humanism

علم هش
 11دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره ،19بهار و اتبستان 1399

جامعه .برای این عنصر مهمترین اصهول فرامکتبهی در جامعههشناسهی عبهارت اسهت از "اصهل راههها و اههداف
مشترک" ،بر اساس این اصل و در این معنا "دنیویگرایی" مترادف است با اتخاذ رهیافتِ زمینی و این جهانیِ
بیشتر به زندگی اجتماعی و تالش در راستای آن چه از منظر اههداف و چهه از منظهر راههها .بهه عبهارتی راههها و
اهداف مشترک در جهان مدرن و زندگی جدید .به عبارتی برعکس دوران سنتی که حیاتِ انسانی زیر سیطره-
یِ ابعاد ماورائی و متافیزیکی بود ،در دوران جدید بیشتر با ابعاد انسانی ،زمینهی و عینهی و مسهائل مهرتبط بها آن
درگیر است.
 .اصالتِ عقل (راسیونالیته) :در اهمیت عنصر "اصالتِ عقل" همین بس که شش قرن قبل از مهیالد مسهی
در روایتی افرا ی؛ پارمندیس(  3 3ق.م) معتقد بود :عقهل تنهها منبهع شهناخت بهرای بشراسهت و منکهر نقهش
حواس در شناخت بود (هاسپرس ، 17 ،ف ) .دکارت در دیدگاهی مشابه گفته :تنها از راه عقهل اسهت کهه:
شناخت حقیقی و یقینآور صورت مهیگیهرد (وبسهایت دانشهنامه رشهد ،) 31 ،و همهو انسهان را موجهودی
عقالنی دانسته که به کمک "عقل" رفتارها و تصمیماتش را هدایت میکند.
آشوری ( ) 71با تاکید بر اهمیت "عقل" در دوران جدید ،معتقد است« :مدرنیته اعتماد و اتکا بهه "عقهل
انسانی" در مقام شناسا است ،حتی اگر امکان شناسایی مطلهو وجهود نداشهته باشهد .مدرنیتهه مهدلی از جههان و
جهانبینی را ارائه داد که با آن امکان رشد علوم جدید فراهم شد ... ،و سرانیام ایهن امیهد را بوجهود آورد کهه
انسان میتواند با "شناسایی عقالنی" از بیعت و جامعه و انسان خود را به وضهعیتی برسهاند کهه از بنهدِ بیعهت
رهایی پیدا کند» ( قبادیان : 33 ،

).

"عقلمحوری" در معنای فرامکتبی یعنی رویکرد عقالنی به زندگیِ اجتماعی و در این معنا عبارت است از
همفراخوانیِ "خِرَدِ نظری و خردِ عملیِ" انسان در کش  ،فهم ،تحلیل و تفسیر موقعیتها ،و همچنین استفاده از
امکانات محیطی در زندگیِ روزمره و در بستر تاریخی که با تدوین نظامات ،قوانین و سهازمانههای مختله

از

ساده به پیچیده (اصل تفکیکیافتگی) همراه است.
 .2فردیتمداریِ مثبت (ایندیویدوالیته) :در معنای مثبت ،فردیتمداری معادل با مفهوم "فرهنگ فردیت" و
اتخههاذ رویکههردِ فردگرای هیِ اخالقههی اسههت .در فرهنههگ آکسههفوردِ آنالیههن ،در تعری ه

مکتبههی از آن آمههده:

«خصوصیاتی که باعث می شود شخص یا چیزی متفاوت از افراد دیگر یا چیزهایی باشد که فردیت خهود را از
ریو لباس بیان میکند».
در این پژوهش آنچه مهم است نگاهی فرامکتبیِ از "فردیت" است که بر اساس آن ،فردیت رهیافتی است
نسبت به عنصر "انسان" و همچنین عنصر "رابطهیِ انسهان بها جامعهه" کهه بهر ارزشههایِ اخالقهیِ فهرد و نقهش

_____________________________________________
1 - Parmenides

رهیافتی تفسیررگایاهن رب عنارص حساس معرفت شناختی11 ....
محوری او در برسازیِ واقعیتهای اجتماعی در جریان زندگی روزمره تأکید میکند .برای فیلسوفان و نظریهه-
پردازانی که نگاه مکتبی به عنصر فردیت داشتند ،تلفیو و پیوند "کل" به مثابه جامعه ،و "جز" به مثابه کنشگران
انسانی که دارای فردیت مهیباشهد ،دغدغهه بهوده اسهت ،ماننهد دغدغههیِ گئهورگ هگهل (  ) 771 - 1در
خصوص پیوند کلیت و فردیت؛ راهکار هگل هم که دارای نمایی از محافظهکاریست عبارت است از "دولهت
عقالنی" که به ور کلی از اتحاد و نفوذ دوجانبهی کلیت و فردیت تشکیل میگهردد« :از اتحهاد آزادی عینهی
(یعنی آزادی ارادهی گوهری کلهی) و آزادی ذهنهی (یعنهی آزادی معرفهت فهردی و آزادی اراده در پیگیهری
هدفهای ویژه از سوی آن)» (.) 32 : 71
تنهایی در برابر دغدغهیِ کاهشگرایانهیِ هگل به عنصر فرامکتبیِ "فردیت" ،در تعریفی فرامکتبهی آن را
در چارچوب مفهوم "اخالق تفکیکیافتگی" تشری کرده و آورده است:
«گسترش تفکیکیافتگی ،به گسترش هنیاری شدن تفاوتها مهیانیامهد ،کهه در معنهای
ارتبا ههات اجتمههاعی و مفههاهیم شهههروندی بههه همهههگرایههی یهها پلورالیتههه ،تسههام و تحمههل
اجتماعی ،رعایت حقهوق شههروندی و مراعهات حقهوق و قواعهد مردمسهاالری رسهیده و
زمینههای رشد فردیت ،باروری و خالقیت را فراهم میکنهد .بهه دیگهر سهخن ،تفکیهک-
یافتگیِ ساختی/کارکردی {نه ساختارگرایی/کارکردگرایی که مفهومی مکتبی هسهتند}،
تغییراتی در زمینههای گوناگون جامعه اییاد میکند ،تا غریبگی به زبان سیمل ،یا تفهاوت
به جای شباهت در زبان دورکهیمی ،و یار رشد قلمرو فردیت به جهای قلمهرو تسهلط روح
جمعی در زبان مید ،موجب شود تا میدان آزادی فردی ،تسام فرهنگی ،و تحمهل گونهه-
گونیهای بیشمار در اندیشه ،رفتار و سلوک اجتماعی و گهرایشههای سیاسهی ،فلسهفی و
دینی امکان بروز و ظهور پیدا کند» ( .) 7 : 3

نگارنده معتقد است بر اساس تعری

فرامکتبیِ تنهایی ،دیگر واهمهای برای تعارض آرا  ،تفاوت دیدگاهها

ی جوامه ِع مهدرن وجهود نهدارد ،چهرا کهه
و خواستهای متنوع و گوناگونِ کنشگران در جریان تفکیهک یهافتگ ِ
"عنصر فردیت" و همچنین "اخالق تفکیکیافتگیِ" نشات گرفتهه از آن توسهط کنشهگران ،راه را بهر هرگونهه
بینظمی در معنای فرامکتبی آن میبندد ،به شر ی که بتوان فرایند جامعهپهذیری اعضها را ،نهه بهر معیهارِ عنصهر
"سلطه"یِ گروهی و ایدئولوژیکی و سیطرهیِ معرفتی آن ،بلکه متهاثر از "فههم و تفسهیرِ جمعهیِ مشهترک" بهر
مبنای "ارادهیِ عامه"

و

و در چارچوب "کنشِ ارتبا ی" صورت داد.

_____________________________________________
1 - Georg Hegel
2 - General will.
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 .3آزادیمحوری (لیبرالیته) :در بیشتر متون ،لیبرالیسم در معنایِ مکتبیِ آن بکار رفته است؛ مهثالً در یکهی از
تعاری ِ مکتبی آمده"« :لیبرالیسم" به معنای آزادیخواهی است.آزادی مبتنهی بهر فهردگرایهی و تکیهه بهر عقهل
بدون در نظر گرفتن وحی از عناصر اصلی تفکر لیبرالیستی میباشد( ».وبسایت ویکیفقه ) 31 ،همچنهین در
فرهنگ علوم سیاسی "لیبرالیسم" را «خواهان درجاتی از آزادی در برابر تسلّط یا هدایت دولت و یا هر مؤسّسه
دیگر که تهدیدکننده آزادی بشر باشد ،تعری

کرده اند» (آقابخشی و افشاریراد.)132: 17 ،

"آزادیمحوری" در معنای فرامکتبی یعنهی آزادی در معنهای مثبهتِ آن و محوریهت انتخهاب و اختیهار در
جریان زندگی اجتماعی .تعری

عام و فرامکتبی از این عنصر مرتبط است با عناصر گوهری و خلقتی انسان در

خصوص "انتخاب و اختیار" .بر این اساس ،در راستای عنصر آزادی ،انسان خالقانه و با انتخاب خویش ،حیات
اجتماعیِ خویش را برسازی و هدایت میکند .آیزیا برلین در تعری

فرامکتبی از این عنصر ،آن را مترادف با

مفهوم آزادیِ مثبتِ خویش میداند .همو معتقد هستند هر دیدگاهی که آزادی را در راستای ادغام در جامعه و
کلیت میدانند (مانند رواقیون ،روسو و  ) ...برای آزادی خطرناک هستند.
عناصر مهم در برداشت از آزادی در معنایِ فرامکتبیِ بهرلین عبهارت اسهت از :تاکیهد بهر فردیهت ،رهیافهتِ
بیعتگرایانه و چندگانگی ارزشها در مقابل مذهب جمعی ،کلگرایی و یگانهانگاری ،همو معتقد هستند:
«تعارض ارزشها و تعارض شیوههای مختل

زندگی اییاب میکند که مهردم دسهت بهه

انتخاب زنند -انتخابهایی که برای آنها فوقالعاده مهم و متضمن مسائل اساسهی زنهدگی
است .مردم میخواهند قدرت تصمیم داشته باشند ،زیرا توان انتخاب ،پایه و مایهیِ هویت
و کرامت انسان در مقام کنشگر اخالقی است .چرا رواست که امکهان انتخهاب را از افهراد
بگیریم؟» (: 11

).

در خصوصِ اهمیت عناصرِ حسّاسِ در "منظومهیِ معرفتشناختی" که در باال آمد ،میتوان گفت؛ تنهها بها
پیکربندیِ این عناصر در همفراخوانی با "کنشگران اجتماعی" است که مهیتهوان جامعهه را بهه سهمتِ اصهالح،
تغییر و تحول هدایت کرد .در ذیل برآیند این همفراخوانی به صورت "منظومههیِ معرفتهیِ تحهولگهرا" آورده
شده است:

 روسو با تمایز میان «ارادهی همگان» و «ارادهی عمومی» معتقد است؛ ارادهی همگان منافع خصوصی را در نظر میگیرد و ارادهیعمومی منافع مشترک و عمومی را مبنا قرار میدهد[ .نک :ژان ژاک روسو ،قرارداد اجتماعی ،ترجمهی منوچهر کیا]
 کنش ارتبا ی راهکار هابرماس برای رسیدن به یک درک مشترک از ریو استدالل ،وفاق و همکاری متقابل در جامعه به جایقهر و خشونت است[ .نک :یورگن هابرماس ( .) 12نظریهیِ کنش ارتبا ی ،ف و  ،ترجمه کمال پوالدی]
3 - Isaiah Berlin

رهیافتی تفسیررگایاهن رب عنارص حساس معرفت شناختی1 ....

نمایه شمارهیِ : 2منظومهیِ معرفتی تحوّلگرا و همفراخوانی آن با کنشگران اجتماعی و تحوالتِ توسعهای
ت توسهعهای جدیهد و
س آنچه آمد ،پهر واضه اسهت کهه یکهی از دالیهل ناکهامی ایهران در تحهوال ِ
بر اسا ِ
شکنندگیِ آن ،فراهم نبودنِ چنین بستر "معرفتیِ تحولگرا" بود ،و این مساله نه تنها در دوران جدید و از سده-
هایِ  311م به بعد ،بلکه حتی تا به امروز هم دارای ابعاد پروبلماتیک است ،و این ابعاد در سطوح پراگماتیستیِ
پژوهش در حوزههای مختل ِ ناخودآگاه جمعی و بافتِ معناییِ اسطورهها ،و همچنین همکنشهیههای سیاسهی،
مذهبی ،اقتصادی و  ...مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج مقاله
در این جستار ،هدف گشودن زاویهیِ دیدِ (پرسپکتیو) جدیدی برای توصی

تحلیل و تبیهین مسهائل مهرتبط بها

تحوالتِ توسعهای ایران از منظر "معرفتشناختی" بود .به همین جههت در چهارچوبِ پهارادایم تفسهیرگرایی و
رهیافتِ بیعتگرایانهیِ آن در همفراخوانیِ دیالکتیکِ ذهنی  -عینی ،در جستارِ هستیشناختیِ موجود در مدل
پارادایمیِ "تخیلجامعهشناختی نظری" ،دو عنصر حسّاسِ "انسان و جامعه" در کانون "عنصرشناسهیِ معرفتهی"
قرار گرفت.
بر اساس این دو سنخِ هستیشناختی ،تعدادی عناصرِ حسّاسِ معرفتی ماننهد "خهودِ دیهالکتیکیِ تفسهیرگرا"،
"رهاشدگیِ معرفتی"" ،انسانمحوریِ" هستیشناختی" ،دنیویگرایی" و  ...مورد انکشاف و مفهومسهازی قهرار
گرفتند که در همفراخوانیِ یکدیگر و با پیکربندی "منظومهیِ معرفتیِ تحولگرا" راه را برای تحوالتِ توسهعه-
ای و تمدنی هموار میکنند ،امری که "تا ا هالع ثهانوی" در بسهتر و منظومههیِ معرفتهی ایهران دارایِ مسهائل و
تنگناهای معناداری بوده و هست ،و شاید یکی از دالیلِ شکنندگی تحوالتِ توسعهای در چند قرن اخیر ،همین
موانع و تنگناهایِ معرفتی است.
شواهد مختل ِ تاریخی ،نظری و استنادی در "سطوح پراگماتیسهتی" نشهان داد کهه در دوران جدیهد و در
"منظومهیِ معرفتی" ایران و نگاه معرفتیِ ایرانیان به استثنای دوران مشرو ه (آنهم در سط روشنفکران) نسهبت
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به چنین عناصرِ عام و فرامکتبیِ توسعه ،دارای جهتگیری منفهی بهوده کهه بخشهی از آن ناشهی از نهوع نگهاه و
"معرفتِ تعاملی" به "دیگربودگی" غرب از موضعِ بیتفاوتی ،مقاومت و حتی رد بوده است ،در حالیکهه در
مقابل نگاه معرفتیِ غرب نسبت به"دیگربودگی" ایران و سایر جوامع شرقی از نوع کنیکاوانه و برای شهناخت
و کش

آنها بود.

بنابراین در دورانِ جدیدِ ایران؛ نه بستر و "منظومهیِ معرفتی تحولگرا" ،و نه کنشگرانِ اجتماعی که بتهوان
آنها را مصداقِ "خود دیالکتیکی تفسیرگرا" و با ویژگی "رهاشهدگیِ معرفتهی" نامیهد ،برسهازیِ معرفتهی نشهده
بودند ،و شاید همین امر از دالیل کاستیِ عناصر و مولفههایی مانند نهادهایِ سرمایهداری ،نهادهایِ آموزشهی و
 ...است که توسط اندیشم ندان مختل

ت اجتمهاعی ایهران مهورد پهژوهش قهرار گرفتهه اسهت.شهواهدِ
در سهاخ ِ

تاریخیِ مختلفی مانند :کاستیِ معنادارِ کنشگرانِ متهور ،قتهل امیرکبیهر ،شهکنندگی انقهالبِ مشهرو ه ،تخریهب
مدرسه رشدیه و ،...گویای ابعادی از تحولگریزیِ منظومهیِ معرفتی ایران در دوران جدید است که در سطوح
پراگماتیستی بدان پرداخته شده است.

رهیافتی تفسیررگایاهن رب عنارص حساس معرفت شناختی1 ....
کتابشناسی
آشوری ،داریوش .) 71(.ما و مدرنیت ،تهران :صرا .
آقابخشی ،علیاکبر و مینو افشاریراد .) 17(.فرهنگ علوم سیاسی ،تهران :چاپار.

آقههازاده ،بهههروز و مهههدی کریمههی .) 32(.رهیااافتی تفساایرگرایی باار موان ا و چااالشهااای نظااری-
پراگماتیستیِ پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در ایران ،چهارمین کنفرانس پژوهشِ اجتمهاعی و فرهنگهی در
جامعه ایران ،دانشگاه عالمه با بایی.
ابوالحسن تنهایی ،حسهین .) 3 a(.بازشناسی تحلیلی نظریههای مدرن جامعهشناسای؛ مدرنیتهه درگهذار ،
تهران :بهمن برنا.
همو .) 3 b (.جامعهشناسی معرفت و معرفتشناسی نظریه ،تهران :بهمن برنا.
همو .) 3 (.جامعهشناسیِ نظری ،تهران :بهمن برنا.

همو ،حسین ،نکهت ،جواد و مریمالسادات حسینیفهر .) 33(.شیوه پایاننامهنویسی با راهبردهاای ییاسای،
استقرایی و کنشپژوهی .تهران :بهمن برنا.
اشرف ،احمد .) 33(.موان تاریخی رشد سرمایهداری در ایران؛ دورهیِ قاجاریه ،تهران :پیام.
برلین ،آیزیا .) 11(.آزادی و خیانت به آزادی ،ترجمه عزتاهلل فوالدوند ،تهران :نشر ماهی.
بلیکی ،نورمن .) 12(.طراحیِ پژوهشهای اجتماعی ،ترجمه حسن چاوشیان ،تهران :نی.
بهرنگی ،صمد .) 37(.ماهی سیاه کوچولو ،چاپ هفتم ،تهران :نظر.
جالییپور ،حمیدرضا و جمال محمدی .) 3 (.نظریه های متاخر جامعه شناسی .تهران :نی.
روسو ،ژان ژاک .) 13(.یرارداد اجتماعی ،ترجمهی منوچهر کیا ،تهران :گنیینه.
زیباکالم ،صادق .) 3 (.ما چگونه ما شدیم؟ ریشهیابی علل عقبماندگی در ایران .چاپ بیسهت و یکهم.
تهران :روزنه.
سروش ،عبدالکریم ( .) 12سکوالریسم سیاسی و سکوالریسم فلسفی ،فصلنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،12ص
-

.

عباس زاده ،محمد (  .) 3تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی ،میلهی جامعهشناسی کاربردی ،سال
بیست و سوم ،شمارهی پیاپی  .23شمارهی اول ،بهار  ،ص . 2 - 3
فوران ،جان .) 77 (.مقاومت شکننده؛ تاریخ تحوالت اجتماعی ایران .ترجمه احمد تدین .تهران :رسا.
قبادیان ،وحید .) 33(.مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
کارل ،فردریش و وایسگر فون .) 73(.سکوالریزاسیون چیست؟ ،ترجمه رومینا شیخ ،نامه فرهنگ ،شهماره
تابستان ،ص .27 - 2

،
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