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چکیده

در کنار دو قسم رویکردد اابرد در قروردو مررو در عرای مینیری یینری رویکردد پسریمدرنیسریی ر کروینی و رویکردد
پوزیییویسیی ر پوپدی عدخی دالبییا و بواز میدفیشناسی اجیوامی دالبییای مررمشرناخیی خراخ خرود را دارد کر
میتواند عدای دفاع از گون ای از مینیی در قرودو مرم ع کار آید و در مین حال از توج ع یرد دو رویکردد اصرری اافر
نباشد .در این مقاب اعیدا در نهایی اخیصار چیسیی میدفریشناسری اجیورامی را توحریا داد ایرم و سر ب عرا عدشرودد
مشکالتِ دو رویکدد پیشگفی نشا داد ایم ک کدا موبف یای میدفیشناسی اجیوامی میتواند عدای قائال ع مینیری
مرم یا مینیی مروی ع کار آید .عا توج ع اربة رویکددیای پسیمدرنیسیی ر کوینی در فضای فرسرفی ایردا و رویکردد
پوزیییویسیی در فضای مروی این را ِ میان میتواند ثودعخش عاشد .در این مقاب نشا داد ایم ک میدفیشناسی اجیوامی

ن فام شناسا و ع طور خاخ دانشوند را در حصول میدفی ناظدی کامالً عیطدف میانگارد ر ک امکا کسد گزار -
یای کامالً مطاعق عا واقع عدای او ع سهوبی فدایم اسی ر و ن اینکر او را در مقاعر نمرا قردرت و سراخیار اجیورامی و
پیشداورییای خویش ع کری دسیعسی و منفی میداند .ع عیانی روشنتد میدفیشناسی اجیوامی ع دبی اتخاذ اصر
مودی ع صدق عود رویکددی امیدابی درعار مسأبة مینیی مرم اتخاذ میکند.
کلیدواژهها :میدفیشناسی اجیوامی آبوین گردمن مینیی مرم پسیمدرنیسم توماس کوین
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مقدمه
اارد رویکددیا و نمدی یای فرسفیای ک تاکنو مطدح شد اند از منمد اول شخص عود اند یینی ید فیرسوف
عد مبنای شهود شخصی خود اید یای فرسفی خویش را مطدح کدد اسی و در طدح آ یا یووار این فدض را
در ذین داشی اسی ک دیگدا نیز طبیییاً عاید چنین شهودی داشی عاشند .از زما افالطو تا یوین اواخد و از
عسیاری جهات تا یوین امدوز میدفیشناسی در مینای رایج و مصطرا آ عرا تأکیرد و تودکرز عرد عدیرد فرددی
میدفی رشد پیدا کدد اسی .ع عیانی دیگد میدفیشناسی عا این پیشفدض ع وجود آمرد اسری کر میدفری
نسبیی اسی ک میا فدد و مابم واقع عدقدار میشود و فدد عا اسیفاد از قوای خویش ع میدفی دسری مرییاعرد.
نقش دیگدا و ع مبارت دقیقتد جامی در حصول میدفی نقشی اسی فدمی و نقش دیگردا در شرک داد
ع میدفی آدمی عیشتد در مقوب ی میدفی حاص از گوایی خود را نشا میدید .ع یوین دبی اسی ک مق
مدفی و اقسا شناخییای جویی چندا در میدفیشناسی مورد توج قدار نگدفی اسی .فدض میدفریشناسری
مووماً این اسی ک جامی در فدآیند حصول میدفی نقش سربی یا ایجاعی نردارد و اگرد یرم داشری عاشرد در
تحری میدفی چنا نقشی محری از امدای ندارد .تا ع امدوز جدیا سنیی در میدفیشناسی عد چنین رویکرددی
اسیوار اسی.
اما در چند دیة اخید و ع طور مشخص عید از اتوا قد عیسیم گدویی از میدفیشناسا میاصد ک مووماً
واجد توایالت طبیییگدایان اند ع نقص و نیز یکسونگدی چنین رویکددی ابیفات یافی اند .ع یورین دبیر
کوشید اند تا عا مطف نمد و ابها از دانش یای تجدعی مدتبط عا مقوبة میدفری رایری جدیرد عیاعنرد و مدزیرای
میدفیشناسی را فداختد سازند .در این رویکدد جدید مووماً ع اعیاد اجیوامی میدفی و تأثید موامر اجیورامی
در شک گیدی میدفی توج میشود.
یدچند ک در ایدا میدفیشناسی اجیوامی تنها عا تدجو ی مدخ میدفیشناسری اجیورامی از دانشرنام ی

_____________________________________________
1- Naturalistic
 عاید در نمد داشی ک میدفیشناسی اجیوامی عا جامی شناسی میدفی تفاوتی فداوا و عرک در مقاع آ قدار دارد .جامی شناسیمیدفی اساساً در دل مرو اجیوامی شک گدفی و میدفی را ع کری ع موام اجیوامی واعسی میداند و از این حیث عا رویکددیای
پسیمدرنیسیی قداعی عیشتدی دارد .اما میدفی شناسی اجیوامی ک در این مقاب چیسیی آ آشکار خواید شد تا حد زیادی در
واکنش ع چنا مدمایی شک گدفی اسی .اببی گایی خرطیایی صورت گدفی و عدای اشار ع مباحث جامی شناسی میدفی از
تیبید «میدفیشناسی اجیوامی» اسیفاد شد اسی ک ع کری نادرسی اسی (مثالً نک :زیباکال 931
.) 91

کشاورز و یوکارا

معرفت شناسی اجتماعی و مسأهل عینیت علم 6
اسینفورد (آبوین گردمن  ) 911میدفی شد اسی چندا عدای ای فرسف آشنا نیسی .عا اینحال در این مقاب
در میدفی چیسیی و توصیف آ چندا نخواییم کوشید عرک ع اقیضای عحرث فقرط در آاراز مقابر اشرارتی
مخیصد عدا خواییم داشی .کوشش این مقاب عد دفاع از موحیی عیناعینی میودکز خواید عرود کوششری عردای
ایجاد دیابوگ میا رویکدد مینییگدایان و واقعگدایان مروی از یک سو و رویکددیای نسبیگدایان و پسی-
مدرنیسیی از سوی دیگد.
در سوی دیگد و جدا از مسأبة نقش اجیواع در میدفی مسرأبة مهرم مینیری مروری مطردح اسری .مسرأبة
مینیی مرم امدی اسی پدایویی چو اقیدار مرم تا حد زیادی از یوین ناحی ناشی میشود ( .)Reiss, 2014اما
این امد در نسبی عا فضای فرسفی ایدا ایوییی مضامف دارد چو ع نمد میرسد (کر اببیر اثبرات ایرن گورا
خود کاری اسی دشوار و نیازمند پژویشی مسریق ) در ایردا میرأثدا از فرسرفة قرار ای عر خصروخ افردادی
یوچو میش فوکو و یوچنین کسانی ک از توماس کوین تأثید پذیدفی اند در زمد ی مخابفرا مینیری مررم
یسیند .این دسی در اکثدیی قدار دارند .دسی ای دیگد نیز وجود دارند ک ع امیبار تأثدات پوزیییویسریی خرود
از مینیی مرم دفاع میکنند یا دسی کم مینیی مرم را مفدوض میدارنرد .عنراعداین در کر اربر عرا دو دسری
اسی :دسی ای ک مینیی مرم را نفی میکنند و دسی ای ک ع جد ع مینیی مرم عاور دارند .اببی دسیة سومی نیز
یسیند ک درعارة مینیی مرم موحیی آشفی دارند ع این صورت ک در حابی ک ع جد مخابف نسربیگدایری
یسیند ع عدخی دالبییای نسبیگدایانة اقوال خود وقوف ندارند .دبی این امد آ اسی ک خود مینیری مررم
مسأبة محوری در فضای فرسفی ایدا نیسی عرک از نیایج حونی عدخی رویکددیای مخیار کریتد اسی.
آ گون ک تاریخچة ن چندا طوالنی میدفیشناسی اجیوامی نشا میدید میدفیشناسا عا طید خاطد
و ع دبخوا سوی عدرسی وجو اجیوامی میدفی پیش ندفی اند عرک رویدادیایی ک در قرودو فرسف و اجیواع
رخ داد آ یا را ع این سوی سوق داد اسی .ع عیا ساد تد اگد از عدخی میدفیشناسرا عریتوجر عر اعیراد
اجیوامی میدفی عگذریم اابد میدفیشناسا ع این نکیة مهم تفطن یافینرد کر چرابشیرایی جردی تحریر
سنیی و فددگدایان از میدفی را تهدید میکند .این خطد زمانی جدیتد شرد کر فیرسروفی یوچرو کرواین 9از

پایا میدفیشناسی ع مثاعرة دانشری فرسرفی سرخن عر میرا آورد ( .) 6 : 111تومراس کروین کیرای سراخیار
انقالییای مروی را منیشد کدد و فیرسوفا پسیمدر نسبیگدایی را در قابدیای جدیرد و جرذایترد ر ماننرد

_____________________________________________
 -1میدجم محید این مدخ ویدایش قبری آ را ک ع حدود یک دی قب عاز می گددد تدجو کدد اسی در حابی ک آخدین
ویدایش این مدخ تفاوتیای عسیاری دارد و در اساس مقاب ای اسی ع کری میفاوت .در این مقاب از ویدایش اخید مدخ مذکور
اسیفاد خواییم کدد .امیدواریم میدجم محید ع تدجو ویدایش جدید آ نیز یوی عگوارد.
2 - Scientific objectivity
3 - Quine
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نمدیة میدفی و قدرت فوکو ر مدح داشیند.
ن فقط در قرودو میدفیشناسی عرک ع طور کری وقیی فرسف از عسیدیای اجیورامی و اتفاقرات مینری دور
میشود سویوسوی انیزامی و فددگدایانة پدرنگتدی پیدا میکند و یدچ عا میضالت مینی پیوند عریشتردی
پیدا میکند خصیصة امیدابی و واقعگدایانة آ افزو تد میشود .میدفیشناسا اجیوامی کسانی عودند کر عر
واقییی یای اجیوامی سیاسی و مروی ع مثاعة یک مسئرة میدفیی نگدیسیند و ن مسئر ای عیرعرط یرا حاشری ای.
در این میا مطف نمد فالسفة پسیمدر و جامی شناسا مالقوند ع مسائ میدفیی عر مثاعرة مامر محرد
عیش از یو موثد عود .اگد منیقدانی یوچو ریچارد رورتی تومراس کروین یرا میشر فوکرو نبودنرد چر عسرا
میدفیشناسا در عدداشی دکارتی از میدفی میوقف می شدند و حقیقی را عر مثاعرة امردی فرددی دنبرال مری-
کددند .ذکد این نکی جابد توج مینواید ک کیای ساخیار انقالییای مروی کوین س عار ع فارسی تدجو
شد اسی و ع شهادت مقابة مدخ توماس کوین در دانشنامة اسینفورد کیای مرذکور یکری از پداسرینادتدین
کید دانشگایی اسی ).(Bird, 2011
ع ید حال نییجة این مواجهة میدفیی آ شد ک میدفیشناسا و یا دسیکم دسی ای از میدفریشناسرا
ع محدودیییای عیدونی میدفیی انسا وقوف یافیند .ع این دبی اسی ک نییج و حاص کرار میدفریشناسری
اجیوامی در واقع تییین مدزیا و محدودیییای جدیدی اسی عدای توا میدفیی انسا  .کسانی ک عرا میدفری-
شناسی ع طور کری آشنایی دارند میدانند ک یدچ محدودیییا و شدوط میدفیی عریشترد مرورد توجر قردار
عگیدد رویکدد میدفییما میان روتد و واقعگدایان تد خواید عود.
عد اساس این مقدم حال اگد یوچنا عخواییم از مینیی مررم دفراع عکنریم اعزاریرای مییرددی در اخییرار
داریم ک طبق ادمای این پژویش یکی از آ اعزاریا میتواند میدفیشناسی اجیوامی عاشد .عد این اساس این
مقاب عد اثبات دو ادما تودکز خواید کدد .نخسی اینک میدفیشناسی اجیوامی رویکددی اسی عیناعینی ک ن
یوچو میدفیشناسی کالسیک از رئابیسم فددگدایان دفاع میکند و ن یوچو رویکددیای پسریمدرنیسریی
مینیی را نادید میانگارد .ع واسطة یوین خصوصیی میدفیشناسی اجیوامی میتوانرد رویکددیرای پسری-
مدرنیسیی ع میدفی را ع چابش عکشد و از منمدی میدفیی نقاط حیف چنرا رویکددیرایی را آشرکار سرازد.
دو اینک این خصوصیی می تواند در قرودو فرسفة مرم و ع طور مشخص دفراع از نرومی واقرعگدایری و یرا
مینییگدایی مییدل ع کار آید.
ذکد این نکی حدوری اسی ک در این پژویش یدف نهایی توصیف چیسیی میدفریشناسری اجیورامی یرا
مینییگدایی در ساحی مرم نیسی عرک تالش میشود این فدحی اثبرات شرود کر دیردگا یرای عسریاری کر
عدحد مینیی مرم ع خصوخ در قد عیسیم مطدح شد اند عا مطف نمد عر عدخری از اصرول میدفریشناسری

معرفت شناسی اجتماعی و مسأهل عینیت علم 6
اجیوامی ع تقدید آبوین گردمن قاع نقد یسیند .عد این اساس ع نحوی میتوا یوچنا از مینیی مرم دفراع
کدد.
تعبیر «معرفتشناسی اجتماعی» و مدلول آن
تیبید «میدفیشناسی اجیوامی» چندا رواجری نردارد عرکر تیردادی میردود از میدفریشناسرا نمیرد آبروین
گردمن ابیزاعی اندرسو

عدی عردنب دیویرد عررور 9و ابیزاعری فدیکرد 1از آ اصرطالح عردای اشرار عر

گسید ای از مباحث میدفیی دارای جنبة اجیوامی و کمتد از آ مسائ اجیوامی دارای جنبة میدفیی اسریفاد
میکنند .از این رو یوچنا این تیبید عدای عسیاری ناآشناسی یدچند ک مسائری ک از این منمد مورد عدرسی
قدار میگیدند ناآشنا نیسیند .عناعداین عاید توج داشی عخشی از کسانی ک در قرودو میدفریشناسری اجیورامی
سخن میگویند از این تیبید اسیفاد نویکنند.
عخشی مهم از میدفیشناسی میاصد عد اساس رویکدد عدونیگدایان شک گدفیر اسری .اصرطالح «عدونری-
گدایی» را دیوید آرمسیدانگ 1در سال  199میالدی عدین صورت میدفی کدد:
مطاعق تبیینیای «عدونیگدایان » درعارة توجی ایداسینیاجی 6آ چ ک یرک عراور صرادق
ایداسینیاجی را ع یک مورد و نوونة شناخی تبدی میکند نسبیی طبییی اسی کر میرا
حابی عاور 9و وحیییی ک آ عاور را صادق میگدداند عدقدار مریشرود .ایرن امرد نسربیی
میین اسی ک میا عاورند  3و جها حاحد عدقدار میشود).(1973: 157

عدونیگدایی واجد یک مؤبفة سربی و یک مؤبفة ایجاعی اساسی اسی .از حیث سربی عدونیگدایی مردمای
پای ای درونیگدایی یینی اص دسیدسپذیدی را رد میکند و در نییجر عدداشری درونریگدایرا را از توجیر
نویپذیدد .عدونیگدایی از حیث انکار دسیدسی یک تحول و ع قول عونجور 1یک انحرداف اساسری از سرنی
میدفیشناسی ادی ع شوار می آید این موحوع تا پیش از س دیة اخیرد در اردی چنردا رایرج نبرود اسری.
پاسخ ع این پدسش ک آیا سنی میدفی شناسی ادی از حیث تأکید عد دسیدسی عدو اسیثناء و ع طور یک-
دسی درونیگدایان عود اسیدیال چندا آسا نیسی .اما آ چ ک مسرم اسی ایرن اسری کر سرنی میدفری-

_____________________________________________
1- Elizabeth Anderson
2- Barry Bernes
3- David Bloor
4- Elizabeth Fricker
5- David Armstrong
6- Non-Inferential
7- Belief-State
8- Believer
9- Bonjour
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شناسی ادی تا حد عسیار زیادی در سرطة درونیگدایی عود اسی .اص دسیدسپذیدی حاکی از این اسی کر
شخص صدفاً زمانی واجد میدفی اسی ک عداند ک واجد میدفی اسی و ع اصطالح نسبی ع مرم داشین خود
مرم داشی عاشد .ایویی این موحوع در عحث اسیقداء از این روسری کر مردمای مسرأبة ییرو ایرن اسری کر
شخص نویتواند در عای اسیقداء چنین مروی داشی عاشد.
عدونی گدایا یا اساساً شدط توجی ع منوا یک شدط حدوری عدای شناخی را کنرار مریگذارنرد و یرا در
صورت حفظ این شدط مینایی کامالً میفاوت عا مینای مورد نمد درونیگدایا را اتخاذ مریکننرد .عدونریگردا
توج خود را عیشتد ع خصوصیات مابم واقع میطوف میکند تا دالی فام شناسا عدای عاوریرایش .وی نگرا
خود را ع امور واقعای ک عاوریای شخص درعارة آ یا یسیند عدمیگدداند.
در عای اایی فدیض شناخیی میدفیی میا عدونیگدایا اخیالف نمد وجود دارد.
مطاعق عدداشی فدیض شناخیی از توجی میدفیری شرخص درعرارة یرک قضری واجرد عراور
موج اسی اگد وی ع دبی داشین آ عاور شایسیة توجیرد عاشرد (و یرا شایسریة سردزنش
نباشد) و یا اگد تکریف و یا وظیفرة وی عاورداشرن آ قضری عاشرد (و یرا عاورداشرین آ
قضی تکریف و یا وظیفة او را نقض نکند)).(Conee and Feldman, 2001: 239

ع عیا دیگد توجی میدفیی عاید تکریف و یا مسئوبیی شخص را ع منوا یک موجرود ماقر ترأمین کنرد.
عناعداین عاوریای شخص فقط تا جایی موج یسیند ک عا قبول آ یا این تکریف انجا شرود .اصر دو را نیرز
می توا ع این صورت عیا کدد ک نقش اصری توجی میدفیی مبارت اسی از راینوایی افداد عر سروی آ چر
ک عاید عاور کنند ) .(Bonjour,2001: 235فدیض گدایا میدفیی در این امیقاد مشید اند کر موجر عرود در
عاورداشین قضیة  Pمبارت اسی از مدجازعود و یا مکرفعود از حیث مقالنی جهی عاورداشرین  Pو ناموجر -
عود در عاورداشین  Pمبارت اسی از مدجازنبود و یا منعشد از عاورداشین .P

این آرما در منوا دو جرد از کیاییای دکارت میجری شد اسری« :قوامرد یردایی ذیرن» و «گفیرار در
روش درسی ع کار عدد مق » .دکارت در مقدمة قوامد یدایی ذین منمور خرود از روش را «مجوومر ای از
قوامد یقینی و آسا » امال میکند ک در صورت رمایی دقیق آ یا «شخص یدگز چیزی را کر اررط اسری
درسی تصور نخواید کدد و دانش خود را چنا انی خواید کدد ک سدانجا ع فهم حقیقی یورة امروری کر
فوق توانایی و طاقی او نیسیند نائ خواید گشی ».وی یوچنین در تأمر چهرار عیرا مریکنرد کر خطرا از
کارعدد نادرسی اراد در حکمکدد ناشی میشود .وی س ب از اینجا نییج میگیردد کر «خرود مرا عر طرور

_____________________________________________
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معرفت شناسی اجتماعی و مسأهل عینیت علم 0
کام مسئول این کارعددیای نادرسی آزادی مقالنی خود یسییم و از این رو موکن اسری عر درسریی شایسریة
سدزنش عاشیم» (دکارت .)91 : 93
عدخی آ را یوچنا حفظ میکنند و عدخی دیگد در رد آ میکوشند .حیی در میا خرود درونریگدایرا
نیز در عای ایویی این اص اخیالف نمد وجود دارد .مثالً عونجور ک از جدیتدین و میردوفتردین مردافیا
میاصد درونیگدایی اسی تصدیا دارد ک عدداشی فدیض شناخیی و عدداشی مبینی عد یدایی و راینورایی نر
الز اسی و ن کافی .وی حیی اص مودی ع صدق عود

را نیز میپذیدد ).(Bonjour, 2001:236-238

در مین حال عدونی گدایی یک جنبة ایجاعی مهم یم دارد یینی تأکید عد مودی ع صردق عرود عر منروا
اایی شناخی .اما جابد آ ک عدونیگدایی از نمد تأکید عد مودی ع صدق عرود در راسریای میدفریشناسری
قدو  9و  3اسی .اگدچ عسیاری از میدفیشناسا میاصد از اص مودی ع صدق عود افری ورزید اند و
حیی فداتد از آ ادما کدد اند ک «ییچ پیوند مفهومی میا توجی
.)76

و صردق وجرود نردارد» ( Chisolm ,1989:

یوچنین عدونیگدایی تحی تأثید طبیییگدایی عدداشیی مرمگدایان از قوة شناخی آدمی ع دسی میدید.
طبیییگدایی انسا را ع منوا یک پددازشگد زیسیی پیشرفی تصوید میکند .در مقاع

درونیگدایا مودتاً

انسا را واجد قوة منحصدع فددی ع نا قوة ماقر میداننرد .ایرن قرو چیرزی عسریار فداترد از یرک پرددازشگرد
اطالمات اسی .حصول میدفی فقط توسط چنین قو ای امکا پذید اسی .در نییج فقط انسا قاعریی حصرول
میدفی و عاور موج را دارد .اابد عدونیگدایا تالش میکنند تا میدفیشناسیای ع دسی دیند ک عا تصروید
نخسی یمخوا عاشد .این تصوید عد این پای اسیوار اسی ک یافی یای میدفیی انسا عخشی از سراخیار مرادی ر
مرّی ذین و جها اسی .اما درونیگدایا مودتاً عد عدداشی دوگان انگاران از طبییی انسرا تأکیرد دارنرد .در
نییج عیشتد از این اید دفاع مریکننر د کر انسرا در مقایسر عرا سراید موجرودات از ماییری منحصردع فرددی
عدخوردار اسی .از این رو اابد درونیگدایا عخصروخ درونریگدایرا دورة مردر نمیرد دکرارت و ال
مییقدند ک فقط انسا قاعریی حصول میدفی را دارد .عا این حال ایرن عراور در میرا عدونریگدایرا موومیری
ندارد.
اما عدونیگدایی چگون عا میدفیشناسی اجیوامی پیوند پیدا مریکنرد در ایرن مرورد عایرد عر دو مشخصرة
عدونیگدایی توج داشی .نخسیین مشخصة آ این اسی ک عردای داوری درعرارة ایرنکر یرک عراور مصرداق
میدفی اسی یا ن ع جای منمد اول شخص از منمد سو شخص عهد میگیدد .مداد از منمد اول شرخص ایرن
اسی ک خود فام شناسا را تنها مییار داوری درعارة میدفی خود وی عدانیم .اما اگد منمد سو شخص را مییار
قدار دییم افدادی اید از خود فام شناسا میتوانند در مورد میدفی او داوری کنند .یوین تغییرد منمرد قردمی
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مهم عود عدای زایش میدفیشناسی اجیوامی چو در داوری میدفیی دیگدا نقشری تییرینکننرد دارنرد .دو
اینک عد مورد ع صدق عود

ع مثاعة مییاری اساسی در یدایی مسید میدفیی آدمری تأکیردی اساسری دارد.

این دو نکی روح میدفیشناسی اجیوامی را عدمیسازند .عناعداین نکیة عسیار اساسی در میدفیشناسی اجیوامی
و وج فارق آ از جامی شناسی میدفی و ساید رویکددیای نسبیگدایانة محض این اسی ک تأکید آ عد جنبة
اجیوامی میدفی ن از این عاعی اسی ک میدفی یکسد عدآمد از اوحاع و احوال اجیوامی و فدینگری اسری
عرک می کوشد نشرا دیرد کر سرازوکاریا و فدآینردیای میدفیری مناسرد و کارآمرد فقرط در سرازوکاریا و
فدآیندیای فددی ر مانند دید اسینیاج مقالنی کدد و نمید اینیا ر منحصد نیسی عرکر مریتروا در کسرد
میدفی از مورکددیا و سازوکاریای اجیوامی اسیوار نیز عهرد عردد .عر یورین دبیر اسری کر میدفریشناسری
اجیوامی در یوا راسیای میدفیشناسی فددی میاصد شک گدفی اسی و ن در تقاع عا آ .
یدچند میدفیشناسی اجیوامی محصول کوشش میدفیشناسا مییددی اسی ک ایم آ یا را عدشروددیم
تیدیف میدفی شناسی اجیوامی کار آسانی نیسی چو قرودو نسبیاً وسییی را در عد میگیدد .ع طوری ک گا
میا این قرودویا نایوگونی وجود دارد .آبوین گردمن ع مثاعة تأثیدگذارتدین میدفیشرناس اجیورامی عسریار
کوشید اسی ک ع این قرودو پداکند و گون گو سدوسامانی عدید و شاید عیوا گفی عخش اممم امیبار وی
در میدفیشناسی اجیوامی ع یوین دبی اسی .وی مباحث میدفیشناسی اجیورامی را در سر جهری و شراخ
دسی عندی میکند
مباحث ناظد عد ارزیاعی کیفیی میدفیی گدایشیای مقیدتی افداد در جایی ک قدینة اجیوامی ع کرار رفیرعاشد.
ارزیاعی کیفیی میدفیی گدایشیای میدفیی گدویی.- 9مباحث ناظد عد جنب یای میدفیی نما یای اجیوامی مورکددیای اجیوامی نهادیا و یا ابگویای تیام .
)(https://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social

مباحث دسیة اول و دو جنبة نمدی عیشتدی دارند در حابی ک دسیة سو صبغة کارعددیشا پدرنگتد اسی
و مسائری فداوا نمید امیبار و مینیی مرم مباحث ناظد عد مدابی میدفیی دموکداسی و میدفی و نمید ایرنیرا
را در عد می گیدد و از نمد ما دقیقا این دسیة سو مباحث اسی ک ع امیبار صبغة کارعددیشرا ایوییری ویرژ
دارند .اببی عاید توج داشی ک در اینجا تیبید «کارعددی» در یوا مینایی ع کار رفی اسی ک مثالً در اخرالق
کارعددی مد نمد اسی.

_____________________________________________
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معرفت شناسی اجتماعی و مسأهل عینیت علم 0
واقعگدایی (مداد مینای مدفی این اصطالح یسی و نر مینرای فرسرفی آ ) و میانر روی نهفیر در میدفری-
شناسی اجیوامی عیشتد از این جنبة اخید قاع توج اسی .در واقع عخش مهوی از آ چ ک امردوز عر منروا
میدفی شناسی اجیوامی موسو اسی در اثد تأمالت ناظد عد میضالت کارعددی حاص آمد اسی .یدچند کر
ع راحیی نویتوانیم در اینجا عدای این سخن خویش عدیانی مدح کنیم اما گوا داریم ید چقدر فیرسوفا ع
مسائ موری و میضالت واقیی عیشتد میدکز شوند تأمالت فرسفیشا صبغة امیدابی و واقعگدایانة عریشتردی
پیدا میکند.
از دل چنین واقعگدایی و میان رویای اسی ک مدزیای میدفی گسیدش مییاعد .آبوین گردمن در مقدمرة
مهمتدین کیای خود در زمینة میدفیشناسی اجیوامی یینی میدفی در جها اجیوامی اایی میدفریشناسری
اجیوامی را گسیدش قرودو میدفی میداند:
این کیای در اوحاع و احوال فیری میدفی عدمیی ایجاد نویکند امرا را یرایی را عدرسری
میکند ک میدفی انسانی میتواند از طدیق تیام یای اجیوامی افزایش یاعد  ...میدفی عر
مثاعة نقطة مقاع جه و خطا چیسی و موامر اجیورامی چگونر مریتواننرد در رشرد آ
مشارکی داشی عاشند  ...این پدوژ را میتروا عر مثاعرة مشرارکی فیرسروف در تشرکی
جامی ای انی از اطالمات ترقی کدد).(1999: 2

عد اساس آ چ گفی شد میتوا میدفی شناسی اجیوامی را ع این شک تیدیف کدد:
میدفیشناسی اجیوامی دانشی اسی عا قرودویی نسبیاً مینوع ک یم جایگا مناعع اجیورامی
میدفی را عدرسی میکند یم امیبار میدفییای جویی را مورد ارزیراعی قردار مریدیرد و
یم نیایج میدفیی ع کارگدفین عدخی نما یرای جدیرد میدفیری (کر مهرمتردین مصرداقش
رسان یای جویی نوظهور اسی) ع جرای نمرا یرای سرنیی فرددی را از نمرد مریگذرانرد
).(Goldman, 2015

یوا گون ک این تیدیف و یمچنین مطابد قبری نشرا مری دیرد ر و پریش از ایرن نیرز گرذرا اشرار شرد ر
میدفیشناسی اجیوامی ع دبی نوپایی و یمچنین گسیددگی و پیچیدگی مسرائ اجیورامی مردتبط عرا میدفری
حدود روشن و مشخصی ندارد .ع یوین دبی

تیدیفی ک از آ ارائ میشود واجد اعها اسی .ع عیا ساد ترد

عهیدین روش عدای آ ک عدانیم میدفیشناسی اجیوامی چیسی مطابیر ی مبراحثی اسری کر میدفریشناسرا
اجیوامی مطدح کدد اند .عا توج ع یوین تنوع و گسیددگی مباحرث در پرژویش حاحرد تنهرا عرد آ جنبر از
میدفیشناسی اجیوامی میودکز خواییم شد ک قصد دفاع از مینی مرم -مینیی در مینای مورد نمرد میدفری-
شناسی اجیوامی -را دارد .حال آ ک عیشتدین حجم مطاببی کر در حروزة میدفریشناسری اجیورامی مدحر

_____________________________________________
1- Knowledge in a Social World
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شد اند ع مسائ مدعوط ع رسان یای نوظهور و نماید آ اخیصاخ دارند.
واقعگرایی و مسألۀ عینیت علم
دو اصطالح واقعگدایی و مینیی مرم از اصطالحاتی یسیند ک نیازمند ایضاحاند زیدا تقدیباً یرد فیرسروفی ایرن
اصطالحات را در مینایی خاخ ع خودش مورد اسیفاد قدار میدید .ارسطو ع یک مینا واقعگداسی یاعز عر
مینایی دیگد و مثالً آبوین گردمن در مینایی میفاوت از آ دو .واقرعگدایری میرافیزیکی (یرا شرناخیی) و واقرع-
گدایی مروی نیز عا یکدیگد میفاوت یسیند .از آ جا ک امکا پدداخین ع اقسا واقعگدایری و مینیری مررم در
مجال حاحد وجود ندارد تنها آ مینا از واقعگدایی و مینیی مرم را ک مد نمد این مقابر اسری روشرن مری-
کنیم .عا توج ع این ک در مقابة حاحد مفهو «واقعگدایی» نسبی ع مفهو «مینیی مرم» ثانوی اسی عناعداین
موومیتدین تیدیف از واقعگدایی را مفدوض میداریم یینی این تیدیف« :ابف و ی و ج و نمید اینیا وجرود
دارند و این واقییی ک آ یا وجود دارند و اوصافی مانند ز ح و نمیرد ایرنیرا دارنرد از عاوریرای آدمری
کنشیای زعانی شوای مفهومی و اید مسیق انرد» ) .(Miller, 2019: 2مرداد مرا از مینیری مررم واقرعگدایری
مروی نیسی« .واقعگدایی مروی دیدگایی اسی ک عد اساس آ عاید ع وجود اشیاء مشاید ناپذیدی ک عهیدین
نمدی یای مروی ما آ یا را مفدوض میگیدند عاور داشی عاشیم» (بیدیون  .) 61 : 911مقصود این نیسی کر
این تیدیف عا اید مینیی مرم ناسازگار اسی عرک مینیی مرم امم از ایرن را شرام مریشرود و حراکی از ایرن
اسی ک «دماوی روشیا و نیایج مرم از منمدیای خاخ مقایرد ارزشری تیصردیرای رایرج در اجیوراع یرا
مالیق شخصی میأثد نیسیند و نباید میأثد عاشند» ) .(Reiss, 2014این عدداشی از مینیی عدداشیی نسربیاً سرخی-
گیدان اسی ک منیقدا عسیاری دارد منیقدانی ک یا از اساس چنین چیزی را انکار مریکننرد یرا در تیردی آ
میکوشند .موحع اخید مطروی میدفیشناسی اجیوامی اسی .در ید صورت این تیراریف مبنرای مور مرا در
ادام این پژویش خوایند عود.
- 1مولفههای معرفتشناسی اجتماعی برای دفاع از عینیت علم
حال ع ذکد آ دسی از موبف یای میدفیشناسی اجیوامی مریپرددازیم کر در رسرید عر دو یردف پرژویش
حاحد ع کار میآید .عدین صورت ک چو میدفیشناسی اجیوامی ع موبف یای زید قائ اسی در نییج می-
تواند از عدداشی مییدبی از ایدة مینیی مرم دفاع کند .ع تیبید ساد تد اگد ع این موبف یا توج کنریم درمری-
یاعیم ک میتوا در مقاع قدرت فداوا اید یای ذینیگدایان درعارة مرم اعزاری در اخییار داشی عاشیم.
الف) واکنش در مقابل اندیشههای پستمدرن
رویکددیا و نمدی یای پسیمدر دسیکم از منمد فرسفة تحریری رویکددیایی رادیکرال یسریند کر مینیری
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مرم و حقیقی را نشان رفی اند .ع یوین دبی

عخش اممم کوشش فیرسوفا مرم میطوف عود اسی ع دفراع از

مینیی مرم .کارل پوپد یکی از مهمتدین عازیگدا این مدص عود .اما نگرا و روش پروپد و یرمقطرارا وی در
مین اینک مدزیایی عا پوزیییویسم منطقی داشی نهاییاً در یوا چارچوی پوزیییویسیی قدار میگدفی یینری
نباید ع صدف مشایدة مناقش یای درازآینگ پوپد عا پوزیییوسییا آ یا را در مقاع یکردیگد دیرد .از جورر
وجو اشیدا

ید دو موحعگیدی کام در مقاع رویکددیای پسیمدرنیسیی و ع عیا دقیرقترد نفری و گرا

نادید گدفین آ اسی .ید دو ایویی جامی را در شک گیدی میدفی عر خصروخ میدفری مروری در مقاعر
اراد فدد چندا مورد توج قدار نویدیند .حیی نمدیة اعطالپذیدی در حابی ک داور نهایی درعارة امیبار نمدیة
مروی را توانایی سایدین در اعطال آ میداند وبی طبق نمد پوپد کوشرش عردای اعطرال یرک کرنش اجیورامی
نیسی و در نهاییِ امد عاز میدفی مروی ع مثاعة مقوب ای فددی دانسی میشود .ع تیبیدی روشنتد افداد ع طور
مجزا در اعطال نمدی میکوشند .یا دسی کم میتوانند ع طور مجزا در اعطال نمدی عکوشند .گردمن در مهرم-

تدین اثدی ک تا کنو درعار میدفیشناسی اجیوامی نوشی شد اسی یینی کیای میدفی در جها اجیورامی
عحث خود را عا تصدیا ع نفوذ و اربة اندیش یای پسیمدر آااز میکند و عخش قاعر تروجهی از کیرای عر

ذکد این موحوع و رایکار نقد آ اخیصاخ یافی اسی .اسرییو فروبد نیرز در کیرای میدفریشناسری اجیورامی
یوین روی را در پیش گدفی اسی ) .(Fuller, 1988اببی فوبد عسی کمتد از گردمن عد این نکی تصدیا میکند
ک میدفیشناسی اجیوامی میتواند عدای پاسخ ع اید یای پسیمدرنیسیی تهدیدکننردة مینیری مروری عر کرار
آید.
اما میدفیشناسی اجیوامی رقید خود را یکسد نفی نویکند و مدمیات آ را ع کرری نادیرد نوریگیردد
عرک میکوشد عا داد عدخی امییازیا و پذیدفین عدخی مدمیات رقید را حرری عینراعینی عیاعرد .میدفریشناسری
اجیوامی این تجدعة تاریخی را در پیش چشوا خود دارد کر از دل فرسرفة تحریرری وییگنشریاین دو تومراس
کوین ریچارد رورتی و نمید اینیا عدخاسی اند ک مسید فرسفة تحریری را ترا حرد زیرادی عر سروی ایرد یرای
پسیمدرنیسیی تغیید دادند .پب نویتوا اید یای پسیمدرنیسییای را ک دالبرییرایی عرد نفری مینیری مررم
دارند نادید گدفی.
ب) تالش برای گریز از سایۀ سنگین نظریۀ پارادایم کوهن
مینی مرم عیش از یو در پی انیشار کیای دورا ساز توماس کوین تحی منوا ساخیار انقالییای مروری عر
چابش کشید شد .سالیای میانی دیة شصی اید یای کوین در ایدا مطدح شد اما ع واسطة دالیری مییدد
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این عدداشی از ماییی مرم ارب یافی .از سوی دیگد مباحث مطدح در سنی قرار ای و اقبرال عر آراء و افکرار
فوکو درعارة مرم ع تقویی این نگا یاری رساند .از آ جا ک کوین از درو سنی تحریری این نمدی را مطدح
ساخی عدای قائال ع مینیی مرم ک اارد واجد رویکددیای تحریری عودند حدع ای سهوگینتد عود چو ع
اصطالح مامیان مصداق «گ ع خودی» محسوی میشد!
اما میدفیشناسی اجیوامی نقش موبف یای اجیوامی را در شک گیدی مررم عر گونر ای میفراوت در نمرد
میگیدد .از نمد این دسی از میدفیشناسا آ چ ک در نسبی میا مرم و جامی از ایویی عراالیی عدخروردار
می عاشد این اسی ک نما پاداش جامی ع بحاظ میدفیی چ فایرد ای عردای مررم دارد .از نمرد میدفریشناسرا
اجیوامی دانشوندا عسی ع اینکر از کردا تئروری حوایری مریکننرد ارج و قردی و عر اصرطالح پدسرییژ
اجیوامی میفاوتی مییاعند .از این رو دانشوندا عیشتد ع نمدی یرایی روی مریکننرد کر عردای آ یرا پدسرییژ
عاالیی ع یودا آوَرد .منمور از پدسییژ تحسینی اسی ک جامیة مروی و عرک ک جامی ع دانشوند امطاء می-
کند ) .(Goldman, 2015ع تیبیدی ساد تد گردمن در مقاع سخن کروین درعرارة نقرش فیصرر عخرش جامیرة
مروی در تییین مسید مرم صدفاً ع گفین این اکیفا نویکند ک جامی مهم اسی اما یوة امیبار مررم در گردو آ
نیسی عرک میکوشد سهم جامی را ع طدیقی م سیدل نشا دید چیزی ک در ادام عدا خواییم پدداخی.
ج) تبیینی متفاوت دربارة نقش اجتماع در حصول معرفت
طبق تبیینی ک رویکددیای رقید از نسبی میا فدد و جامی در حصول میدفی ع دسی میدیند فدد در مقاع
آ چ جامی عد وی تحوی میکند تا حد زیادی منفی اسی و چ عسا عیآنکر خرود عدانرد در دسری جامیر
چو تک مومی اسی ک ع ید شکری درمیآید .اما میدفیشناسی اجیوامی چنین تبیینی را نوریپرذیدد و مری-
کوشد عد جنبة فیال فام میدفی و نقش ایجاعی او تأکید عکند.
عدای مثال دو نفد از مهمتدین نمدی پددازا میدفیشناسی اجیوامی یینی بیسری و پییری از یرک منمرد
درعارة تأثید امضاء گدو در اتخاذ عاوریای ک گدو در مقا یک مام میدفیی فدد مییقدند:
کاریایی ک یک مام میدفیی گدویی ر و یا ع تیبید روا تد گدو در مقرا یرک مامر
میدفیی منفدد 9ر انجا میدید ع وحوح توسط کاریایی تیرین مرییاعرد کر امضرای آ
گدو انجا میدیند .چنا اموابی نویتوانند مسریقالً تحقرق یاعنرد .عر طرور خراخ یریچ
مام میدفیی گدویی نویتواند عدو مشارکی عخشی از امضرای خرویش گردایشیرای
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قصدی خود را تحقق عبخشد و نویتواند عدو کارکدد عخشی از امضای خود عر کرار
افید).(2011: 64

اما افزو عد این ادما میکنند ک مام میدفیی گدویی واجد درج ای از خودفدمراندوایی اسری .عاوریرای
گدویی ع نحو ظنّی عد عاوریای امضا عار نویشوند عرک عار شد آ یا ع طدیقی قویتد اتفاق میافید یینی از
طدیق عارشد ک گدایان ک در آ عاوریای گدویی نسبی ع گزار یا از طدیرق مجوومر یرای گردایشیرای
افداد نسبی ع یوة گزار یای یکسا تییین میشود» ) .(ibid: 69از اینجا چنین نییج میگیدند ک گدایشیای
فددی و گدویی ع نحوی حیدتانگیز از یکدیگد جدا میشوند و عدین طدیرق مامر میدفیری گدویری واجرد
خودفدماندوایی و اسیقالل میشود.
گردمن نیز مییقد اسی ک اگد عیوانیم اثبات کنیم اذیا گدویی در اذیا فددی عنیاد دارنرد مریتروانیم ترا
حد زیادی در مقاع نسبیگدایی محض توا مدض اندا داشی عاشیم .از آ جا کر عنیراد داشرین نسربیی اسری
عدو عازتای در نییج اذیا فددی عا اذیا

گدویی میادل نیسیند ).(2014:14

اما رایی دیگد نیز در دسیدس اسی یینی تأکید عد تنوع روشیا در ساحی مرم .عسیاری از میدفیشناسرا
اجیوامی نمید آبوین گردمن فیریپ کیچد ) 111( 9و اسیدونب ) 119( 1ع اتکای اسریداللیرایی پددامنر در
اثبات این اید میکوشرند کر در نمرا یرای دموکداتیرک در صرورت حوایری مداجرع قردرت از روشیرای
پژویشی مییدد و ن صدفاً یک روش مشهور و مطدح از خطدی ک امثال توماس کوین پیوسی از آ نگدانند
را گدیزی میتوا یافی.
د) تمرکز بر مفهوم صدق
گردمن در کیای میدفی در جها اجیوامی دسی عندی روشن و پابود ای از اقسرا دیردگا یرای نسربیگدایانر
مدح می دارد و مواردی نمید ابزامات اجیوامی تیصد ساخیار سیاسری موانرع ناشری از زعرا رویکددیرای
مبینی عد نمدیة عازییای زعانی و نمید اینیا تقدید میکند .اما از آ جا ک اساس میدفیشناسی گرردمن حرول
مودی ع صدق عود شک گدفی اسی در پاسخ ع این رویکددیای نسبیگدایان عد عدداشری خراخ خرود از
صدق توسک میورزد و میکوشد تا نشا دید عا وجود یوة ییجرا یرا و جرذاعیییرای رویکددیرای پسری-
مدرنیسیی و توس شا عد عدخی مصادیق خاخ یوچنا می توا از مینیی و صدق در مینای مطاعقی عا واقع
دفاع کدد .در اینجا ع اخیصار تبیین گردمن را تقدید میکنیم تقدیدی ک از نمد ما عسیار قاعر دفراع و اسریوار
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مینواید.
مدمای آاازین وی این اسی ک میتوا تیدیفی از صدق ع دسی داد ک تا حردودی عرا ایردادات نسربی-
گدایا پسیمدر مواج نشود و عیواند مینایی از مینیی را توجیر کردد و قرودویری وبرو حرداقری عردای آ
تخصیص دید .او نمدیة صدق خود را تقری گدایی مینامرد و آ را رقیبری در مقاعر نمدیرة سرنیی و مشرهور
مطاعقی قدار میدید .نمدی ای ک او ارائ میکند عسیار پیچید اسی .گردمن عردای رسرید عر نمدیرة مخیرار
خویش تقدیباً یو نمدی یای مهم صدق را عدرسی میکند و ع نومی ع نقاط قوت و حریف یدکردا از آ یرا
میپددازد و س ب نمدی ای ارای میدید ک در مین اینک ع نومی مقردنشرینی از نمدیرة مطاعقری در مینرای
سنیی اسی اما در مین حال عا نمدی یای اید واقعگدایانة نسبیگدایان فاصرر دارد .وی در واقرع عرا نمدیر یرای
صدق وارد مذاکد و چان زنی میشود.
گردمن دو مدمای مجزا مطدح میکند .اعیدا ادما میکند ک دفاع از صدق در مینای ایدنسبیگدایان بزوماً
و مسیقیواً ع مینای اثبات نمدیة مطاعقی نیسی عرک می توا توفیق در توحیا و تبیین را ع مثاعرة نرومی مینرای
مینی از صدق در نمد گدفی .عد این اساس وی صدق را اینگون تیدیف میکند:
آییوی (یک گزار یک جور یک عاور و  )...ماند  Xصادق اسی اگد و فقط اگد از حیث توصیفی موفق
عاشد یینی قصد  Xتوصیف واقییی عاشد و محیوای آ عا واقییی تناسد 9داشی

عاشد ).(1999: 59

وی ع تصدیا خویش این نمدی را وا دار ویریا آبسیو  1اسی .این تیدیف از صردق عرا نییجر گدایری و
حیی نمدیة انسجا عیگان نیسی وبی چیزی ک تیدیف گردمن را از نسبیی میریاند این اسی کر اسراس ایرن
تیدیف یوا نمدیة کالسیک مطاعقی اسی ک جدح و تیدی یافی اسی.
اما مدمای دو او از این قدار اسی کر عردای دفراع از مینیری عر جرای کوشرش در اثبرات نمدیرة صردق
مطاعقی عهید اسی در اثبات عیامیباری نمدی یای نسبیگدایان عکوشیم:
خالص آ ک چو نمدی یای رقید یوگی عا ایدادات فرجکنند مواج یسیند در نییج
نمدیة مطاعقی اببی پب از اموال عدخی وحوحعخشییرای میرافیزیکی یوچنرا عهیردین
گزین خواید عود .اما حیی اگد صورتی از تقریر گدایری ایجراعی عیوانرد موانرع عرد سرد را
خویش را عددارد و عیواند عسیار جذاعیی یاعد عاز نوریتوانرد مرا را وادارد ترا از ایرن ایردة
عنیادی نمدیة مطاعقی دسی عشوییم ک آ چ جوالت یا گزار یا را صرادق مریگددانرد
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صدقسازیای جها واقع اسی .حفظ این ایدة عنیادی توا چیزی اسی کر عردای نمدیرة
حقیقی گدایان ای کر در عراقی ایرن کیرای از آ سرخن خروایم گفری عسرند اسری
).(ibid: 68

او ع شیو ای جابد اسیدالل میکند .ع عاور وی الز نیسی ک مرا عیروانیم امیبرار و صردق کامر نمدیرة
مطاعقی را اثبات عکنیم عرک یوینک در نشا داد سسیی و حیف عنیادی نمدیر یرای پداگواتیسریی و نسربی-
گدایان توفیق یاعیم یوین امد در دفاع از مینیی مرم عدای ما عسند اسی .ع نمد ما کوشش گردمن حیری اگرد
در این حد یم توانوند نباشد و نیواند رقید را از میدا ع در کند دسیکم نومی جدال جدی اسی عرا نسربی-
گدایی ک از رویکددیای منفیالن و پوزیییویسیی عسیار دور اسی.
- 2بحث و تحلیل :عدول از دو سر طیف و یافتن راهی میانه
در این قسوی میکوشیم نشا دییم ک میدفیشناسی اجیوامی در مواجه عا چابش عدآمد از رویکدد کوینی
ر پسیمدرنیسیی چ گزین یایی در مقاع ما پیش مینهد.
چنا چ اشار شد توماس کوین فرسفة مرم را عا چابشیای جدی مواج ساخی و مینی مرو تجدعری را
ع کری زید سوال عدد .نمدیة کوین ع طور کری نمدی ای افداطی ع شوار میآید ک در منیهیابی ناظد عد نسبی-
عود و ساعجکییوعود مرم قدار میگیدد .از سوی دیگد میدفیشناسا سنیی عر دبیر آ کر در دامرن فرسرفة
تحریری رشد یافی عودند در منیهیابی اینسویی قائال ع مینیی مطرق مرو تجدعی قدار میگیدند .اما میدفی-
شناسا اجیوامی ک ع ید دو منیهیابی توج دارند و ید دو را واجد موبف یای قاع توج و ایرد قاعر چشرم-
پوشی میدانند میکوشند ک در میانة آ دو حد افداطی را حری عیناعینی عیاعند.
عناعد آ چ گفی شد اابباً این دو منیهیابی مورد اقبال قدار گدفی اسی یینی یا واقعگدایی پوزیییویسیی و
یا نسبیگدایی کوینی .اما آیا در جها مرم واقیاً دانشوندا فقط عا یکی از این دو پیشفدض پیش میروند از
آ جا ک یم کوین و یم اابد پوزیییویسی یای منطقی در درجة نخسی دانشوند عودند و ع جها مرم تیررق
داشیند این تصور ایجاد شد اسی ک آ چ اینا میگویند از عطن جدیا مرم حکایی دارد .این سخن عردای
نگارند گا قاع دفاع مینواید ک دانشوندا در طدیقی عیناعینی حدکی میکنند ع این مینا ک ن در مو عرد
طبق آرما یای مینیگدایانة محض پوزیییویسیی کار میکنند و ن فهم کوینی و فوکویی از مرم را ابگوی کار
خود قدار میدیند .طبیییاً اثبات این ادما در توا مرا نیسری امرا مریتروانیم سرخن آبروین گرردمن را مفردوض
عگیدیم .عناعداین اگد قول او را صادق عدانیم آ چ ک در اینجا عدای مرا مهرم اسری و عر سرود آ اسریدالل
خواییم کدد این اسی ک این را ع صوای نزدیکتد اسی یینی اگد چنین نگایی ع ماییی مرم داشی عاشیم
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نیایج عهید و مطرویتدی کسد میکنیم .مداد از نیایج عهید و مطرویتد این اسری کر یرم فهوری درسریترد از
ماییی مرم و رشد آ حاص میکنیم و یم فهم ما از ماییی مرم ع فهم رایرج امردوزی در جهرا نزدیرکترد
خواید شد .از این حیث نمدورزییای فرسفی وطنی نیز میتوانند چنا اقبال عرندی یاعند .دالی مرا عردای ایرن
ادما عدین قدار اسی:
یکی از مهمتدین نیایجی ک در ایدا از رویکدد کوینی و پسیمدرنیسیی ع مرم اخذ شد اسی این اسریک اساساً پارادایمیای مروی در مدض یم قدار دارند و ن در طول یم .یدچند ک مدافیا این دیردگا مشردی
پسیمدرنیسیی و کوینی ندارند اما در مو روح پسیمدرنیسیی و کوینی در چنا دیدگایی جدیا دارد .اما
چدا چنین اسی پاسخ را عاید در گدیزناپذیدی انیخای میا دو گزین جسیوجو کدد :نسبیگدایی کوینی و یا
واقعگدایی پوزیییویسیی .اما از آ جا ک گزینة دو عا اتها سوقیافین ع سوی مرادیگدایری و یرا دسریکرم
فیزیکابیسم مواج اسی طبیییاً نویتواند قبول افید .در مقاع

رویکدد نسبیگدایانة کوینی ر فوکویی ع دبیر

تأکید عد در مدض یم عود پارادایمیا و نما یای مروی جذاعییی تواند داشی چو میتروا ایرن نییجر را از
آ ا خذ کدد ک امکا گشود رایی ع کری میفاوت در قرودو مرم و ساخین نمامی یکسد دیگدگرو موکرن
اسی.
اما اگد در عنای نسبیگدایی کوینی ر فوکویی تزبزل را یاعد الجد فدض اخید نیز دچار تزبزل خواید شد.
و دیدگا گردمن میتواند در فدض مذکور خر وارد سازد .اببی مقصود ما ایرن نیسری کر را یرافین خرر در
فدض مذکور مطروی اسی عرک فدض مذکور دسیکم ع شکری ک تا کنو مدح شد اسی از اسریواری
و ثبات کافی عدخوردار نیسی و توج ع این نکی این امید را زند میسازد ک شراید عیروا در آینرد تقدیردی
اسیوارتد از آ ع دسی داد چدا ک تقدید (و یا تقدیدیای) فیری در مو چندا کارآمد نبرود انرد و نییجر ای
محص ع عار نیاورد اند.
رویکدد کوینی ر فوکویی ع مرم از اتورییة مرم در فضای فکدی ر فرسفی ما کاسری اسری چرو امیبرار واصابی ذاتی آ را در مو تضییف میکند .ع عیا ساد تد این عاور رواج دارد کر حیری یرک گرزارة مروری
اثبات شد قاع چو و چداسی چو مرم مدا در تغییرد و تحرول و دگدگرونی و اعطرال اسری و حیری خرود
دانشوندا نیز ع ندرت عد سد گزار ای ع اجواع و توافق تا میرسند .پب میتوا از اتورییة گزار یای مروری
گدیخی.
- 9رویکدد پوزیییوسیی نیز در فضا ی مروی ما عا سوتفایم یوردا عرود و مشرکالتی در قروردو مررم عر وجرود
آورد اسی .مثالً داد محوری عیش از حد در حوزة روانشناسی امدی اسی قاع توج و تأم  .در ایردا یرافین
نشدی ای در حوزة روانشناسی ک ع مطابیات نمدی اخیصاخ داشی عاشد اگد نگوییم ناموکن دسیکم عسیار
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دشوار اسی .خی کثید نشدی یای موجود در حوزة روانشناسی منحصداً ع انیشار نیایج مطابیات میردانی و داد -
محور اخیصاخ دارند .تصدیق صحی این ادما چندا دشوار نیسی .ع نمد نگارند گرا ایرن مشرک از اربرة
رویکدد پوزیییویسیی در قرودو روانشناسی ناشی میشود.
اما مشکالت عدآمد از نگا پوزیییویسیی فقط ع اینجا خیم نشد اسی .ع دبی اربرة رویکردد پوزیییویسریی در
میا دانشوندا کمتوجهی ع مناصد اید تجدعی مشکالتی جدی ع عار آورد اسی .ع منروا نوونر در حروزة
پزشکی این امد عسیار مشهود اسی.
- 1مهمتدین عدی و منیقد رویکددیای نسبی گدایان ع مرم نگا پوپدی ع مرم اسی ک ع رئابیسم نقاد موسو
اسی .این دیدگا یدچند قوت و اسیواری قاع توجهی دارد وبی از آ جا ک ع اصر مردمای نسربیگدایرا
یینی خاسیگا اجیوامی مرم موالً عیابیفات اسی و عحث خود را از نقط ای میفاوت آااز میکند در مور در
دفاع از مینیی مرم کفایی الز را ندارد .اما در مقاع

رویکددی ک میدفیشناسا اجیوامی مطدح ساخی اند

امکا گفیوگو عا رویکددیای پوزیییویسیی را فدایم میسازد .حیری وقیری عر مبراحثی رجروع مریکنریم کر
مدافیا این رویکدد در عای مسائ اجیوامی مطدح مریسرازند مریعینریم از موحرع نفری رویکددیرای پسری-
مدرنیسیی و موحیی کامالً رئابیسیی سخن میگویند .مثالً میتوا ع مقابة «مدض شیبد عرا ایر راز دروارین»
اشار کدد .نویسندة این مقاب مییقد اسی« :پرورابیسم و تکثدی ک از طدف اصحای رییافی پسیمدر مرورد
تبریغ قدار گدفی عدخالف ظاید خوشنوو آ ع نومی نسبیگدایی منجرد مریشرود کر نهایری آ نیهیریسرم
میدفیی و آنارشیسم اجیوامی و سیاسی اسی» (پایا  .)61 : 999چنین موحع سرفی و سرخی در مقاعر پسری-
مدرنیسم طبیییاً را را عدای دیابوگ میعندد و چنین ابقاء میکند ک پسیمدرنیسم ع کری از یدگونر حقیقیری
تهی اسی .حیی منوا مقاب نیز عیشتد موجد رنجش و دوری قائال ع اندیش یای پسیمدرنیسیی میشود ترا
تداید ع گفیوگو.
- 1شاید یکی از دالی موحع امیدابی گردمن پژویشیای او در زمینة مرو شناخیی عاشد .وی آثاری مهم در
زمینة مرو شناخیی منیشد ساخی اسی و این حوز را ع مثاعة یکی از مالیق اصری خود عدمیشروارد .در قروردو
مرو شناخیی رئابیسم اندکی تیدی میشود و حیی عدخی صاحدنمدا این حوز نمدیر یرایی را مطردح مری-
سازند ک ییچ جایی عدای دفاع از رئابیسم عاقی نویگذارد .مثالً دونابد یافون مییقد اسی
جهانی ک از طدیق ادراکات حسی ما عد ما نوایاند میشرود عر یریچ وجر شربی واقییری
نیسی ... .عاید س اسگزار تکام عاشیم ک این چنین تویم عاشکویی را ع ما مدح کردد

_____________________________________________
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اسی زیدا ک این تویم عا ع انقداض راند حقیقی تطاعق تکامری را در ما عیشین میکند
(یافون .) 916

حال عیآ ک عخواییم چنین رویکددیایی را ع مثاعة قدین ای میقن ع زیا واقعگدایی ترقی کنریم دسری-
کم عایسیی این امکا را نیز عدرسی عکنیم ک شاید رویکددیای ایدواقعگدایان و نافی مینیی نیرز نکرات قاعر
تأمری در خود داشی عاشند.
نتایج مقاله
نشا داد شد ک ع جز دو گزینة مینیی مروی و نسبیگدایی در ساحی مرم عدی دیگدی نیز وجود دارد.
اما ینوز این عدی در مقا نمدی ای شسی و رفی آ گون ک مخابفا مینیی مروی عدا توفیق یافی اند از سوی
مدافیا میدفیشناسی اجیوامی مدح نشد اسی .ع یوین دبی اسی ک این مقاب نیز فقط ع احصاء موبف یرا
و جنب یای مخیرف ماجدا محدود شد اسی .حیی اگد اسیداللیایی ک در اینجرا مدحر داشرییم از قروت و
اسیحکا کافی عدخوردار نباشند دسیکم این حدسن را دارند ک ما را ع تأم عد روی رایی میان درعارة مسأبة
مینی در مرم سوق میدیند .ما نشا دادیم ک میدفیشناسی اجیوامی ع امیبار اعیناء عد اص مرودی عر صردق
عود جاند رئابیسیی میدفی را حفظ میکند و ع امیبار توج ع جنب یای اجیوامی حصول میدفی نشا می-
دید ک ع دادا یای فالسفة قار ای ع خصوخ پسیمدرنیسییا عیابیفات نیسی .در واقع امییراز میدفری-
شناسی اجیوامی عیش از صدق و اثبات دماوی آ در اییوامی اسی ک عد ایجراد دیرابوگ میرا دو اردوگرا
میطوف میدارد .در نییج میدفی شناسی اجیوامی تا کنو موفق نشد اسی عدیری محص عدای پوزیییوسریم و
نسبیگدایی کوینی -فوکویی عیاعد اما میتواند را را عدای چنین عدیری یووار عکند.
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