واقع گرایی انتقادی ،برون رفت از دوگانه پوزیتیویسم و هرمنوتیک
*

دکتر اکبر اشرفی

**

علی فالحی سیف الدین

چکيده
حوزه علوم انساني ،بر خالف علوم طبيعي که کمتر شاهد مناقشات روشي بووهه اتو ،
عرصووه کشووميد ههوود اههووام متعووده و متعووار

اتو ي روهوواروهي وزهتيوهسو و

هرمنوتيک (به عنوان هو ميتب اصلي فلسفه علوم اجتماعي) ،هر اتخ به اهن توال که
«تا چه حد مي توان جامعه را با همان روش هام علووم طبيعوي ملاهعوه کوره » ،وجوه
غاهب اهن منازعه را تشييل مي ههد؛ وزهتيوهسو قالول بوه وحودت روش شوناختي و
کاربس
ات
رهياف

روش تجربي هر ملاهعات علوم انساني اتو

حوال کنيوه هرمنوتيوک معت ود

ميان اهن هو حووزه اتاتوا تفواوت مواهوم وجووه هارهي هر اهون ميوان برخوي از
هام جدهد همچون واقع راهي انت اهم کوشيده اند تنتزم برام برون رفو

از

اهن مناقشه اراله کنندي
نوشتار حاضر تالش هاره حتي االميان رتوهي بر اهن رهياف
اصلي تح يق يد روم اهن ات
* اتتاههار و عضو هيئ
**

بيفينودي بنوابراهن تووال

که کها واقع راهي انت اهم قاهر به اراله تنتز جدهودم

علمي هانشيده علوم تياتي هانشگاه کزاه اتالمي واحد تهران مرکزم ،تهران ،اهران

هاند کموخته کارشناتي ارشد علوم تياتي هانشيده علووم تياتوي هانشوگاه کزاه اتوالمي واحود تهوران

مرکزم ،تهران ،اهران
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برام تلفيق وجوه اصلي وزهتيوهس و هرمنوتيک بوهه ات
به منظور هافتن اتخ هام مناتب برام اهن توال ،ضمن اشوارهام مختصور بوه اصوول
وزهتيوهس و هرمنوتيک بنياههام فيرم و يوند اهن رهياف

(بوهژه ههد اه باتيار) با

علوم طبيعي و اجتماعي موره واکاوم قرار خواهد رف ي

واژگان کلیدي :واقعگراییانتقادي ،ساختار ،کارگزار ،هسـتیشناسـی عمقـی،
تعاملگرایی ،مدل گشتاري کردار اجتماعی
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مقدمه
حوزه علوم انساني ،برخالف علوم طبيعي کوه کمتور شواهد مناقشوات روشوي بووهه
ات  ،عرصه کشميد ههد اههام متعده و متعوار

اتو ي روهواروهي وزهتيوهسو و

هرمنوتيک (به عنوان هو ميتب اصلي فلسفه علوم اجتماعي) ،هر اتخ به اهن توال کوه
"تا چه حد ميتوان جامعه را با همان روشهام علوم طبيعي ملاهعه کره" ،وجوه غاهوب
اهن منازعه را تشييل ميههد؛ وزهتيوهس قالل بوه وحودت روششوناختي و کاربسو
روش تجربي هر ملاهعات علووم انسواني اتو

و هر واکوند بودان ههود اههوام سوا

تجربه راهانه ام چون تفسيرهام تارهخي و جامعه شناختي از عل  ،دهدار شدهاند؛ حوال
کنيه هرمنوتيک معت د ات
رهياف

ميوان اهون هو حووزه اتاتوا تفواوت مواهوم وجووه هارهي

تفسيرم ،ستره وتيعي از نگرش هوام فلسوفي از جملوه روش شناتوي وبور،

دهدار شناتي ،جامعه شناتي معرف

يتر وهنچ ،هرمنوتيک اهامرم و ههود اه افوراهم

چون اهسدر مک اهنتاهر را هر برمي يرهي
از هرون مناقشه بي اهان هو تن

رقيب ( وزهتوهس و هرمنوتيک) هو ميتب جدهد

تر برکورههاند که هيي واقع راهي انت اهم ات
رهياف

و ههگورم نسوبي راهوي تيسوتماتيکي

اول انعياس سترههام هر بسيارم از حوزههام علووم اجتمواعي م ول جامعوه

شناتي ،علوم تياتي و روابط بيناهملل هافته و کوشيده اتو
شناتي و روش شناتي متفاوتي از هو رهياف

هسوتيشناتوي ،معرفو

مزبور اراله کند؛ ا رچوه مباحو

واقع راهي انت اهم هر حوزههوام مزبوور همشوشوانيهواهي بوا هو تون

نظورم

وزهتيوتوي و

هرمنوتيک هاره اما بنيان ذاران اهن ميتب مدعياند با عل به نارتاهيهواهي معرفتوي هو
رهياف

مزبور ،تن

جدهدم را اهه ذاشتهاند که هوارام اتوخ ووهي بوه بسويارم از

رتدهام چاهد برانگيز هر حوزه عل به طور عام و علوم انساني بوه طوور خواا را
هارهي رهياف

اخير (نسبي راهي تيتماتيک) نيز هر معرف شناتي فمينيستي متبلور شوده

و مناقشاتي ميان اهن جرهان و منت دهن ساتاختار را و سامدرن کنهوا هر رفتوه اتو
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()Benton and Craib ,2001: 8-11ي
واقع راهي انت اهم عالوه بر هو انههام وزهتيوهس  /هرمنوتيک ،هو انوههوام راهو
ههگرم هر علوم انساني را نيز ملرح و راه حل رفع کنها را اراله ميکندي از اهون منظور،
به جام هو انه جمع راهي/فره راهي از رابلوه راهوي ،توخن بوه ميوان مويکهودي مودل
شتارم کند اجتمواعي هو انوه تواختار /کوار زار را ره موي کنودي مودل ماترهاهيسو
نيروهام م ارن رو به تيوهن هرصده غلبه بر هو انه ماترهاهيسو  /اهدلاهيسو برمويکهود؛
مفهوم علي

نيتمند که برهان ها را به هحاظ علي قابل تبيين و موثر مي هانود ،راه بورون

رفتي از تناقض علي  /برهوان را ترتوي موي کنود؛ و بواالخره بوه جوام ت ابول ارزش/
واقعي  ،همشيوندم ههاهيتييي ميان ارزش و واقعي  ،مينشويند؛ بور اتواس همشيونودم
ههاهيتييي ،هيچگواه زمينوه عوارم از ارزش نمويشووه و ارزشهوا هموواره کرهارهوام
اجتماعي و مباح ات واقعي را بارور ميکنند؛ هر عين حال واقعي ها خوه ،نتواه قابول
ارزش ذارم اهجاه ميکنند( )Bhaskar, 1998:17ي
واقع راهي انت اهم از ههه  0791بوه عنووان هيوي از مهمتورهن روش شناتويهوام
علومياجتماعي ظاهر شدي اهن ميتب هر فلسفه عل بيد از هر کس با نام روم باتويار
شناخته ميشوهي واقع راهي انت اهم برکهندم ات
علوم طبيعي و طبيع

از هو رهيافو

فوراتجربوي هر حووزه

راهي انت اهم هر حوزه علوم اجتماعيي روم باتيار ،موتس اهن

ميتب ،رهياف

اول را هر کتاب«تئورم واقعگراهانوه علو » و رهيافو

«اميان طبيع

راهي :ن د فلسفي علوم معاصر» شرح و بسط هاهه ات ي هرواقع رهياف

هوم همان کاربس

روششناتي طبيع

هوم را هر کتواب

رام اول هر حوزه علوم انساني ات ي

واقعگرایی فراتجربی؛ واقعگرایی انتقادي و علوم طبیعی
ن له عزهم

واقع راهي انت اهم ،ن د هستيشناتانه هو ميتب هرمنوتيوک (و سو

مدرنيس ) و وزهتيوهس ات ي اوهي واقعي

مست ل از ذهنِ توژه شناتا را نفي ميکنود
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و هومي کن را به دهدههام مشاهده ذهر ت ليل ميههدي انت اه از هو ميتب ،فرص

اراله

تفسيرم بدهل هرباره کيفي

جهان واقعي را هر اختيار واقع راهان انت اهم قرار ميههودي

باتيار ،هر انت اه از وزهتيوهس  ،هر کتاب تئورم واقع راهانه عل  ،با اتياء بوه اتوتدالل
فراتجربي کان

نشان ميههد که تواهي هالمي و مشاهده ذهر روهداهها نه شور الزم و

نه شر کافي قوانين علمي هستند؛ کشف واقعي ِ جهانِ هستي مستلزم عبوور از تول
دهده هام تجربي و مشاهده ذهر به تلوح زهرهن و ملاهعه تاختارها و ميانيسو هوام
موجد اهن دهدههات

() Bhaskar 2008:12-14ي

هر اتتدالل فراتجربي ،دهده ام که موره اجماع هانشمندان باشود ،مو ال  ،Aهر نظور
رفته ميشوهي تشس توال ميشوه «برام کنيوه  Aاميوان وذهر باشود ،وضوعي
چگونه باشد » با توجه به کن که ،يشتر ،واقعي

باهود

 Aموره وذهرش قورار رفتوه اتو ،

چنانچه  Bشر الزم تح ق Aباشد؛ کن ه  ،باهد بعنوان واقعي

موره قبول واقع شووهي

بر اتاس اهن اتتدالل ،باتويار کزمواهدهوام علموي را ،کوه مناقشوهام هربواره واقعوي
بوهنشان نيس  ،هر نظر مي يره و تشس توال ميکند «برام کنيه کزمواهدهوام علموي
اميان ذهر شوند ،وضعي

باهد چگونه باشد »ي

به اعت اه باتيار ،هر اهنجا« ،وضعي » ناظر بر هو بعد و جنبه ات  :جهان هستي هوا
بعد اهدار و ژوهشگران عل ها بعد نا اهداري به بيان ههگور ،بورام اهنيوه کزمواهدهوام
علمي اميان وذهر شووند اول باهود ههود کوه جهوان باهود چگونوه باشود توشس اهنيوه
ژوهشگران عل و نحوه ارتباطشان چگونه باشندي بررتي اهون هو بعود ،خلوو تمواهز
واقع راهي انت اهم را از تاهر مياتب فلسفه عل بوهژه وزهتيوهس و هرمنوتيک شوفاف
ميتازه(Peacock, 2000: 2-3).
بررتي بعد اهدار(جهان) ،واقع راهان انت اهم را به هستيشناتي جدهودم رهنموون
ميتازهي به طورهيه روم باتيار با اراله هک هستي شناتي «عم وي» جهوان را بوه توه
الهه و تل ت سي ميکند:
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 -0تل تجربي که شامل روهداههام مشاهده ذهر ات ؛
 -2تل عملي که شامل جرهوانهوا هوا توواهي روهداههاتو ؛ و مميون اتو

هر

شراهط کزماهشگاهي و ها محيط بيرون از کزماهشگاه کشف شوه؛
 -3تل واقعي که حوزه تاختارها و ميانيس هام زاها و تعيينکننوده تولوح اول
و هوم ات

که به تختي قابل مشاهده ات ؛ برام نمونه وهوروسهوا ،کودهام ژنتييوي

وييي جملگي هر اهن حوزه قرار مي يرندي اهن ته الهه نه قابل ت ليل به هيدهگرنود و نوه
منلبق بر ه ي وزهتيوهس تنها دهده هام متعلق به تل اول را واقعي قلموداه مويکنود
حال کنيه اتاتا هدف عل از منظر واقع راهي انت اهم کشف تاختارها و ميانيس هام
تل واقعي (تل زهرهن) ات

کوه واجود نيوروم علووي و منشوا ظهوور روهوداهها و

دهده هام مربو به هو تل ههگر به حساب مي کهدي هر واقع از اهن منظر ،مشواهدات
و تجربههام بشرم(هر تل اول) تنها بخشي از روهداههاهي ات

که مربو بوه تول

هوم هستند و اهن روهداهها نيز معلول ميانيس هواهي هسوتند کوه هر تول تووم قورار
هارند( بنتون و کراهب)227-231 :0331 ،ي باتيار خوه ميانيس ها را اهنگونه تعرهف
ميکند" :ميانيس هقي ا چيزم ات

که باع

ظهور چيز ههگر ميشوهي ميتووان فو

که کب به ههيل تاختار مليوهي اش به جوش ميکهدي ميتوان با نگاهي تحليلي ف

که

اهن تل از واقعي ِ غير عملي عميقتر ات  ،بيانگر الهه زهورهن اتو ؛ مميون اتو
اهي هر بلن باشد ،ممين ات
ممين ات

اهي به کووچيي مليوولهوا باشود ،هويين همچنوين

وتيعتر باشدي و کن ت رهبا هميشه يچيده اتو

و اغلوب بوه توختي قابول

مشاهده ات ي"
بدهنترتيب ميانيس ها واجد نيروم علوي و تعيينکنند ي موي باشوندي ميانيسو هوا،
خوه ،برکمده از تاختارها هستندي
با اهن حال ،اهن نيرومِ علويْ و زاها مللق نيس
برکهند و محصول تاهر ميانيس هات

چرا که ميانيس ها توتط متنوي کوه

محدوه و مشرو مي شوندي بنوابراهن برخوي از
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ميانيس ها ممين ات

مانع اثر بخشي علوي تاهر ميانيس ها شوند و برام مودتي کنهوا

را به خارج از حوزه تجربه برانندي به بيان ههگر ،مجموعوهام از ميانيسو هوا ،کوه خووه
ناشي از تاختارهام متفاوتند ،هر هرون هک تيست باز ،اندر کند هارنود و اهون تعامول
باع

ظهوور روهوداهها و تجربيوات (مربوو بوه الهوه هوم و اول واقعيو ) مويشووهي

هستيشناتي واقع راهي انت اهم را ميتوان هر هها رام ذهل مشاهده کره:
اندرو کلير تعامل اهن ته تل از واقعي

را هر طبيع

اهنگونه شرح مي ههد:

نهتنها ميتواني بين محتوهات کزماهد « -امر تجربي» -و جرهان باهفعل روهوداهها -
«امر عملي» قاهل به تفييک شوه  ،ميتواني «ميانيس هام زاها» را نيز هر طبيع

تمييوز

ههي ؛که حتي ا ر باهفعل ه نباشند واقعياندي نيروم جاذبه واقعي ات  ،حتي وقتي کوه
ت ف فرونرهخته باشدي قصور هر تشخيص اهن ح ي

الجرم به «فعلي

راهوي» هعنوي

تالش برام هافتن قوانين هر تل عملي ميانجامودي حوال کنيوه ،قووانين باهود بوهم ابوه
اتتعداهها و تماهالت (موجوه هر الهه زهرهن) تحليل شوند (کلير )012 :0332ي
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از کنجاکه تاختارها و ميانيس هام تول زهورهن هالموا هر حوال زاهود و رهوزش
هستند طبيعي ات

که جهان همواره هر حال تغيير و ه ر وني باشد؛ اهن ه ر ووني هر

جهان اجتماعي از ترع

بيشترم برخورهار ات

زهرا عالوه بر تاختارهام اجتمواعي،

اهراكها و کند و واکندهام انساني نيز هر ظهور دهدهها تاثير ذارند1ي
همانلور که اشاره شد اميان ذهرم کزماهد هام علمي ،از نظر باتويار ،مسوتلزم کن
که ژوهشگران عل (بعد نا اهدار) نيوز وهژ ويهوام خاصوي هاشوته باشوندي روم

ات

باتيار هر بررتي بعد نا اهدار همچون کوهن ،فاهرابند و جامعه شناتان معرف  ،هانود
را کرهارم اجتماعي و ژوهشگران را م يد به شراهط تارهخي و اجتماعي ميهاندي اعت اه
توامان به هستيشناتي واقع راهانه و معرف شناتي نسبي راهانه به اعت اه صواحبنظراني
چون راجور ترهون ناهمسواز و خووهوهرانگر موينماهود(ترهن )01 :0331؛ از هموين
روت و

کووه باتوويار بوورام رهوواهي از اتهووام نسووبي راهووي و ه و کواهووي بووا رهياف و

معرف شناختي س

مدرن ها جامعه شناتي معرف  ،مفهوم «ع الني

هاورم کننده» را

واره اهبيات نظرم واقع راهي انت اهم ميتازهي اهن مفهوم بودان معناتو

کوه بوه رغو

ارزش مساوم و برابر رهياف هام معرفو شوناختي مختلوف هر کشوف واقعيو هوام
اجتماعي ،ميتوان رهياف هاهي را که از«قدرت تبييني» بيشوترم برخورهارنود بور تواهر
رهيافو هوا تورجي هاه ( )Patomaki & Wright 2000: 224؛ اهون اهوده مغواهر
ههد اه نسبياندهشاني همچون يتر وهنچ ات

که معت دند نموي تووان کرهارهوام راهو هر

فرهنن ها و شيوههام زند ي را با معيار ع الني
مالكهام ع الني

علمي غرب موره ارزهوابي قورار هاه و

فرهنن ها ،هرون فرهنگي و نسوبي اتو

(بنگرهود بوه يتور وهونچ

 :0392فصل توم)ي
 -1اهن نوع نگرش به جهان ،هستي شناتي واقع راهان انت اهم هر حوزه اههيات و هرباره وجوه خدا را نيز
تح

تاثير قرار هاهه ات ؛ بدهن معنا که معت دند خداوند وجوه هاره و ضرورهس

بح

زارههام علمي ابلال ذهر باشد (برام ملاهعه بيشتر رك ) Archer et al, 2004: 5-6ي

يرامون او مبتني بر

واقعگرایی انتقادي ،برون رفت از دوگانه پوزیتیویسم و هرمنوتیک
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از هک منظر ،اهههام واقوع راهوي انت واهم بور توه توتون فلسوفي اتوتوار اتو :
هستيشناتي واقع راهانه هر وجه اهودار علو  ،معرفو شناتوي نسوبي راهانوه هر بعود
نا اهدار عل و ع الني
معنات
فر

هاورم کننده هر وجه ح ي وي و ذاتوي علو ي اصول تووم بودان

که ،برخالف ههد اه افراهم چون ترهن ،تعارضي ميان اصول اول و هوم هعنوي
ِ واقعي بوهنِ جهان بيروني با فر

ههگرم که فه ما را از اهن جهان مشرو بوه

تعينهام تارهخي مي هاند ،وجوه ندارهي
ا ر چه باتيار به شيوه جامعه شناتان معرف

معت د ات

همه باورها و تئورمهام

علمي محصول علل و م يد به شراهط تارهخي اند هيين ،برخالف کنها ،برخوي از باورهوا
را به هحاظ علوي محصول اعت اهات صحي و مبتني بر ح ي

ميهاند و برخي ههگور را

مبتني بر خلا ،يد هاورم و خرافات؛ يد هاورمهاهي که تاختارهام عميوق تور را از
ههد ان معت دهن به کن نهان نگه مي هارهي بنوابراهن بوه زعو او نموي تووان از برابورم
هنجارم ميان برهاشتهام علمي و اعت اهات هرت

و ناهرتو

توخن فو ي رجحوان

تئورم هام رقيب بر هيدهگر را قدرت تبيين کنند ي کنها تعيين ميکند .باتيار ته جزء
متناقض نمام اندهشه خوه را اهنگونه جمع مي کند:
کنچه واقع راهي انت اهم انجام مي ههد اهن ات
واقع راهانه هر بعد اهدار ،معرف
و ع الني
معنات

که اتتلزام مت ابول هسوتي شناتوي

شناتي نسبي راهانه هر وجه نا اهدار و اجتماعي علو

هاورم کننده هر وجه ذاتي عل را بشوذهره و از کن هفواع کنوي ي اهون بودان
که تضاهم بين اهن [فر

عيني بداني و اهن[ فر

] که موضوع ملاهعه علمي خوه را جهانهام واقعوي

] که باورهام خوه هرباره اهن جهوان هوا را توابع تموام انوواع

تعينهام تارهخي و تاهر محدوهه

ها بداني وجوه ندارهي هر عوين حوال عناصورم از

هرتتي و ناهرتتي هر هر حوزه اتتدالهي وجوه هاره که اميان هاورم ع النيو

محوور

هر حوزههام هنجارم عل [ ميان اهن حوزههام اتتدالهي] را فراه ميکوره()loc.citي
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طبیعتگرایی انتقادي؛ واقعگرایی انتقادي و علوم انسانی
روم باتيار هر کتاب اميان طبيع

راهي ميکوشد رهياف

انت اهماش را هر حوزه

علوم انساني نيز بيار يره؛ او اهن کار را با بررتي و ن د اتخ هو روهيره وزهتيوهسو
و هرمنوتيک به هک رتد بنياهم کغاز ميکند :تا چه حد ميتوان علوم اجتماعي را بوا
همان روش علوم طبيعي ملاهعه کره
تن

راهوي وزهتيوهسوتي بور اهوه تل وي هيوومي از قووانين ،بوه وحودت

طبيعو

روش شناختي قالل بوهه و يروم علوم اع از طبيعي و اجتماعي از اصول اثبوات راهوي
را هيسان قلمداه ميکندي هر م ابل ،تن

ضود طبيعو

ورام هرمنووتييي ميوان علووم

طبيعي و علوم اجتماعي ،براتاس تفاوت موضوعات موره ملاهعه کنها ،قالل به تفييوک
روش شناختي ات

و موضوعات علوم اجتمواعي را اتاتوا موضووعات معنواهار تل وي

مي کندي از اهن رو هدفي غيور از روشون تواختن معنوام اهون موضووعات بورام علووم
اجتماعي هر نظر نمي يره ()Bhaskar 2003:17ي
واقع راهي انت واهم بوه رغو انت واه از وزهتيوهسو و برجسوته تواختن مشويالت
کاربس

اهن نگرش هر علوم اجتماعي ،خوه طبيع

رات

و ملاهعه علمي دهدههوام

اجتماعي را ه م دور و ه مللوب قلمداه ميکند؛ اهبته نه با بهره يورم از روشهواهي
که وزهتيوهس ها يشنهاه ميکنند )(Lopez and Potter 2006: 8ي با اهون وجووه،
باتيار اذعان هاره که رهياف

طبيع

راهانه هر اهن حووزه بوا توه محودوهه ِ هسوتي

شناختي ،معرف شناختي و رابلهام مواجه ات ي
محدوهه

هستيشناختي روهيوره طبيعو

تاختارهام اجتماعي به فعاهي
هرباره فعاهي

راهانوه هر علووم انسواني بوه وابسوتگي

کار زاران ،وابستگي کنها به مفهوم ها تل وي کوار زاران

و کرهار اجتماعي شان و وابستگي مياني -زماني تاختارها برمي رههي

واقعگرایی انتقادي ،برون رفت از دوگانه پوزیتیویسم و هرمنوتیک

وابستگي اول بدان معنات
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که نيروم علويِ تواختارهام اجتمواعي تنهوا از رهگوذر

کار زاران انساني ظاهر ميشوه و تعيينکنند ي علوي تاختارها تا حد زهاهم تابع کزاهم
عمل کار زاران ات ي اهبته کزاهم عمل کار زار کنگونه کوه فره راهوان تاکيود مويکننود
بليه م يد به حدوهم ات

مللق نيس

که تاختارها ترتي کرههاندي

وابستگي هوم (وابستگي به مفهوم) ناظر به اهن واقعي

اتو

کوه تعويون و بازتوهيود

منظ برنامههام نهاهم ،مشرو به تفسوير و اجورام هقيوق کنهوا از جانوب کوار زاران
و قدرت جامعه برام تحدهد کرهار افراه هيچگاه به صورت اتوماتيوک واره

انساني ات

عمل نمي شوه؛ بليه ،اهن قدرت ،تا حد زهاهم وابسته به نيتمندم کوار زاران ،تفسويرم
که کن ها از منشورهام نهاهم اراله مي کنند و راه و روشي اتو

کوه کوار زاران بورام

اهاره زند ي نهاهم برمي زهنندي اما تومين محودوهه ِ هسوتيشناتوانه طبيعو
(وابسووتگي توواختارها بووه ميووان و زمووان) بوودان معنات و

راهوي

کووه توواختارهام اجتموواعي

منظومه هام هر حال تياملند و هر عين حال اهن تيامل زمانمند اتو
متوهد ميشوند ،هر چرخه رشد و زوال زماني قرار مي يرند و هر نهاه

هعنوي تواختارها
هر انبار توارهخ

باهگاني ميشوند()Bhaskar, 2003:443ي
محدوهه

معرف شناختي طبيع

راهي هر حوزه اجتماعي به وهژ ي تيسوت – بواز

بوهن تاختارها و ميانيس هام اجتماعي برمي رههي اهن وهژ ي ،ژوهشگر را از تفييک
دهده موره ملاهعه ،بررتي کن هر شراهط کزماهشگاهي و کنترل تاثير تاهر دهودههوا بور
دهده موره ملاهعه باز مي هارهي هر تالش برام غلبه بور اهون محودوهه  ،واقوع راهوان
انت اهم وقوع بحران هر نظ اجتماعي را به عنوان بدهلي برام ن ود کزمواهد هر علووم
طبيعي قلمداه مي نندي وقوع بحران ها موجب مي شوه تواختارهام نهوان هر شوراهط
عاهم رخ بنماهد؛ همچون زماني کوه اعتصواب کوار ران موجوب موي شووه لويس بوه
خشون

متوتل شوه و ماهي

کن به منزهه نيروهي خن ي برام حفظ نظو اجتمواعي بوا

ترههد مواجه شوهي همچنين اتتدالل هام فرا تجربي را موي تووان بودهل ههگورم بورام
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کزماهد هر علوم طبيعي به حساب کوره (بنتن )251-252 :0331ي
محدوهه

هر نهاه

رابلهام به معنام تفييک نا ذهرم ارزشهام عاهِ اجتماعي از

امر واقع و موضوع موره ملاهعه اوت ؛ به ونهام که او ،حتي ،تماهل هاره تواختارهام
واقعي را ه ر ون تازهي روم باتيار ،به تياق اصحاب ميتوب انت واهم ،نوه تنهوا اهون
محدوهه

را نيوهد نمي کند بليه اتاتا کن را بورام ن ود تواختارهام ظاهمانوه و هر

نتيجه رهاهي بشر ضرورم مي نداره)(Bhaskar 2003:443ي
به هر حال ،به اعت اه باتيار ،محدوهه هام ته انوه باعو
دهدههوام اجتمواعي (طبيعو

راهوي) نبووهه و رتواه

امتنواع ملاهعوه علموي

علووم اجتمواعي بورام تبيوين

ميانيس ها و تاختارهام موجد روهداهها را نفي نميکند؛ هر چند ،يدبيني وذهرم را
هر حوزه علوم اجتماعي منتفي مي توازهي بوه بيوان ههگور ،روم باتويار معت ود اتو ،
رتاه

علوم اجتماعي تبيين انت اهم دهدهها و روهداهها با ارجاع کنها بوه تواختارها و

ميانيس هام زهرهن ات

و نه يد بيني روهداههام کهندهي

به اعت اه واقع راهان انت اهم يد بيني هر علوم طبيعوي از کن رو مميون اتو
انسان قاهر ات

کوه

فعول و انفعواالت موجووه هر جهوان طبيعوي را هر تيسوتمي بسوته و

کزماهشگاهي بازتازم کند «:هر نظامهام بسته ميتواني تازوکارهام وهژهام از طبيع
را جدا کني و هقي ا موره ملاهعه و بررتي قرار ههي ي اهن تازوکارها صرفا به اهن ههيول
موره توجهاند که هر نظامهام باز ه  ،هعني هر خارج از شراهط مصنوعيِ تجربي ،عمول
موويکننوود» ( کليوور)012 :0332 ،ي بنووابراهن بووا توجووه بووه عوودم اميووان اهجوواه شووراهط
کزماهشگاهي هر علوم انساني ،اميان يد بيني عمال منتفوي اتو ي کليور معت ود اتو :
«نظامهام بسته را حتي بهنحو تصنوعي نميتواني هر علوم انساني اهجواه کنوي .بنوابراهن
روش تجربي هر اهنجا نامناتب ات » (همان)ي
با اهن حال ،برخي از واقع راهان انت واهم ويد بينوي هر حووزه علووم اجتمواعي را
هيسره منتفي نمي هانند و معت دنود بوا کاربسو

روش هوام متفواوت از علووم طبيعوي

واقعگرایی انتقادي ،برون رفت از دوگانه پوزیتیویسم و هرمنوتیک

مي توان هر اهن حوزه نيوز هتو
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بوه ويد بينوي زهي بورام نمونوه ،تود بنوتن از ههگور

واقع راهوان انت واهم ،کوه ويد بينوي دهوده هوا را هر ورو اهودارم و تغييرنا وذهرم
تاختارهام زهرهن (وهژ ي جهان طبيعي) نمي هاند معت د ات

که حتي هر تيست هوام

يچيده ام (جهان اجتماعي) که متضمن ميانيس هام متعودهم اتو
هيدهگر قرار هارند ه مي توان هت

کوه هر تعواهل بوا

به يد بيني زه؛ تنها ،اهن يد بيني بصورت بيان

احتمالهام مختلف صورت مي يره)( Hartwig & Sharp :20ي
هر کل ،تبيين علوي که معلوف به شناخ

ميانيس ها و نيروهام علوي ات

هر نوزه

واقع راهوان انت واهم جاهگواه واالتورم از ويد بينوي هاره ( )Ekstrom,1999ي اهون
رهياف  ،واقع راهان انت اهم را همچون اصوحاب ميتوب فرانيفوورت بوه حيلوه علو
رهاهيبخد ميکشاندي به اعت اه باتيار و کلويهور تواختار روابوط تورماهه هارانوه هو
موجب شيل يرم باورهام ناهرت

هر ميان افراه تح

تلله مي شوه و ه بسويارم

از يامدهام منفي ههگر به همراه مي کوره(بنتن)251-250 :0331 ،ي رهشه اهن نگرش
را باهد هر عل ه هام مارکسيستي واقع راهان انت اهم و خدمات مت ابول اهون هو ميتوب
جستجو کرهي به ونه ام که باتيار ترماهه هارم را عامل وهراني طبيع

قلمداه کنود و

معت د باشد چنانچه اهن نظام واژ ون نشوه،چش انداز اميدوار کننده ام يد روم بشر
قرن بيس

و هي ههده نمي شوه( ) See brown et al, 2001

هر کل ،روم باتيار کاربس
اميان طبيع

طبيع

راهي هر حوزه علووم اجتمواعي را ،هر کتواب

راهي ،نيز بر اهههام اتتدالل فراتجربي کانتي اتتوار ميتوازه و بور اهون

اتاس توال ميکند« :جوامع واجد چه وهژ يهاهي هسوتند کوه کنهوا را بوه موضووعي
ممين برام ملاهعه و شناخ

تبدهل ميکند » ها جوامع چه وهژ يهاهي هارند کوه اهون

وهژ يها ما را قاهر ميتازه ،کنها (جوامع) را بلور علمي بشناتي
روم باتيار ،از هو منظر ،مي کوشد اتخ مناتبي برام اهن رتد يدا کنود :اول از
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منظر هستي شناتي تالش ميکند وهژ يهام جوامع را ملاهعه کند؛ اهن مسواهه باتويار
را به تم

مناقشوه ام قودهمي هر علووم اجتمواعي هعنوي رابلوه تواختار و کوار زاران

اجتماعي رهنمون ميشوه و هوم از منظر معرف شناختي به اهن مي رهازه کوه اهون وهژ ويهوا
چگونه جامعه را به موضوعي برام ملاهعه و شناخ تبدهل ميکند)(Lewis 2000 :250ي
رابله تاختارها و کار زاران اجتماعي ،هر «مدل شتارم کورهار اجتمواعي» باتويار
تئورهزه شده ات ي ن له عزهم

اهن مدل تحليلي ،ن ود فرا يور رهيافو

شويءانگار (و

کل رام) هورکهاه  ،اراهه راهي( و فره راهي) وبر و تلفيق راهي ناصوواب يتور بر ور
هرباره جامعه ات

))Harvey, 2002 :168

جامعه شناسی تعاملگرا؛ برون رفت از دوگانه ساختار و کارگزار
روم باتيار به خيل اندهشمنداني تعلق هاره که ميکوشند راه برونرفتي از هو انوههوام
راه هر علوم اجتماعي بوهژه ت ابل هستي شناتانه تاختار و کوار زار و تونتزم بورام
تلفيق هو رهياف

فره را و کل را بيابندي باتيار معت د ات :

هو انه انگارم هاهي ميان وزهتيوهس و هرمنوتيک ،کل راهي و فره راهوي ،تواختار
و کار زار ،ههيل و عل  ،ذهن و جس و واقعي
طبيع

و ارزش وجوه هاره که هر هور مووره

راهي انت اهم هر جستجوم ههد اه تومي ات

که بتواند اهن تضواهها را جموع

کندي از اهن رو ،برخالف وزهتيوهس و هرمنوتيک از طبيع

راهوي انت واهم مبتنوي بور

فلسفه عل واقع راهانه هفاع مي کندي به همين ترتيب برخالف کل راهي و فره راهوي از
تعامل راهي؛ و برخالف تضاه تاختار و کار زار از مدل شتارم کرهار اجتمواعي -کوه
اهن هو را به ه فرونمي کاهد بليه وجوه مميز و وابسوتگي مت ابول کنهوا را بوه تصووهر
ميکشد )) Bhaskar interviewed, issue 8ي
فردگرایی
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مناقشه اصلي هر اهن حوزه يرامون اهن رتد بنياههن شيل رفتوه کوه کهوا جامعوه
برکهند و حاصل جمع جبرم افراه اتو

هوا نووعي هسوتي مسوت ل کوه موجوههو

کن

وابسته به اجزاء اش؛ بدون اهنيه بدان تحوهل ذهر باشدي
هر واقع ،اهن توال هو هتته رهياف

فره را و کل را (ها شئ انگار) را از ه متماهز

مي تازهي فره راهي که مهمترهن تجلي کن هر ميتب وزهتيوهس نموهار شده به ونوهام
ت ليل راهانه شبيه يچيده روابط و کند هام اجتماعي را به افراه و اجوزاء توازنده کن
فرو مي کاهد و خاتتگاه جامعه را هر کند کار زارن انساني جستجو مي کندي بوه رغو
تماهز کشيار که ميان تفسير راهان و وزهتوهستها -يرامون ن د ک اهي هر معنوا بخشوي
به حيات و دهده هام اجتماعي -شيل رفتوه ،1نظرهوه هوام تفسويرم هو هر جر وه
رهياف

هام فره راهانه طب ه بندم مي شوند (ترهن )91-95 :0331ي

هرواقع ،اهنيه وبر شناخ

جامعه را منو به ضرورت فه ِ ( )verstehenمحتووام

فيرم افراه از طرهق نفوذ هر ذهن کنها ميتازه(همان)ي ها اهنيه بر ور و الکمون جهوان
اجتماعي را -به رغ عينيتي که برام کن قاللند -اهگاه هستي شناتانه مست ل از فعاهيو
بشرم قلمداه نمي کنند(رك بر ور و الکمون ،بخود هوم و تووم ،)0395 :بوه هموين
نگرش فره راهانه برمي رههي
مهمترهن ن دم که از منظر واقع راهان تواختار راهي م ول کرچور برفره راهوي واره
مي شوه سس

ارتبا ميوان حوال ،ذشوته و کهنوده هر صوورت نفوي تاختارهاتو ؛

تاختارها حامل و ميانجي انت ال تاثير کند ها از ذشته به زمان حال و از زمان حال به

 -1تفسير راهان معت دند اهن عنصرک اهي ات
مي کندي از اهن روت

که فعاهي

اجتماعي را با معناهي که بدان ميبخشند تعيين

که هدف عل تفسير روهداههام اجتماعي تعرهف مي شوهي هر م ابل ،وزهتيوهستها که هر

امر ذهني ،غير بين االذهاني و خارج از هتترسِ مشاهده را فاقد اعتبار و ارزش علمي قلمداه مي کنند ،عنصر
ک اهي را نفي مي کنندي به همين ههيل رتاه

عل  ،از اهن منظر ،تبيين علوي و تعميمي دهده هات

تفرهدم کنها ( برام ملاهعه بيشتر رك  :چاهمرز  :0391فصل اول)ي

و نه تفسير
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کهنده قلمداه ميشوند و با نفي کنها رشته ارتبا مزبور نيز سسته ميشوه؛ چراکه کوار زاران
اجتماعي ميميرند و حاملي برام انت ال اهن تاثيرات باقي نمي ماند ( ارکر)039: 0330 ،ي
کلگرایی
هرم ابل ،هتتهام از تئورمهام به اصلالح کل را قورار هارنود کوه بورام جامعوه و
تاختارهام اجتماعي شأن مست لي از کند کار زاران انساني قاللند و بورخالف نگورش
قبلي ،افراه را صرفا حامل ارزشهام فرهنگي و اهفا ر ن دهام اجتماعي به شمار ميکورنودي
اهن رهياف

با تاکيدم که بر ت دم امر اجتماعي بر کار زاران انساني هاره هر نهاهو

بوه

هيتاانگارم و همسان بيني افراه مي رتدي
تأثير ذارترهن نماهنده فيرم اهن رهياف
همچون خوهکشي را ه واجد ماهي

هورکهي ات

که حتي فرهمترهن مسواهل

اجتماعي مي هانس

و ک اهي انسانها را بازتاب

جامعه بر مي شمرهي هر اهن منظر کل راهانه افراه صرفا با نهاههام اجتماعي کشنا مويشووند
و هر چارچوب تازمان ها و قواعد عمومي کوند مويکننود؛ نوه اهنيوه هالموا از طرهوق
بازاندهشي به تغيير ها بازتوهيد تاختارهام اجتماعي مباهرت مي ورزند(همان)71-73 :ي
مهمترهن يامد کل راهي از منظر تلفيق راهان ،تل ي فوره بوه عنووان بازتواب صورف
جامعه ات

به طورهيه از اهن منظرحتي تصور فوره از خووه هو مخلووق و محصوول

جامعه قلمداه ميشوه (ترهن)70 :0331،ي
رهیافت هاي تلفیقی
هو رهياف

مزبور ،به انحاء مختلف ،هر قاهوب نظرهوه هوام متعوده توا ههوه 0791

ميالهم تداوم هاف

تا هر اهن ههه زمينه ظهور نسل جدهدم از تئوورم هوام تلفي وي را

فراه کورهي تئورم هام تلفي ي از هرون کشفته بازارم از نظرهوههوام متعوار

جامعوه

شناختي هر اهن ههه بيرون کمد؛ تئورههاهي که مشخصه اصولي کنهوا را انت واه از ميتوب
کارکره راهي تاختارم تشييل مي هاهي اهن جه

يرم انت اهم از هوک تووم و تضواههام
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نظرم ميان خوهِ اهن تئورم ها از ههگر توم ،به کنارشيسمي از ههد اه هام جامعوه شناتوانه
هامن زهه بوه که بستر مناتبي را برام نض و رشد رهياف

تعامل را فراه کورهي

به طور مشخص ،عرصه نظرهه رهازم هر ههه  0791بواتوله هو شوياف نگرشوي
هتتخوش کشفتگي نظرم شده بوه؛ شيافي کوه جامعوه شناتوي مارکسيسوتي و جامعوه
شناتي ترماهه هارانه ارتونز و حاميان کن را ازهيدهگر جدا ميتاخ ي جامعه شناتوي
مارکسيستي خوه به هو نحله تاختار را و انسان را ت سي مي شد؛ هر حواهي کوه نحلوه
اول حرک

تارهخي جامعه بشرم را متعيون و خارج از اراهه انسان تصور مي کره نحلوه

هوم مهمترهن تحوالت تارهخي از جمله ان الب ها را محصول اراهه روهترهوا و عامليو
تارهخي طب ه کار ر مي انگاش ي
شياف هوم نظرهه هام ذهني

باور -شامل نظرهه کند ،اراهه راهوي ،کوند مت ابول

نماههن ،دهدارشناتي و روش شناتي مرهمنگر ارفينگول -را از تئوورم هوام عينيو
باور-شامل تحليل تيستمي ،علي

باورم تاختارم ،هترمينسي اجتمواعي ارتوونزم-

متماهز مي تاخ ي
رهياف

تعامل را و تئورم هام تلفي ي برام تامان هاهن به اهن چند ار ي نگرشوي

اوهين بار هر کثار کنتوني يدنز و ير بورههو رخ نموه و بعدها هر کثار مووزاهيس ،کرچور،
باتيار ،برهان فِي ،و ترهن خواند هام جدهودم هافو

( وارکر)55-53 :0330 ،ي هر

اهامه هرهک از اهن تئورمها به طور اجماهي شرح و بسط هاهه ميشوهي
الف -گیدنز؛ ساختاریابی
يدنز به تعبير خووه بورام هرهو شيسوتن امشراتوورم ذهنيو
امشراتورم عيني

م تفسوير راهان و
بواور ِ

باورم کارکره راهان و تاختار راهان ،مفهووم تواختارهابي را واره اهبيوات

نظرم جامعه شناتي نموهي اهن مفهوم متضمن هوتوهگي تاخ

و وابستگي مت ابل تواختار

که خواا تاختارم نظامهوام اجتمواعي

و کار زار ات ي هوتوهگي تاخ

بدان معنات

ه وتيله و ه نتيجه اعماهي ات

که نظام هام مذکور را تشييل ميههندي به ههگر توخن،
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تاختارهام اجتماعي هرعين اهنيه که کند کار زاران را محدوه ها م دور مويتوازند ،خووه
از رهگذر همين کندها بازتوهيد ها هتتخوش تغيير ميشوند (کسل)093-091 :0333 ،ي
يدنز هو م وههام را که عمدتا از توم تاهر جامعه شناتان خلط مفهومي ميشووند
از ه جدا مي کند :نظام و تواختاري نظوام اشواره بوه اهگوهوام رفتوارم ثابو

و قابول

مشاهدهام هاره که هر کندهام مت ابل افراه ظهور و بروز موي هابود و هر زموان-ميوان
دهدار مي شوه و تاختار ،قواعد و منابعي ات

که به م ابه طرحهوام تفسويرم جمعوي

به کند هام اجتماعي معنا مي بخشدي
به همين ترتيب ،يدنز هر تبيوين کوندهوام اجتمواعي ميوان کرهارهوام روزموره و
کرهارهام مبتني بر تامل و تفير قاهل به تفييک ميشوهي از ههد او کرهارهام روزموره را
«ک اهي عملي» هداه

مي کند؛ هعني زمينهام قبلي که افراه برحسب عاهت بودان تييوه

ميکنند؛ افراه تنها زماني کوه هتو

بوه عملوي غيرمعموول مويزننود هر صوده کشوف

انگيزهام خاا کن عمل برمي کهندي با وجوه اهن ،هر هر هو صورت کار زار بدون اتيوا
به طرحهام تفسيرم جمعي قاهر نيس

کند معناهارم هاشوته باشودي رابلوه تواختار و

کرهار هر اندهشه يدنز متناظر با رابله زبان و بيان ات

کوه اتاتوا غيور قابول تفييوک از

همدهگرند و هرنبوه هر هک ،ههگرم ميرا و زوال ذهر( يدنز :0331 ،فصل هوم و هفت )ي
چنين مفهوم تازمام از رابله تاختار و کار زار همساني بسيارم با تبيوين باتويار
از اهن رابله هر قاهب مدل شتارم کرهار اجتمواعي هاره؛ هويين کنگونوه کوه کرچور بوه
باتيار متذکر مي شوه تفاوت حالز اهميتي ميان تئورم اهن هو جامعوهشوناس انگليسوي
وجوه هارهي کرچر نوعي هيتاانگارم هر تئورم يدنز مشاهده ميکند که مانع از اتت الل
هو موهفه تاختار و کار زار از هيدهگر مي شوهي هر واقع ،همين امتزاج مفهومي و تل وي
هو موهفه مذکور به عنوان هو روم هک تيه ات

که توه هور هوک از کنهوا هر شويل

هاهن به دهدههام اجتماعي را مشووه و موبه مويتوازه ( وارکر)025-020 :0330 ،ي
انت اه مشابهي را باتيار تح

عنوان شناتاهي ناروا به نگرش يتر بر ر هر ارتبا تعامل
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اهن هو موهفه ملرح کرهه ات ()Bhaskar, 2003: 35ي
به نظر منت دان يدنز ،تاکيد بيد از حد وم بر ن د عاملي

انساني هر شيل يورم

روهداههام اجتماعي و تعبير غيرمعمول او از تاختار اجتمواعي نشوان از تواهه تونگين
رهياف

فره راهانه بر نظرهه او هاره(رهتزر)911-915 :0331 ،ي

ب -بوردیو؛ ساختارگرایی ساختگرایانه
ير بورههو جامعهشناس تعامل رام ههگر مي کوشد هر نظرهه «تاختار راهي تاخ
راهانه» ن يصه تئورم يدنز را برطرف کندي بودهن ترتيوب او بوا طورح مفواهي نووهني
همچون «عاهت واره هوا»« ،تواختمان ذهنوي»« ،زمينوه و ميودان» و «فضوام اجتمواعي»
بشدت از کنشگر کزاه و ک اه فاصله مي يره و نظرهه خوه را فراتر از انت اهات معلووف
به تاختارهابي يدنز از منظر توجه بيد از يد به عاملي

و هر بلون تعامول «ک واهي

ناخوهک اه» و «ک اهي عملي» ملرح مي تازه )) weik, 2006: 4ي
عاهت وارهها به مجموعهام نسبتا ثاب

از خلق و خوها فته ميشووه کوه محصوول

تجربههام کند ران هر موقعي هام خاصي هر تاختار اجتماعي اتو (جالهي وور و
محمدم )303 :0339ي خوه بورههو عاهتواره را بدهن ترتيب تعرهف کرهه ات :
عاهتواره نوعي تربي

غيرمست ي ات

که باع

ميشوه فضالل ها رذاهول ذهرفتوه

شده هر هک اجتماع ،به تهوه  ،به صورت مليوه و بودون نيواز بوه تامول و تيلوف از
کند ران اجتماعي تربزند (بورههو)00 :0331 ،ي
بدهن ترتيب ،عاهت وارهها به طرحهام تفسيرم عمودتا ناخوهک واه اشواره هاره کوه
نحوه کار جهان و نحوه ارزهابي امور را به ما نشان ميههد و هتتور اهعملهاهي را بورام
کند اراله ميکندي افراه طي اعماهشان توتط اهن چارچوبهام کلوي تفسويرم هوداه
ميشوندي اهبته نه انسانها زنداني عاهت واره هام خوه هستند و نه عاهت وارهها موجِود
چارچوبهام جزمي و متصلب؛ بليوه افوراه هر اهون چوارچوبهوا از قودرت ابوداع و
اتتراتژهزه کرهن رفتار نو و انلباق با محويطهوام جدهود برخورهارنودي بوه بيوان ههگور،
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عاهت واره ها تاخته ابتيارم فره نيستند بليه محصول شوراهط و وضوعي ِ تواختارم-
اجتماعي فره هستند و هر عين حال کند هام او را به ونهام تاختار مي بخشوند کوه
اهن وضعي

را بازتوهيد کند (تيدمن)07910330 ،ي

بنابراهن افراهم که به هک تاخ

ها طب ه اجتماعي واحد تعلق هارند از تجربوههوام

مشابهي برخورهارند که عاهت واره مشترکي را برام کنها اهجاه ميکندي اهن عاهت وارهها
به نوبه خوه اعمال اجتماعي کنها را به واتله هتتوراهعمل هواهي کوه صواهر موي کننود،
تم

و توم مشخص -اهبته نه متصلب و متعين -مي بخشندي به ههگر تخن ،افراه نوه

عامالني کامال کزاه و نه محصوول منفعول تواختارهام اجتمواعي انودي از تووم ههگور،
عاهتواره ها ه محصول تاختار اجتماعيانود و هو موهود هتوتوراهعمل هواهي بورام
اعمال اجتماعي که تاختارهام اجتماعي را بازتوهيد مي کند(همان)ي
ميدان ها حوزه مفهوم ههگرم ات

که فه مدل تعامول ورام بورههوو بودون توجوه

بدان م دور نيس ي ميدان از نظر بورههو عبارت ات
واره خاا هر کن حاکمي

از« زهراجتمواعي کوه هوک عواهت

هاره» (بورههو)00 :0331 ،ي بورههو به ميدانهام اجتمواعي

متعدهم از قبيل هانشگاه ،ورزش ،و مدارس اشاره ميکند که به اعت اه او قابل ت ليول بوه
هيدهگر ها حتي به تيستمي بزر تر م ل تورماهه هارم نيسوتند بليوه از افوراهم کوه بوه
ونهام عيني هر مجموعهام از روابط اجتماعي قرار رفتهاند ،تشييل شدهانود؛ افوراهم
که هارام منابع(ترماهههام) ونا وني هستند و برام کسوب رتوتيز ،ثوروت و قودرت
تالش مي کنندي برام م ال هر ميدان هانشگاهي افراهم حضور هارند که که بوا اتوتفاهه از
منابع هر هتترتشان مانند يوند هام اجتماعي و هاند بر تر مرجعي  ،قدرت و رتتيز
با هيدهگر رقاب

ميکنندي

ترماهه ناظر بر منابع ها قابلي هام راهجي ات

کوه موجِود نفووذ اجتمواعي اتو ي

ترماهه اشيال متنوعي هاره که ترماهه اقتصاهم (ثروت) ،ترماهه فرهنگي( صوالحي

و

هاند) ،ترماهه نماههن ( افتخار و رتتيز) ،و تورماهه اجتمواعي( يونودهام اجتمواعي و
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اعتماه) مهمترهن کنها هستندي هر ميداني بوه نووع خاصوي از تورماهه هوا منوابع اهميو
مي ههدي برام نمونه ترماهه فرهنگي ها هاند و صالحي

هر حوزه ککاهميک ارزشمندتر

از اقتصاه تل ي ميشوه(تيدمن)073 :0330 ،ي
هر اندهشه بورههو اهن مفاهي و م والت هر تعاملي ههاهيتييي ،مودل تواخ
تاخ

راهانه را تشييل مي ههند؛ مدهي که قرار ات

راهوي

کليد حل اهن معموا را هر اختيوار

ذاره :چگونه فرهنن به عاملي برام تضمين تولله اجتمواعي تبودهل شووه هر واقوع
بورههو با هتتيازم به همين مدل ات

که تئوورم «توهيود طب واتي فرهنون و بازتوهيود

فرهنگي طب ات» را واره اهبيات تحليلي علوم اجتماعي ميتازهي
براتاس تئورم مزبور ،توهيد و مصرف فرهنگي روشي ات

که اقشوار طب وه حواک

بدان وتيله هر ي اهجاه و حفظ تلله خوهد هسوتندي طب وه حواک مويکوشود ذال وه،
ترجيهات ،معيارهام فرهنگي و تبک زند ي خوه را به اهگوم برتر و هژمون هر جامعه
تبدهل تازهي بدهن ترتيب ،بورههو بوه شويوه رامشوي رابلوه مسوت يمي ميوان اتوتيالم
فرهنگي و تلله طب اتي برقرار ميکندي هر عين حال ،او معت د ات

طب ات زهور هتو

نيز عاهتواره هام مشخصي را ميتازند که با توهيد و بازتوهيد توبک زنود ي و ترجيهوات
زهباهي شناختي خاا به باززاهي موقعي

اجتماعياشان منجر ميشوه (همان)210 :ي

ج -برایان فِی؛ تخصیص و تصرف
ونه ههگرم از نگرش تلفي ي هر قاهب نظرهه تخصيص و تصرف براهوان فِوي طورح
شده ات ي بر اتاس اهن نظرهه ،برخالف ههد اه رهياف

کل را ،افراه حامل ارزشوهام

فرهنگي و اهفا ران ن د هام اجتمواعي نيسوتند و اهون هو موهفوه ماهيو

و مختصوات

شخصيتي اعضام خوه را تعيين نميکنند؛ بليه کار زاران ،فرهنن را با تصرفات انساني
از کن خوه تاخته و و از طرهق تفسوير مفواهي و توهيود م وررات ،کن را هالموا توهيود و
بازتوهيد مي کنندي هر نتيجه فرهنن و جوامع بواتله قدرت خالق و مبتير اعضام خووه
تغيير ميهابند(في)007 :0333،ي از اهن منظر ،تواختارها شوراهط را بورام اميوان هوک
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کند فراه مي کورند و به توم چگونگي انجوام کن کوند هوداه

مويکننود اموا اهون

کار زاران هستند که کنها را توهيد ها بازتوهيد ميکنندي
د -باسكار؛ مدل گشتاري کردار اجتماعی
با اهن همه ،مدل شتارم کرهار اجتماعي باتيار عالوه بر ن ا قووت تئوورمهوام
تعامل راهانه مزبور تالش کرهه حتي االميان از انت اهاتي که به اهن تئورم ها واره شوده
نيز رهاهي هابدي اهن مدل ه برام جامعه مختصات هو انه قالل ات

و ه برام کورهار

انسانيي همچنين اهميتي توأمان بورام تواختار و کوار زار هر شويل يورم دهودههوام
اجتماعي قالل ات ؛ چه بر اهن فر

اتتوار ات

هميشه حاضر و ه يامد هالما بازتوهيد شده عاملي

کوه « تواختار اجتمواعي هو شور
نيتمند انساني اتو » ( Bhaskar

) 1998: xvi؛ کرهار کار زاران نيز ،ه توهيد ک اهانه و ه بازتوهيود ناک اهانوه جامعوه
ات

()Harvey, 2002: 35ي از منظر باتيار يامد کند اجتمواعي هر بازتوهيود و هوا

ه ر وني تاختارهام اجتماعي ممين ات

ناخواتته باشد؛ مانند زمواني کوه کارمنودان

هر محل کار خوه حاضر مي شوند تا بدهن وتيله موجبات امرار معاش خووه را فوراه
کنند وهي به بازتوهيد نظام ترماهه هارانه کمک مي کننودي همچنوين اهون يامود مويتوانود
ک اهانه و نيتمند باشد؛ مانند زماني که کار زاران از طرهوق جنوبد اجتمواعي هوا ان والب هر
صده تغيير تاختارهام مست ر برمي کهند (بنتن)219 :0331 ،ي
هر واقع ،باتيار با ن د ت ليل راهي از هر نوع کن ،معت د اتو

کوه کوند انسوان هر

هرون متن و زمينه اجتماعي ،تارهخي و طبيعي از يد موجوه ،صورت مي يرهي انسوان
زماني که متوهد ميشوه خوه را روهرروم تاختارهاهي م ل زبان ،فرهنون ،تواختارهام
اقتصاهم وييي مي بيند؛ تاختارهاهي که ويد از او و توتوط انسوانهوام يشوين اهجواه
شدهاندي بنابراهن اهن تاختارها ،واقعيتي عينوي ،مسوت ل و غيرقابول ت ليول بوه باورهوا و
کندهام کار زاران قلمداه مي شوندي اهن تاختارها که واجد نيروم علوي هستند برخوي
از کرهارهام کار زاران را تسهيل مي کنند و برخوي ههگور را تحدهود بوه تعبيور هوو ز و
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اتيات 1جامعه بصورت اف ي تاختارمند شده و م ام و موقعي هام اجتماعي متعودهم
را م ل کارمند ،اتتاه هانشگاه ،حاميان حزبي ،رهبران حرک

هام اجتماعي وييي بوجووه

کورهه ات ي هر هک از اهن م امهام اجتماعي ن دهاهي را برام هارنوده اش تعرهوف و
تعيين ميکند؛ ن دها م ررات و تياهيف تعرهف شدهام را کوه الزموه م وام اجتمواعي
ات

به بازهگران تحميل ميکند و هر عين حال کنهوا را از امتيواز و ح ووقي برخوورهار

ميتازه (هو ز و اتيات)51: 0335 ،ي
همانگونه که تاختارهام اجتماعي واجود نيوروم علووي و تعيوين کننود ي هسوتند،
کار زاران انساني نيز با اتيا به همين نيرو ميتوانند تاختارهام از يد موجوه را تغييور
ههند ها بازتوهيد کنندي باتيار ،منشاء کرهار کار زاران را برهان هروني 2کنها ميهاندي هر
 -1ن د ها و م رراتي که هر مجموع تاختارهام اجتماعي را تشييل مي ههند ،هر ارتبا با اثر ذارم بر
کند کار زاران ،به هو هتته قابل طب ه بندم اند :تاختارهام تنظي کننده( )Regulativeو تشييل ههنده
()constructiveي هتته اول حدوه کند هام مجاز و ممنوع را تعيين ميکنند و هتته هوم برخي از اشيال
کند را ممين مي تازهي برام نمونه ،هر بازم شلرن  ،برخي از قواعد زمينه تاز اميان هک حرک
کرهن را فراه ميکورند و برخي ههگر حدوه مجاز اهن حرک

م ل کيد

را (في)001-005 :0333 ،ي

 -2هر مياتب فيرم رقيب ،م والت ههگرم به جام برهان هروني مينشيندي برام نمونه فروهد کرهار انسان
را محصول تلفي ي از ميانيس هام ک اه و ناخوهک اه هر شخصي
مارکسيس هام انسان را از مدل «منافع عيني/ع الني

کهمي مي هاند()Houston,2005:10ي

کنشي» به عنوان محرك کند کار زاران اجتماعي تخن

مي وهند؛ اهنيه افراه به عنوان عامالن طب اتي ،س از نيل به خوهک اهي ،با توتل به ابزارهام ع الني هر صده
تامين منافع اقتصاهم و طب اتي خوه برميکهندي هر تن
اقتصاهم فروکاتته نميشوه و از اهمي

وبرم ،محرك کند کار زاران صرفا به انگيزههام

ن د ع اهد و ارزشهاهي که هر قاهب تن هام فرهنگي نهاههنه شدهاند

نيز تخن به ميان مي کهدي اهن نگرش وجوه عناصر غيرع الني را هر کند تبيين و توجيه ميکندي
به همين ترتيب ،هر دهدار شناتي وجوهم و اجتماعي صاحبنظراني چون شوتس« ،تنخ بندم» ها و
«هتتوراهعمل»هام فرهنگي م والتي قلمداه ميشوند که افراه بدان وتيله تجربه و احساتات خوه را نسب
ههگران تفسير ميکنند و بدهن ترتيب واقعي

به

اجتماعي را ميتازندي تاهر مياتب فيرم نيز همچون نظرهه

انتخاب ع الني ،روش شناتي مرهم نگر وييي هرهک تعبير خاصي از محركهام کند کار زار اجتماعي اراله
ميکنند( ارکر)55-03 :0330 ،ي
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نظام فيرم او برهان ها ،هر رابله با کوار زاران انسواني ،هرحيو هموان ميانيسو هوا و
نيروهام علوي هستند که هر هرون تاختارها نهفته و موجوب شويل يورم دهوده هوا و
روهداهها ميشوند() Pleasants 1999:107-108ي
باتيار معت د ات  ،برخالف رهياف

فيزکاهيستيِ وزهتيوهسوتها ،وجووهِ برهوانهوا،

معناها و مفهوم ها غيرقابل انيار ات ي با اهن حال ،اهن تمام هاتتان نيسو

چورا کوه او

برخالف اراهه راهيِ هرمنوتييي و نئوکوانتيِ تواختار راهان و ساتواختار راهان معت ود
ات  ،تنها اهن برهانها نيستند که باع

ظهور هک روهوداه اجتمواعي مويشووند؛ بورام

تبيين دهده هام اجتماعي ،واکاوم ني

اموا کوافي نيسو ي

زند ي اجتماعي مفهوم-محور ات

کار زاران انساني الزم ات

اما صورفا مملوو و مشوحون از معنوا نيسو ي بورام

بررتي هک دهده اجتماعي معناکاوم تنها بخشوي از وظيفوه ژوهشوگر اتو (Buch-
)hansen 2005:64ي بنابراهن به همان م دار که کورهار اجتمواعيِ کوار زاران متواثر از
ميانيس هام هروني و روانشناختي ات  ،تح

تاثير ميانيس هوام سوترهه اجتمواعي

ه هس )) Houston, 2005:10ي
به طور کلي ،مدل باتيار هرباره ذهن و کار زار انساني هر واکوند بوه فيزهياهيسو
هيومي( وزهتيوهستي) و اراهه راهيِ غيرعلوي هرمنوتييي شيل رفته اتو ي فيزهياهيسو ِ
وزهتيوهستي ترجمان فلسفه ت ليل را و علموي از ذهون و کوار زار انسواني اتو  ،کوه
براتاس اهن -هماني مغز و ذهن شيل رفته ات ي هر اهن ههد اه ذهن چيوزم غيور از
بخشي از ار انيس انسان نيس ي اراهه راهي هرمنوتييي نيز ،هستي اجتماعي را منحصرا
برکمده از خوهک اهي ،معنابخشي و تفسوير افوراه قلموداه مويکنود نوه واقعيتوي مسوت ل
((Pleasants, 1999:106-108ي باتيار مويکوشود هر اهگووم خووه تونتزم از هو
ميتب فيرم هاه شده اراله کندي مدل شتارم کرهار اجتماعي روم باتويار بوه زهبواهي
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هر تم يل مجسمه ل هوهس تشره شده اتو 1ي همچنوين هواروم مودل مزبوور را بوه
صورت هها رام ذهل ترتي کرهه ات )(Harvey 2002:173ي

ه -آرچر؛ ریختیابی
رهياف

«رهخو هوابي» مار وارت کرچور تبيوين مشوابهي از ن ود تعامول هوتووهه

تاختارها و کار زاران هر ظهور و بروز دهده هام اجتماعي اراله مي کندي اهن رهيافو
-1هوهس ،کار زاران انساني را به مجسمهتاز ،تاختارهام اجتماعي را به تنن مرمر ها خاكرس (مواه
مجسمه) و دهدههام اجتماعي را به مجسمه تشبيه ميکندي او با اتتفاهه از منلق ارتلوهي ،مجسمه تاز را «عل
فاعلي» و مواه تشييل ههنده مجسمه (خاك رس ،تنن مرمر) را «عل

ماهم» مي خواندي از اهنههد ،ا ر چه

خاك رس ها تنن مرمر ،هر غياب مجسمه تاز ،قاهر به شيل يرم خوه به خوهم و تبدهل شدن به مجسمه
نيس

وهي با تاثير ذارم بر کار مجسمه تاز هر محصول نهاهي (مجسمه) تاثير مي ذاره؛ مواه متفاوتْ مجسمه

متفاوتي را بوجوه مي کورندي س ا رچه عل

ماهم بواتله کارِ عل

فاعلي عمل ميکند با اهن حال هر نتيجه

نهاهي اثر مي ذارهي به همين تياق تاختارهام اجتماعي هر شيل يرم دهدهها و روهداهها تاثير ذارند وهي اهن
تاثير ذارم تنها بواتله کار زاران انساني مح ق ميشوهي
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که اتاتاً هر خيل نظرهههام واقع راهانه انت اهم طب هبنودم مويشووه شوأني

مسوت لي

برام هر هک از اهن هو موهفه قالل ات ؛ا ر چه اهن اتوت الل صورفا هر م وام تحليول و
برام تبيين همزهستي غيرقابل انفياك اهن هو م وهه ات
بدون وجوه انسان ها ،واقعي

و نه هر م ام وجوهم:

اجتماعي وجوه نداره و اهن واقعي

کند انسان کشيار ميتازهي از هحاظ تحليلوي ،نسوب

خووه را بواتوله

کوار زار و تواختار ،رابلوه بوين

مشرو تازم (ونه جبر) عامالن بواتله تاختارها و بسط و رورش تاختارها بوتويله
کار زارن ات ي با نظر هاش

م وهفوه زموان ،ت ودم و توأخر هور هوک از اهون هو موهفوه

هتتخوش تغيير مي شوه؛ بنابراهن تاختارها ه ميتواننود علو

باشوند و هو معلوول

چنانيه عامالن ه اهنگونهاند( ارکر:0330 ،اا  003و )022ي
کرچرمعت د ات

وقوع دهدههام اجتماعي از رهگذر تعامول هوجانبوه تواختارها و

کووار زاران اجتموواعي طووي چنوود مرحلووه روم موويههوودي اول :شووراهط از وويد
موجوه(تاختارها) که بسترم برام کند اجتماعي به حساب مي کهدي هوم :کند مت ابلي
که هر اهن بستر برام هتتيابي به اهداف معين صورت مي يرهي تووم :يامودهام کوند
مت ابل اجتماعي که ممين ات

منجر به رورش تاختارمِ شراهط کند شوه؛ بوه بيوان

ههگر تاختارها و کار زاران هتتخوش تغيير و تحول ميشوندي هر نهاه  ،اهون عوامالن
و تاختارهام تغيير هافته به بستر و شراهلي برام کند هام بعدم تبدهل موي شووند و
اهي کخر(همان)ي به بيان کرچر:
اتاتا اندرکند هو مجموعه از نيروهوام علووي اتو

کوه تعيوين موي کنود چگونوه

توواختارها ،کووار زاران را مشوورو و م يوود تووازندي از هووک توووم ،نيروهووا و خووواا
تاختارم و فرهنگي به صورت تومندانه کار زاران ( اع از افراه و مجموعه هوا) را از
رهگذر اِعمال محدوهه

ها و توانمندتازم تح

تاثير قرار مي ههندي از تووم ههگور،

توان بازاندهشي کار زاران ا ميوان بررتوي برناموه هوا و طورح هوام الزم بورام توامين
نيازهاهشان هر جامعه را برام کنها فراه مي کوره و اجازه مي ههد هر مسير توامين اهون
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نياز ام برهارند))Archer,2002:5ي
نيته قابل تامل هر نظرهه کرچر که رهيافو

او را بوه ابوزار کارکمود و مووثرم بورام

ژوهدهام اجتماعي بوهژه ان البها و جنبدهام اجتمواعي تبودهل مويکنود اهميتوي
ات

که وم برام عنصر زمان هر تعامل تاختارها و کار زاران قالل ات ي اتاتا رابلوه

اهن هو موهفه زمانمند و تارهخي انگاشته ميشوه و بر ضرورت بررتي ميزان نيروم هور
هک از اهن موهفهها هر وقوع روهداههام اجتماعي تاکيد وهژهام ميشوهي
هر واقع هر نگرش کرچر يوند وثي ي ميان حال ،ذشوته و کهنوده برقورار مويشووهي
بدهن صورت که کند هام زمان حوال هر بسوتر تواختارهام از ويد موجووه (زموان
ذشته) انجام مي يره و همين کند با تاثير ذارم روم تواخ هوام اجتمواعي و بواتوله
همين تاختارها کندهام کهنده را محدوه و مشرو ميتازه( ارکر)020 :0330 ،ي
هر هک جمعبندم از رهياف

هستيشناتانه تئورمهام تعامل راهانه ميتووان حيو

کره که تنها تلفي ي از تاختارها و کار زاران اجتمواعي ،بعنووان هوک «مجموعوه علووي»،
ات

که باع

ظهور دهدههام اجتماعي ميشوهي هر هک از اهون اجوزاء بوه تنهواهي هر

حي شر الزم ،اما غير کافي ،ات )(Harvey, 2002: 264ي

واقعگرایی انتقادي؛ روش شناسی بدیع در فلسفه علوم اجتماعی
هدف عل  ،از منظر واقع راهي انت اهم ،تجرهد و منتزع تاختن ميانيس هام تل و
الهه واقعي جهان از هو الهه عملي و تجربي ات ي به بيان ههگر ،فعاهي

علموي هر ورو

عبور از حوزه عملي و تجربي و کشف تاختارها و ميانيس هام زاهام موجوه هر الهوه
و حوزه واقعوي (زهورهن ) اتو ي بنوابراهن تجرهود فصول مشوترك روششناتوي هموه
واقع راهان انت اهم را تشييل ميههد ()wad, 2001: 4ي اما فراتر از اهن مفهوم ،اتفواق
نظرم ميان کنها هرباره اهنيه نيروهام علوي و ميانيس هام زاها چگونه تجرهد ميشوند؛
ن له عزهم

ژوهد برام انتزاع کنها کجات ؛ و چگونه باهد هک ژوهد انت واهم را
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يد بره و رتدهاهي از اهن هت

ههده نميشوهي

بنابراهن نوعي لوراهيس و نسبي راهي روششناختي بر واقع راهوي انت واهم حواک
( .)Archer,1998حتي هامنه اهن نسبي راهي ،هر کثار روم باتويار ،بوه حووزه

ات
معرف

شناتي ه کشيده مي شوه بلوورم کوه خلوو تمواهز وم بوا نسوبي راهواني

همچون کوهن ،فاهرابند وييي رنن مي بازهي هرچند ،باتيار بوه زوهم بوه تضواه کشويار
ميان هستيشناتي واقع راهانه و معرف
مفهوم «ع الني

شناتي نسبي راهانه خوه ي ميبره و با طرح

هاورم کننده» هر صده تعدهل کن بر ميکهدي

به رغ اهن تي ر روششناختي ،برخي از واقع راهان انت واهم بعضوي از روشهوا را
با اصول و مباني فلسفي اهن ميتب تاز ارتر مويهاننودي بوا وذهرش ههود اه اهون عوده
مي توان از ته روش تح يق تخن ف  :انتزاع (تجرهد) ميرر ،روش رانوده تئوورم و
روش ته جانبه () Yeung, 1997: 56-57ي
تجرهد ميرر به معنام تفييک و جدا تاختن ميانيس هوام علووي از هيودهگر بورام
شناتاهي تاختارها و ميانيس هاهي ات

که موجب ظهوور دهوده اجتمواعي مويشووهي

بهترهن روش برام تجرهد ،قيواس محتمول اتو ي قيواس محتمول شويوهام اتو کوه هر کن،
ژوهشگر شراهط اصلي و اههام (علل الزم و کافي) برام ظهور هک دهده را جستجو ميکندي
هر روش قياتي ،حرک

از کل به جزء صورت مي يره؛ م ال فته ميشوه که هموه

کالغها تياه هستند بنابراهن هر کالغ ههگرم مشاهده شوه توياه خواهود بووهي هر روش
اتت راء باهعيس ،حرک

از جزء به کل ات  ،م ال فته ميشوه کالغهام مشاهده شوده

تياهند س همه کالغ ها تياه هستندي اما هر قياس محتمل حرک

از تل شناخته شده

هک دهده به تلوح عمي تر به منظور تبيين دهده و شناتاهي ميانيس هام علوي موجود
کن صورت مي يره؛ م ال حرک
برام تبيين ميانيس هاهي که باع

از اهن مشاهده که همه کالغهوا توياهند بوه نظرهوهام
تياه شدن کالغ شدهاندي ها حرک

از اهن مشاهده که

رشتههام مس هاهم اهيترهسته هستند به ارزهابي تاختارهام هروني که قابليو

جرهوان

واقعگرایی انتقادي ،برون رفت از دوگانه پوزیتیویسم و هرمنوتیک
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اهيترهسته را به مس ميههدي تم يل و اتتعاره از ههگر روشهام مناتوب بورام تجرهود
ميانيس هام علوي به شمار ميروند ( )Henry, 1997: 245-247ي فراهند تجرهود توا
جاهي اهامه مي هابد که شواهد تجربي متناقض با ميانيس هام علوي که ژوهشگر بدت
کورهه هاف

نشوه و ميانيس ها نيز از توان تبيين دهدههام انضومامي برخوورهار باشودي

همچنين تجرهد باهد تا زمان «اشباع تئورهک» اهامه هابد به ونهام که هر اثر تجرهودهام
بعدم ميانيسمي به ميانيس هام هاف

شده اضافه نشوهي

روششناتي واقع راهي انت اهم برام هتتيابي به هک تئورم هربواره ميانيسو هوام
علوي باهد نه کامال قياتي باشد و نه اتت راهي بليه ههواهيتييي از هو روش باشودي روش
تجرهد ميرر تا حد زهاهم جنبه تئورهک و قياتي هاره بنابراهن ضرورم ات

با اتتفاهه

از روشهام اتت راهي و بنا کرهن تجرهد تئورهک بر هاهههام انضمامي و عينوي تيميول
شوهي روش چند جانبه مي تواند اهن خالء روشي را ر کندي
روش چندجانبه به عنوان هک روش مناتب برام ژوهدهام واقع راهانوه انت واهم
مبتني بر اهن فر

ات

که تصاهمي ميان اهداف و قابليو هوام روشهوا هوا هاهههوام

کمي و کيفي وجوه ندارهي
هر چندجانبووه روش شووناختي ،هووک دهووده بوتوويله رهياف و هووام «بينووا روشووي»
(روشهام غير مشابه) و «هرون روشوي» (روشهوام متي ور و متفواوت هر هرون هوک
روششناتي) موره ملاهعه قرار مي يرهي شاهان ذکر ات

روش چندجانبه به شيوههوام

ههگر ه موره اتتفاهه قرار مي يره؛ م ال هر چندجانبه تئورهک ،هک موضووع وژوهد
از چش اندازهام نظرم متفاوت موره ملاهعه قرار مي يره؛ ها هر چندجانبوه ژوهشوگر
محور ،هک موضوع ژوهد توتط مح ين متعده موره ملاهعه قرار مي يورهي بوا اهون حوال
چندجانبه روش شناختي برام تح يقهام واقع راهانه انت اهم مناتبترند ()Ibid: 64ي
روش تح يق چند جانبه ه شيوههاهي برام رهکورم هاههها هاره و ه شيوههواهي
بوورام تجزهووه و تحليوول کنهوواي هرواقووع ،اهوون روش مشووتمل بوور روشهووام «عم ووي»
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و« سترهام» ات

که ضمن ن د مستمر کثار موجووه هربواره موضووع ملاهعوه (بررتوي

اهبيات ژوهد) و تئورم تازم ،اعتبار تجربي ژوهد را ه تامين ميکندي
روشهام «عم ي» مستلزم جه

يرم کيفي هستند و ابزارهاهي م ل مصاحبه عميق،

بررتي اتناه وييي را برام هتتيابي بوه فراهنودها و ميانيسو هوام علووي ،مود نظور قورار
ميههندي روشهام « سترهام» نيز ،مشتمل بر ابزارهاهي م ل « يماهد رتود ناموهام»،
جمع کورم هاهه هام کلوي هربواره موضووع مووره وژوهد را تسوهيل مويکنودي روش
چندجانبه بوهژه از نوع روششناختي کن ،قابلي

اعتبار و اعتماه هاهههوام جموع کورم

شده را باال مي بره چرا که اهن هاههها هيدهگر را ،هر اثر انعياس جنبههام متعده جهوان
اجتماعي ،تيميل ميکندي هک بررتي واقع راهانه از حيو
هها رام زهل تبعي

کند:

روش تح يوق موي توانود از

واقعگرایی انتقادي ،برون رفت از دوگانه پوزیتیویسم و هرمنوتیک
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به طور کلي اجزاء فيرم ميتب واقع راهوي انت واهم هر علووم طبيعوي و انسواني را
ميتوان هر جدول ذهل خالصه کرهي
واقعگرایی

علوم طبیعی

انتقادي

علوم انسانی
-0ره تجربه راهي هيومي و
وزهتيوهس

 -0ره خواند وزهتيوهستي از عل :
فره راهي روش شناختي
 -2ره تجربه راهي ،وزهتيوهس ،

منشاء
 -2تنتز ان الب کشرنييي

تاختار راهي و هرمنوتيک
 -3جستجوم اميان طبيع

 -0اشياء و مواه واجد نيروهام

 -0از يد موجوه بوهن ( يشيني بوهن)

علوي مست ل از کار زار انساني:

تاختارها :ه ر وني و بازتوهيد شوند ي

شناخ

هستی
شناسی

کنها محتمل ات

کنها توتط کار زار انساني

 -2وجه اهدار عل  :الهه بندم

 -2کار زار انسانيِ نيتمند :هالهل

جهان به تلوح مختلف« :هستي

(برهانها) عل هام واقعيند

شناتي عم ي»
 -3تراوش نيروهام علوي از طرهق
ميانيس هام زاها و تماهالت اها

معرفت

راهي

 -3فراهند مداوم تاختارهابي بين
تاختارها و کار زاران

 -1تيست هام باز :اميان کنترل

 -1تيست هام باز :عدم اميان کنترل

کزماهشگاهي ميانيس هام موجوه

ميانيس هام نهان اجتماعي؛ اميان

هر طبيع ؛ اميان يد بيني

تبيين و نه يد بيني

 -0عل فراهندم مداوم

 -0اميان طبي

راهي
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شناسی

 -2موضوع :روابط هروني(ضرورم) و

 -2بعد نا اهدار عل  :بازتوهيد

بيروني (محتمل) ميان اشياء

اجتماعي هاند

(موضوعات)و روهداهها

 -3جستجوم قوانين علوي هرعل :

 -1کرهار :ن د هالمي و رهاهي بازهگران

تبيين و يد بيني
 -0فراهند قياس محتمل :اتتدالل
سيني
 -2اميان کزماهد
روش

 -3اتتفاهه از هستيها و

شناسی

قياسهام بدههي
 -1اقدام :تح يق تئورهک و
تجربي

 -3اراله چش انداز ماهم از هاند :تبيين

 -0فراهند تجرهد و قياس محتمل
 -2عدم اميان کزماهد
 -3اميان شناخ

بيواتله تاختارها و

ميانيس ها
 -1تجرهد تئورهک و تح يق تجربي

نتیجهگیري
واقع راهي انت اهم تنتي هر فلسفه عل ات

که هاعيه اصلي کن را غليه بور هو انوههوام

راه هر اهن حوزه تشييل مي ههدي از منظرم کالن ،اهن تن
معرفتي هو تن

مويکوشود کژتوابيهوام

وزهتيوهس و هرمنوتيک را با اراله رهيافتي تلفي ي بر طورف توازه؛ از

منظرم خره نيز ،هو انه هام راهجي هر علوم انساني وجوه هاره که واقع راهي انت واهم
هر صده اراله تنتزم برام تلفيق کنها بر کمده ات ؛ هو انه هواهي چوون تواختار راهي/
کار زار محورم ،ماترهاهيس  /اهدلاهيس  ،علي  /برهان و ارزش /واقعي ي
هر واقع ،اهن تن

فيرم برکهندم ات

از واقوع راهوي فراتجربوي هر حووزه علووم

واقعگرایی انتقادي ،برون رفت از دوگانه پوزیتیویسم و هرمنوتیک

راهي انت واهم هر تواح

طبيعي و طبيع
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علووم انسواني؛ ا رچوه هور هو رهيافو

از

کبشخور معرفتي مشترکي تيراب ميشوندي اهههام واقع راهي فراتجربي بر توه توتون
معرفتي اتتوار ات  :اول -هستيشناتي واقع راهانه کوه از وجووه واقعيتوي مسوت ل از
ذهن خبر مي ههد؛ واقعيتي که برخالف باور وزهتيوت

ها نه محدوه به حوزه مشاهده

که هر ته تل ِ تجربي ،عملي و واقعي طب ه بنودم موي شووه؛ هوم -معرفو

شناتوي

نسبي راهانه که هاند را کرهارم اجتماعي به شمار مي کوره و همچون اصحاب جامعوه
شناتي معرف
ع الني

تبيين را بوه شوراهط توارهخي محودوه و م يود مويتوازه؛ و هر نهاهو
برام رهاهي از تناقض ميان واقع راهوي هر حووزه

هاورم کننده که مفرم ات

هستي شناتي و نسبي راهي هر تاح
ميان نظرهه ها هت

معرف

شناتيي براتاس اهن مفهووم مويتووان

به هاورم زه؛ اموا تنهوا از حيو

ميوزان تبيوين کننود ي کنهوا و نوه

تناظرشان با صدقي
طبيع

راهي انت اهم تالشي ات

برام کاربس

علوم انسانيي رتد از اهنيه کها کاربس
انساني ممين ات

روش ملاهعه علوم طبيعوي هر وژوهدهوام

ها نه به مناقشه هراز هامنوي هر فلسوفه علووم اجتمواعي هامون زهه

ات ي وزهتيوتي بر اتاس فر
خوه را کاربس

واقوع راهوي فراتجربوي هر حووزه

وحدت ماهوم دهدههام طبيعوي و انسواني رتواه

روش ملاهعه علوم تجربي هر حوزه اجتماعي و انساني تعرهوف کورهه

ات ي هر م ابل ،رهياف

تفسير راهي با تييه بر فر

تفاوت مواهوم اهون هو حووزهم

هاند ،اميان ملاهعه علمي از نوع تجربه راهانه دهدههام انساني را م ودور نمويهانود؛
چه ،کنجا موضوع بررتي طبيع

بي جوان و بوي اراهه اتو

مختار؛ ا ر هر علوم طبيعي توژه و ابژه زهس

و اهنجوا انسوان موودرك و

جدا انوه ام هارنود هر علووم اجتمواعي

توژه و ابژه هر ه تنيده اندي به تعبير ههگر ،هر علوم اجتمواعي اتاتوا موضووع ملاهعوه
ژوهشگر خوه اوت ي از اهن روت

که تفسير راهان به جام عل هابي به عنوان هدف

ملاهعه علمي ،معناکاوم را توصيه ميکنند؛ چيزم که طبيعتا تر از تعموي و ويد بينوي
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ژوهد تنها

هر نميکورهي تعميمي ه ا ر هر کار باشد تفرهدم ات ؛ هعني تعمي نتاه
به موضوعات مشابهي

واقع راهي انت اهم اما ،اميان ملاهعه علمي اجتماع انساني را ممين ميهانود؛ اموا بوا
فيرم را از وزهتيوهس جدا ميتوازهي از اهون

هحاظ محدوهه هاهي که مسير اهن تن

هاهي مواجه اتو

منظر ،ملاهعه علمي جامعه با محدوهه

کوه عبارتنود از محودوهه

هستيشناتانه شامل وابستگي تاختارها به مفهوم ،کوند و زموان و ميوان؛ محودوهه
معرف

شناتانه که به تيست باز بوهن جهان اجتماعي باز مي ورهه؛ و محودوهه

که رهشوه هر عودم اميوان و مللوبيو

رابلوهام

جوداهي هانود و ارزش هارهي ضومن اهنيوه ملاهعوه

دهدههام اجتماعي مستلزم توجه توامان به اهمي

و ن د تاختارها و کوار زاران هر شويل

هاهن به دهدههات ي روم باتيار بنيان ذار واقع راهي انت اهم اهگووهي تحو

عنووان مودل

شتارم کرهار اجتماعي اراله ميکند ته برابرم به اهن هو موهفه هر شويل هاهن بوه دهوده
هام اجتماعي ميههدي بر اتاس اهن مدل ،از هک تو ،تاختار اجتماعي هو شور هميشوه
حاضر و ه يامد هالما بازتوهيد شده عاملي

ني مند انساني اتو ؛ از ههگور تووم ،کورهار

کار زاران نيز ،ه توهيد ک اهانه و ه بازتوهيد ناک اهانه جامعه ات ي
با اهن اوصاف واقع راهي انت اهم روش تح ي ي که موره اجمواع تموام صواحبنظران
اهن تن

باشد ،اراله نيرهه ات ؛ ا رچه برخي از روشها همچون تجرهد و توهجانبوه

راهي مناتبتر از روشهام ههگر تشخيص هاهه شدهاندي
واقع راهي انت اهم تانسيل باالهي برام تبيين دهده هاهي چون ان الب و رفورم هارهي
اهن رهياف

را مي توان از هو حي

به عنوان چارچوبي برام ملاهعه ان الب اتالمي هر

اهران به کار رف  :اول از منظر معرفتي که اهن اهن تن

رهياف

هوام نظورم مختلوف

هر ملاهعه ان الب اتالمي را تلفيق ميکند و هوم از منظر جامعه شناختي که واقع راهوي
انت اهم توجه تواماني به تاختارها و کار زاران ذم مودخل هر وقووع ان والب اتوالمي
هاره و مدهي عملياتي برام تبيين اندرکند اهن تاختارها و کار زاران اراله ميکندي
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