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چكيده
بحث از ویژگيهای روش شناختي پژوهش علوم اجتماعي ،به ميزان قابل مالحظهای ،در گرو تبيين چيستتي ایتن
نوع پژوهش است .در این نوشتار دو رویکرد رقيب در این زمينه مطرح شتههانته ،ببيتتت گرایتان و در زمتره نهتا
پوزیتویست ها که بر هماننهی علوم ببيتي و علوم اجتماعي از لحاظ روششناسي تاکيه دارنه و پهیهههاى اجتمتاع
را همچون پهیهههاى ببيت قانونمنه تلق م کنه .در این بيف به دیهگاه اميل دورکيم ميتوان اشاره کرد .در مقابتل
این گروه کساني هستنه که قائل به تفاوت ذاتي حوزههای علوم ببيتي و اجتماعي مي باشنه .در زمره این افراد ،پيتتر
وینچ است که تاکيه ميکنه که علوم اجتماعي با تفهم اعمال بشری سروکار دارد .این تفهتم از بریتد درق قواعتهی
که زنهگي اجتماعي بر پایه نها استوار شهه است ،ممکن ميگردد و علوم اجتمتاعي از لحتاظ مفهتومي و منطقتي بتا
علوم ببيتي متفاوت است .در این مقاله ضمن نقه روش پوزیتویستي اميل دورکيم از برف پيتر ویتنچ ،ایتن فرضتيه
مورد ارزیابي قرار ميگيرد که؛ رویهادهای اجتماعي را نميتوان ماننه دورکيم به سان شيئ بيروني مشتاههه و تحليتل
کرد ،بلکه بایه با توجه به هنجارها و متيارهای مرسوم هر جامته ،ن را تفسير کرد و ههف از پژوهشهای اجتماعي،
شناخت اعمال انسان و تبيين نتایج و پيامههای ناخواسته و براحي نشهه ن استت .بته ایتن منظتور ابتتها بته تبيتين
پوزیتيویسم و اصول و مباني ن مي پردازیم .سپس دیهگاه اثباتي دورکيم را به بور ختا

مته نظتر قترار داده ،متي

کوشيم دقاید بحث در باره ن را مشخص سازیم .در ادامه به بررسي نقه پيتر ویتنچ بتر روش شناستي پوزیتویستتي
دورکيم خواهيم پرداخت.
واژههاي كليدي :پوزیتيویسم ،قواعه اجتماعي ،تفهم ،تبيين ،بازیهای زباني.
* نویسنده مسؤول

drhoseinharsijharsij@yahoo.com
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اجتمتتاعي بحتتث متتيکنتته .ایتتن گتتروه در برابتتر

مقدمه
مطالته و بررسي پهیهه های اجتماعي در غرب ،تتا

پوزیتویست ها که روششناستي هتای عمتهتا کمّتي و

نهضت اصالح دین و جنبش نوزایي در حوزه فلستفه

علّي برای علوم اجتماعي و انساني ارائه کترده بودنته،

صتتورت متتي گرفتتت .بتته تتتهریج تحتتت تتتيثير

به عرضه روش شناسي های متکي به پهیهار شناسي و

دگرگوني های بنيادین صتورت گرفتته در زمينته هتای

یا تاویل گرایي (هرمنيوتيک) اقهام کردنه .در این بين،

مختلف علوم ببيتي ،مطالتات فلسفي صرف و متکي

پيتر وینچ فيلسوف بریتانيایي ،یکي از پر بحتث تترین

بر احکام مابتهالطبيته ،رد شته و انگيتزه و ضترورت

دفاع ها را از روش هرمنوتيکي علتوم اجتمتاعي ارائته

شناخت عقلي و علمي ببيتت و جامته روند گرفت.

کرده است .او در کتاب "ایهه علم اجتمتاعي و پيونته

انهیشمنهاني همچون سنت سيمون ،کنت و دورکتيم،

ن با فلسفه" ( ،)2391فلسفه زبان ویتگنشتتاین را بتا

با الگوگيری از روش های تجربتي ِعلتوم ببيتتي ،بتر

جامته شناسي وبر ترکيب مي کنه و نقهی اساستي را

لزوم استفاده از روش های تجربي و اثبتاتي در حتوزه

بر دیهگاه اثبات گرایي دورکيم ارائه مي دهه.

ی علوم اجتماعي تاکيه کردنه .این افراد بتر ن بودنته

با توجته بته موضتوع تحقيتد ،پژوهشتگر تتالش

که علوم ببيتي بهان گونه که در دستان امثتال نيتوتن،

مينمایه که به پرستش هتای زیتر پاستخ دهته؛ اميتل

گاليله و کپلر تکوین یافته بود ،بایه الگوی تمتام عيتار

دورکيم و پيتتر ویتنچ از چته روشهتایي بترای درق

علوم شود و روش هتای ن سرمشتد جميت متتارف

مسائل علوم اجتماعي بهره مي برنه؟ و پيتر وینچ چته

بشری باشه .روش شناسي همه علوم ،اعم از ببيتي و

نقههایي را بر روش شناسي دورکيم بيان مي کنه؟ یا

اجتماعي ،برای اثبتات گرایتان یکستان بتود و شتر

پژوهش هتای اجتمتاعي ،همتان منطتد پتژوهش هتای

پژوهش علمي ،صهق پذیری 2گزاره های پژوهشگر از

علمي  -تجربي در علوم ببيتي را دارد؟ یا این نتوع

راه مشاههه و سنجش دقيد مقوالت مورد بررسي بود.

پژوهش ها ،در تقابتل علتوم ببيتتي/علتوم اجتمتاعي،

به بوری که دورکيم بيان مي کنه که مقولههای جامته

هماهنگ با ویژگي علوم اجتماعي ،از حيتث ستروکار

شناختي ،اموری ذهني و غير قابتل دستترن نيستتنه،

داشتن با اموری چون دليتل ،فهتم (بته جتای علتت)

بلکه عيني ،قابل مشاههه و قابل تجربه و بررستي متي

است؟ به منظور یافتن پاسخ به سواالت مطترح شتهه،

باشنه.

در پژوهش حاضتر ستتي شتهه استت ضتمن تبيتين

در مقابل این رویکرد ،انواع دیهگاههتای منتقته و

پوزیتيویسم و اصول و مباني ن ،بته بررستي دیتهگاه

مخالف اثبات گرایي در عرصه مترفت شناستي علتوم

اثباتي دورکيم پرداخته شود .در ادامه ،نقه پيتتر ویتنچ

اجتماعي سربرافراشته انه .قهیمي ترین رویکرد منتقه

بر روش شناسي پوزیتویستي دورکيم بررسي خواهته

پوزیتویسم ،رویکرد تفسيری بود که از ستوی نظریته

شه.

پردازاني همچون دیلتای ،ریکرت و وینچ دنبتال شته.
این رویکرد ،از تفاوت ذاتي حوزه های علوم ببيتي و
1. verifiability
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پوزيتيويسم

1

بود که عاقبت همته علتوم (از جملته علتومي کته بته

اصطالح "پوزیتيویسم" از اوایل قرن نوزدهم وارد

جامته مي پردازنته) ،از نظتر روش شناستي بته یتک

تاریخ تفکر فلسفه علم شهه است .در این دوره تحتت

شکل خواهه بود .این فکر با اثر گذاشتن بنيتادین بتر

تيثير رخهادهای بنيادین فکری و اجتماعي بته تتهریج

نویسنهگان گوناگون از متارکس و انگلتس گرفتته تتا

علوم اجتماعي از فلستفه جتها گردیته .انهیشتمنهاني

دورکهایم ،اهميت زیادی در توسته علوم اجتماعي در

چون فرانسيس بتيکن ،ویلفردوپتارتو ،رنته دکتارت و

سراسر سهه نوزدهم داشت).(Smite, 1996:30-35

سنت سيمون در برح نظترات ختویش بتر ضترورت

در سال های پس از جنگ جهاني اول بته متوازات

عينيت گرایتي در مطالتتات مستائل اجتمتاعي تيکيته

تخصصي شتهن علتوم اجتمتاعي در رونته مطالتتات

کردنه ،ولي هيچ یک از این افتراد از پوزیتيویستم بته

پوزیتيویستي مستائل اجتمتاعي ،شتاهه بترح شتکل

مثابه علم صحبتي نمي کننه(سيف زاده.)231 :2933 ،

جهیهی از پوزیتيویسم به نام پوزیتيویسم منطقي متي

این اگوست کنت دانشمنه فرانستوی استت کته علتم

باشتتيم(ستتيفزاده )1 :2933 ،کتته در دهتته  2316در

پوزیتيویسم را به متنا و مفهوم امتروزی پایته گتذاری

جایي ظهور پيها کرد که به عنوان محفل وین شتناخته

کرد(شاله .)91-16 :2999 ،به بوری که دو اثر عمتهه

شهه بود .این حلقه تحت تاثير راسل 1و ویتگنشتتاین

9

گوست کنت یتني "نظام سياست اثباتي" 1و "درون

بود .ميتوان گفت که راستل حلقته ویتن را در بتاب

فلسفه اثباتي" 9سراسر نشان دهنهه یک بينش اثباتي را

منطد گرایي در ریاضتيات و عالقته شتان بته استتقرا

تشکيل مي دهه(توسلي.)91 :2903 ،

تحت تاثير قرار داد و ویتگنشتاین در باب مساله حته

از نظتتر لغتتوی ریشتتههتتای التينتتي اصتتطالح

ميتتان علتتم و مابتهالطبيتتته (گلتتيس .)91 :2912 ،رای

پوزیتيویسم ،مصهر" "Ponercاست که متنای" نهادن "

اصلي مشترق ميان اعضای این محفل ،ن بود که علم

و" وض کردن" مي دهه که به متنای قطتي و یقينتي،

تنهتتا شتتکل حقيقتتي شتتناخت ارزشتتمنه و واقتيتتت

واقتي ،مثبت ،صتری ،،نستبي و تحققتي گرفتته شتهه

محسون تنها موضوع شناخت است(توستلي:2930 ،

است(توستتلي .)11 :2903 ،پوزیتویستتتهتتا عقيتتهه

 .)96در این دیهگاه ،گزاره ها تنها در حالتي بته گونته

داشتنه که شناخت واقت و قابتل اثبتات تنهتا بتهون

ای ادراکي متنا دارد که بتواننه با تجربه بته ابطتال یتا

پيش داورى و فلستفه بتاف و بته وستيله مشتاههه و

وارسي شونه .چترا کته گتزاره هتای اخالقتي و زیبتا

تجربه به دست م یه .انسان تنها تا ن ميزان م توانه

شناختي به لحاظ ادراکي بي متنا است .نمي توان نها

از دنياى ابراف مطل شود که مشاههات بته او اجتازه

را با تجربه بررسي یا ابطال کترد .چنتين گتزاره هتایي

م دهنه .بنابراین تنها نظریات قابل ابمينان هستنه که

ابراز ترجي ،ها یا احسان ها و انگيتزههتا هستتنه .امتا

بتتتوان نهتتا را توستت مشتتاههه و تجربتته اثبتتات

خود شناخت نيستنه ).(Smite, 1996:34-36

کرد(بوهنن .)231 :2331 ،گوست کنت بر ایتن بتاور

مهمترین نکته ای که این گروه بر ن تيکيه دارنته،

1. Positivism
2. Systemede Folitique Positive
3. Cours de Philosphi Positive

4. Russel
5. Witgenitein
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اصل «تحقيد پذیری »2است ،بهین متنا که هر فرضتيه

ببد الگوی ببيتتي فتار از تمتایالت و ارزش هتای

که از محک اثبات تتميمات استقرایي پيروزمنهانه ستر

شخصي ،اخالقي ،اجتماعي و فرهنگي (Delanty and

بر ورد ،علم است و غير از ن حرفتي موهتوم و بتي

) .Strydom , 2003:13-14شتناخت واقتيتت تحتت

متنا است(ستيف زاده .)1 :2933 ،یتک قضتيه وقتتي

تاثير ارزش های پژوهشگر قرار نمتي گيترد .واقتيتت،

متنتتتادار استتتت کتتته از بریتتتد حستتتي قابليتتتت

امری عيني است و مستقل از پژوهشگر متي باشته .از

«تحقيدپتذیری» داشتته باشته(ابراهيميان.)99 :2931 ،

دیه هورکهایمر ،پوزیتيویسم بين امتر واقت و ارزش،

اصل تحقيد پذیری به همتراه دو اصتل دیگتر ،یتنتي

تمایز مطلقي برقرار مي سازد و از این رو دانتش را از

نظریة وحهت علوم و بي ارزش بودن متافيزیک ،سته

عالید انساني منفک متي ستازد(باتتامور.)10 :2939 ،

اصلي بودنه که پوزیتيویست های منطقي ،به شهت بته

ببد این قاعهه ،ما مقيه به رد مفروضتات ارزشتي بته

نها پایبنه بودنه(فره .)12 ،2933 ،موزه هتای منطقتي

عنوان ویژگي های جهتان هستتيم ،زیترا قابتل کشتف

"رسالة منطقي _ فلستفيِ"ویتگنشتتاین ،برنتهه تترین

نيستنه (کچویان و جليلي.)913 :2919 ،

سالح حلقتة منطقتي ویتن ،بتر ضته مابتهالطبيتته و

پ) عالوه بر جهان ببيتي در جهان اجتماعي نيتز

الهيات بود ،که ببد ن ،مابتهالطبيته نه تنها کتاذب و

قواعه نظم بخشنهه وجود دارد .البته این به شکل های

بابتتل ،بلکتته دقيقتتاً بتتي متنتتا و بيهتتوده و پتتو

(قياسي – قانون شناختي) و(استقرایي -ماری) پوشش

هستنه(گليس.)231 :2912 ،

دهنتتهه قتتانون توضتتي ،دهنتتهه ،اجتتازه کتتار متتي

در کل ،به نظتر متي رسته اثبتات گرایتي چنتهین
مفروضه زیربنایي داشته است:

دهتته) .(Hempel, 1996: 31-35فتتر

تحليلتتي

پوزیتيویسم این است که عامتل نهتایي تحقيتد علتوم

الف) باور به وحهت علم (شامل علتوم اجتمتاعي

اجتماعي ،قوانين و یا تصميمات شتبه قتانوني استت.

است)؛ فق «یتک روش علمتي» وجتود دارد کته بته

محقد موظف است رفتارهتای جمتتي و پهیتهههتای

وسيله ن مي توان پهیهه ها را بررسي کرد ،اعم از این

اجتماعي را در یک رابطته علتي و متلتولي در قالتب

که با مواد فيزیکي سر وکار داشته باشيم یتا بتا رفتتار

نظم های تجربه پذیر و با بي برفي کامل مورد بررسي

انسان ها .به تتبير اثبات گرایان ،این روشي استت کته

و تحليل قرار دهه(توسلي .)13-96 :2930 ،در برابتر

مي توان ن را را برای همه علوم به کار بترد (Peters

هر تغيير خا

) .and Burbules, 2004راء پوزیتيویستتتتهتتتا

گونه ای که یکي برحسب دیگری قابل تبيتين استت.

تفهمي ها و انتقادی ها همه بر ویژگي "وحهت علم "

صتورت منطقتي ایتن رابطته همتان ) y = (Fxیتنتي

به عنوان یکي از مفروضات پوزیتيویسم تاکيته داشتته

صورت عام قوانيني است که در علتوم ببيتتي یافتت

و دارد(کچویان و کریمي.)91 :2919 ،

ميشود.

ب) فراغت از ارزشها؛ مبتني بر ایهة لتزوم حفت
جهایي منطقي واقتيات و ارزشها و توليته گتزارههتا

 Xیک تغيير خا

 Yوجود دارد ،به

ت) ایتن تایيتته و ابطتتال تجربتتي استتت کتته عيتتار
وارسي(حقيقي) است .به زبان فلسفي این کار اقتبتان
یک شناخت شناسي تجربه گرا استت (Smite, 1996:

1. Verification

) .30-31تنها منبت شتناخت اجتمتاعي ،حتس استت.
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یافته ها و کشفيات روشي برای اجرا و سپس زمتایش

دورکيم 1و کتتاب متتروف او در بتاب قواعته روش

فرضيه های اجتمتاعي استت .شترح و تفستير 2نتتایج

جامته شناختي صورت جهی تری یافتت ،چنتان کته

عقالني ،هنگامي صحي ،است که رد منطقي نهاشتته و

هنوز هم بتضي صتاحب نظتران ن را بلتوعي بترای

با مشاههات و شواهه تجربي سازگار باشه(استربرگ،

جامته شناسي علمي مي داننه .نخستين بحثتي کته در

.)19 :2911

باره انهیشه دورکيم پيش مي یه؛ درجه وفتاداری بته

ث ) هيچ چيزی ورای واقتيتت و قتوانين محقتد
علوم وجود نهارد .واقتيتها صرفاً از بریتد مشتاههه

اثبات گرایي و برداشت و تلقي او از این شيوه فکتری
در جامته شناسي است.

و انهازه گيری داده ها قابل توصتيف و تبيتين هستتنه.
بنابراین نظریه های هنجاری در مترفتت پوزیتيویستتي

روش شناسي دوركيم ()1111 - 1181

علوم اجتماعي محلي از اعراب نهارد(ازغنهی:2911 ،

دورکيم اولين جامته شناستي استت کته بته بتور

 .)219برای شناخت پهیهههای مربو به فراینتههتای

جهی ستي مي کنه روش های علوم ببيتي و به ویژه

اجتماعي ،که در زمره پهیتهههتای علتوم انستاني متي

بهره گترفتن از تحليتلهتا و روشهتای متاری را در

باشنه ،الزم است پژوهشگر نها را در شترای ببيتتي

علوم اجتماعي به کار ببرد .متي تتوان گفتت کته وی

شان مطالته کنه ،تا بتوانه به شتناخت بهتتری از نهتا

اثبات گرایي کنت را به حته اعتالی تجربته گرایتي و

دست یابه .بتر ایتن استان متخصصتان ،گتزاره هتای

علم گرایتي متي رستانه(تنهایي،2931 ،

 .)296از

تحقيد را صورتبنهی کرده و تحت شرای کنترل شهه

دیه دورکيم ،کنت بتا وجتود روش اثبتاتي اش ،یتک

به بور دقيد مورد انهازه گيری قرار مي دهنه.

فيلسوف باقي مانه و با تطبيد جزمتي (قتانون مراحتل

ج) پوزیتيویسم در وسي تترین متنتای ختود بته

سه گانه) خود به کل گستره تحول اجتمتاعي انستان،

مفهتتوم رد متافيزیتتک استتت .برفتتهاران ایتتن نظریتته

کار ختود را بيشتتر بته عنتوان فرجتام دانتش جامتته

متتقهنه ،ههف علم عبارت است از توصيف پهیهه هتا

شناسي تلقتي کترد تتا اینکته علمتي جهیته را غتاز

ن گونه که به تجربه در مي ینه .در نتيجه رو به ایهه

کنه(گيهنز.)92 :2909 ،

ی تجربه گرایي دارنه .ایهه ای که مشاههه و زمتایش

بته دیگر کار دورکيم این است که ستي مي کنته

را هسته مرکزی فتاليت هتای علمتي تلقتي متي کنته.

در تحليل هایش ،عامل فلسفي ،روانشناختي و تاریخي

فلسفه را خارج از علم مي دانته و یتا کتالً ن را بتي

را کمتر دخالت دهه و بيشتر به مسائل خا

جامتته

متني و مبهم تلقي مي نمایه(توسلي.)13-96 :2930 ،

شناسي به اصطالح"عين گرایانه" دقتت کنته(تنهایي،

بسياری از پوزیتيویستت هتا تحليتلهتا و گتزارههتای

 .)296 :2931جامته شناسي بایه از فلسفه کامالً جتها

فلسفي و حتي برخاسته از الهيات محض را به لحتاظ

و مستقل باشه .فالسفه ستي متي کننته امتور جامتته

علمي بي اعتبار مي داننه.

شناسي را کاهش و تنزل دهنه و به امور غيتر جامتته

بحتتث روش در ایتتن حتتوزه مترفتتتي ،بتتا اميتتل

شناسي تبهیل کننه .جهایي جامتته شناستي از فلستفه

1. Interpretation

2. Emile Durkheim
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در واق به متنای ابتناء و متتادل شتهن ن بتا تجربته

تبيين علّي ،با این سؤال که «چرا پهیتهه ی اجتمتاعي

گرائي بود(کچویان و کریمي.)2919:911 ،

خاصي اتفاق افتاده است؟»مواجته هستتيم و در تبيتين

از دیه دورکيم ،نخستين کار جامتته شتنان بایته

کارکردی ،با این سؤال کته «چترا واقتته ی اجتمتاعي

تتریتتف اشتتيائي باشتته کتته مطالتتته متتي کنتته ،تتتا

خاصي ،در یک جامته ی خا

دوام یافتته استت؟».

پژوهشگران بهاننه که موضوع مطالتته چيستت؟ ایتن

به عقيهه دورکيم ،علت این که جامته شناستي هنتوز،

نخستين و ضروری ترین شر هر تحقيد است .چون

به صورت یک علم در نيامهه ،نبود تفکيک دقيد بتين

از راه تتریف نخستين است که موضوع به وجود متي

دو مقوله ی علل موجبه و کارکردهای یتک واقتته ی

یه .پس بر حسب چگتونگي ایتن تتریتف ،موضتوع

اجتمتتاعي استتت(دورکيم .)221 :2939 ،تبيتتين علّتتي

علم ،شيء یا جزء شي خواهته بتود(دورکتيم،2939 ،

مستلزم تالش در جهت دریافت شرای قبلي است که

 .)99از برید دادههتای مشتاههه پتذیر استت کته

موجه یک تتاثير متينتي استت .در حتالي کته تبيتين

تتاریف اوليه حاصل مي شتود .متا نيازمنته مفتاهيمي

کتتارکردی مستتتلزم تتتوالي (نتتتایج) یتتک واقتيتتت

هستيم که بيانگر و متنتکس کننتهة اشتياء چنتان کته

اجتماعي(قط نظر از علتش) برای پيکره اجتماعي یتا

هستتتنه ،باشتتنه ،نتته چنانکتته در زنتتهگي عملتتي

زمينه بزرگتتری کته در ن قترار دارد ،استت (ترنتر و

مفيهانتته) .(Bryant,1985:37بایتته عناصتتر تتتتاریف

بيگلي.)160 -163 :2911 ،

ابتهایي خود را مستقيماً از محسوستات اقتبتان کترد.

در فراینه بتهی ،دورکيم از روش مقایسه ای برای

هرچه موضوع حس ثبات بيشتری داشته باشه ،عينتي

تحليل پهیهههای اجتمتاعي استتفاده متي کنته .چتون

تر است .زیرا شر هرگونه عيني بتودن وجتود تکيته

پهیتتهه اجتمتتاعي مستتلماً بتته عمتتل زماینتتهه تتتن در

گاهي پایهار و عين خود است که بتوان تصتور را بته

نميدهنه .پتس تنهتا روش مناستب جامتته شناستي،

ن برگردانيتته و امتتور متغيتتری را کتته از امتتر ذهنتتي

روش مقایسه است .بنتابراین هرگتاه بختواهيم روش

سرچشمه مي گيرد حتذف کرد(توستلي.)19 :2903 ،

مقایسه را به نحوی علمي به کار بریم .یتنتي از اصتل

برای عينيت در علوم اجتماعي ميتوان از مار استفاده

عليت ن چنانکه از خود علم بر مي یه پيروی کنتيم،

کرد (کتاب خودکشتي ) .از نظتر وی "نتر هتا" هتم

بایه قضيه را بر مبنای مقایسات خود قرار دهيم .یتني

چون شاخصِ پهیهه هایي که ابتاد ن هتا بته صتورت

به خابر داشته باشيم که متلول واحه همواره با علتت

بالواسطه قابل درق نيستنه ،عمل مي کننته (Bryant,

واحه مطابقت دارد(گيهنز .)93 – 91 :2909 ،در ميان

) .1985: 35پس مقولههای جامتته شتناختي ،امتوری

صور مختلف روش مقایسه ،روش تغييترات متقتارن،

ذهني و غير قابل دسترن نيستنه ،بلکته عينتي ،قابتل

عالي ترین وستيله تحقيتد در جامتته شناستي استت.

مشاههه و قابل تجربته و بررستي متي باشتنه(تنهایي،

چراکه از درون به پيونه علي ميرسه .دوم اینکته ،بتا

.)292 :2931

ن ميتوان مهارکي را به کار برد کته بهتتر انتختاب و

در مرحلتته بتتتهی ،بایتته بتته صتتورت مجتتزا در

نقادی شهه است و سوم اینکه ،این روش عيني استت

جستجوی علت موثر ایجتادی پهیتهه ای اجتمتاعي و

و این تصور بتر سراستر ن حتاکم استت کته وقتای

کارکردی که ن پهیهه عههه دار متي شتود باشتيم .در

اجتماعي شئ هستنه و بایه با نها ماننته شتيء رفتتار
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واقتيت های اجتماعي دیگر باشتنه .بته همتين جهتت

کرد (دورکيم.)211-216 :2939 ،

هنگامي قابل درق و فهم هستتنه کته در درون نظتام
اجتماعي مربو  ،متورد بررستي قترار گيرنته(قرائتي

تعريف واقعيت اجتماعي از نظر دوركيم
دورکيم ،ههف جامته شناسي علمتي را بترخالف

مقتهم .)03 :2931 ،فتترد ،واقتيتتتهتتای اجتمتتاعي یتتا

ههف های دیگتر حتوزه هتای مترفتتي نظيتر فلستفه،

شيوه های جمتي عمل یا انهیشه را کامالً شتکل یافتته

اخالق و ایهئولوژی تنها مطالته ی وقای اجتماعي 2و

مي یابه .به عالوه نمي توانه از ن بگریزد یتا نهتا را

تبيين علمي نها مترفي مي کنه (قرائتي مقتهم:2931 ،

تغيير دهه .واقتيت های اجتماعي ،واقتيتي بيرونتي یتا

جامتته

عيني را تاسيس مي کننه ،به این متني که سوژه فردی

« .)01واقتيات اجتماعي» موضتوعات ختا

شناسي هستنه (ترنر و بيگلي .)169 :2911 ،دورکتيم

نها را خلد نکرده است (لهمان.)32 :2919 ،

وقای اجتماعي را به شيوههای عمل کردن ،انهیشتيهن،
احسان و به بور کلتي هتر ستازمان متينتي از امتور
فردی ابتالق متي کنته .عتالوه بتر ن وی واقتيتت

قواعد مشاهده واقعيات اجتماعي
نخستين و اساسي ترین قاعهه این است که وقتای

اجتماعي را به «جریانهای اجتماعي» نيز نستبت متي

اجتماعي را شتيء یتا امتری جتها از تفکتر بشتماریم

دهتته(دورکتتيم  .)96 :2939 ،دورکتتيم از ن جتتا کتته

(قرائيمقهم .)31 :2931 ،امتا شتيء چيستت ؟ شتيء

پهیهه های اجتماعي را به عنوان پهیهههای ببيتي متي

چيزی است که ذهن در صورتي مي توانه به فهتم ن

دیه ،نها را با استفاده از همان روش های علمي متورد

نائل گردد که به مهد مشاههه و زمایش امر اجتمتاعي

استفاده در علومي ماننه فيزیک و شتيمي مطالتته متي

مورد مطالته خود را از پيچ وخمهای مراحل ذهنتي و

کرد(استونز)33 :2933 ،

شخصي خارج کرده به مرحله عيني و خارجي علمتي

واقتيت های اجتماعي همتان اشتياء یتا چيزهتایي

وارد گردانه (نراقي .)39 :2933 ،حقتاید اجتمتاعي را

هستنه که مي توان نها را به تجربته در ورد (تنهتایي،

چيز شمردن ،یتني تجریهی که بایه انجام شود .تا بته

 .)292 :2931سرشت مقيه کننهه حقاید اجتمتاعي از

وجود جامته و استقالل ن از هر فرد خا

 ،روشتن

خاصيت خارجي بودن نها ناشي مي شود .همان بور

شود .نگاه جامته را مي توان به روش هتای مشتاههه

کتته سرشتتت مقيتته کننتهه جهتتان فيزیکتتي کتته در ن

عيني مطالته کرد .مهم ترین خصيصه چيز ایتن استت

حرکت مي کنيم از خاصيت خارجي بودنش به دست

که تاب اراده افراد نيست (گيهنز.)92 :2909 ،

متتي یتته .بتته عنتتوان مثتتال قواعتتهی کتته در حقتتوق

دومين قاعهه این است کته واقتيتت هتا بتر افتراد

قراردادی نهفته است ،مستقل از فرد وض شهه انته و

تحميل مي شونه و ميزان باالیي از اجبار در متورد ن

اجبارهای متيني را بتر او تحميتل متي کننته(گيتهنز،

وجتتود دارد .احکتتام اخالقتتي ،هنجارهتتا و قتتوانين

 .)91 :2909واقتيتتتهتتای اجتمتتاعي محصتتول افتتراد

نمونه های روشتني در ایتن زمينتهانته (قرائتي مقتهم،

نيستنه .واقتيت اجتمتاعي تنهتا متي تواننته محصتول

 .)39 :2931افراد در یتک مجموعته ای از ستاخت و
نظامي از ارزش ها ،عقایه و هنجارها به دنيا مي ینه و

1. Social Facts
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به خابر اینکه این واقتيات نمتادی و ستاختي ابتتهائاً

اجتماعي تحليل کرده است .وی خابر نشان مي کنته

نسبت به افراد خارجي هستنه و همين کته افتراد متي

که اگر درصه خودکشي کشورهای اروپایي را بتا هتم

موزنه که به ایفای نقتش در ستاختهتای اجتمتاعي

مقایسه کنيم ،تفاوت های ثابت و مشخصي ميتان نهتا

پرداختتته ،بتته هنجارهتتا وفتتادار باشتتنه و ارزشهتتای

مي بينيم .پس متا بتا یتک واقتيتت اجتمتاعي روبترو

اساستتي را بپذیرنتته ،نتتان چيتتزی ختتارج از ختتود را

هستتيم؛ بتهین بریتد تتميمتي علّتي کته همبستتگي

احسان مي کننه (ترنر و بيگلي.)161 :2911 ،

اجتماعي را با خودکشي پيونه متي دهته برقترار متي

ستومين قاعتتهه ،تمتتایز بتين ببيتتتي و مرضتتي در

سازد .هرچه جامته دیني یکپارچته تتر باشته ،ميتزان

جوام است .دورکيم پهیهه هتای اجتمتاعي را بته دو

خودکشتي در ن جامتتته کمتتتر خواهته بتتود(گيتتهنز،

دسته ی «بهنجار و نابهنجتار» ببقته بنتهی متي کنته.

 .)91 :2909دورکيم همچنين بر ایتن بتاور استت کته

وضتيت های بهنجار نشان دهنهه ی سالمت جامتته و

ميزان جرایم و خودکشي ،در تمهن غربي  ،نه یک امر

پهیهه های نابهنجار نشتان دهنتهه ی بيمتاری جامتته

هنجار ،بلکه نشانه یک بيماری است کته در صتورت

استتت (موحتتهابطحي.)299 :2913 ،در هتتر جامتتته

تتتهاوم ،تمتتهن تتتازه ظهتتور غتترب را نتتابود خواهتته

موقتي که امری عموميت کامل یافتت؛ نستبت بته ن

کرد(موحهابطحي.)299 :2913 ،

جامته صورت ببيتتي دارد ،در صتورتي کته ممکتن

برخالف دیهگاه دورکيم ،برای تحليل عيني وقتای

است همان امر در جامته دیگر چنهان شتای و متورد

اجتماعي با جامته ای رو به رو هستيم که حتهود ن،

قبول نبتوده صتورت غيتر ببيتتي یتا مرضتي داشتته

به هيچ وجه شناخته شهه و ثابت نيستنه .یک جامتته

باشه(توسلي.)01 :2903 ،

ی واقتتتي ،جامتتته ای استتت مرکتتب از عقایتته و
ارزش های مختلف که تتيين ميزان سهم هتر کتهام از

خودكشي به عنوان يك واقعيت اجتماعي

نهتتا ،در ستتاختار کتتل نظتتام ،بتته ستتادگي ممکتتن

دورکيم ،پهیهه خودکشي را بته عنتوان رویتهادی

نيست(موحهابطحي .)291 :2913 ،برقراری همبستگي

اجتماعي در نظر متي گرفتت کته غيرقابتل تقليتل بته

ميان ميزان خودکشي ها و یک عامل متين ماننه عامتل

روانشناسي فردی و زیست شناختي است .خودکشتي

دیني مستلزم اثبات این قضيه است که در مواردی کته

یک واقتيت اجتماعي است و بایته بته وستيله ستایر

موضوع مقایسه را تشکيل مي دهنه ،هيچ گونه عامتل

حقاید اجتماعي توضي ،داده شود .جامته شنان نبایه

متفاوت دیگری(متغير مزاحم) دخالتت نتهارد .عامتل

خودکشي را به عنوان مجموعه ای از افتال فتردی در

مذهبي را به دشواری مي توان از عوامتل دیگتر جتها

نظر بگيرد .بلکه بایه ن را به عنتوان پهیتهه ای کلتي

ساخت .نمي توان نظترات و مبتاني فکتر دورکتيم را

بررستتي کتترد کتته در ن ،عوامتتل اجتمتتاعي ستتبب

خالي از اشکال دانست .بسياری از انتقاداتي را کته بتر

خودکشي در یک فرد مي شتونه(گيتهنز.)93 :2909 ،

اثبات گرایي وارد مي شود ،درباره او نيز صادق است.

خودکشي یک مسئله اجتماعي است که دورکتيم نتوع

دیهگاه های مختلفي در مقابل پوزیتيویسم قرار گرفتت

و ميتتزان ن را بتتا نتتوع و ميتتزان همبستتتگي و کنتتترل

و از جهات مختلفي ن را به چالش بلبيه .این یگانته
انگاری روش شناختي ميان علتوم اجتمتاعي و علتوم
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تجربي به مشکالت انهازه گيری ،دقت ،تکرار پتذیری

پوپر نظریات به مثابه حهنهتاى زیرکانتهاى در نظتر

و به خصيصه های متناداری و تاریخيتت موضتوعات

گرفته م شونه که به وسيله زمتون و مشتاههه متورد

اجتماعي برخورد.

قضاوت قرار م گيرنه ) .(Popper, 1976:105حهسي

در حالي که اثبات گرایي بر مشاههه محض تکيته

که در برابر تتهادی زمون ستخت تتاب ورده باشته

دارد ،کوئين استهالل مي کنته کته ایتن کتار نتاممکن

موقتاً پذیرفته مي شود ،اما تنها موقتاً .ما هيچ گاه نمتي

است ،زیرا نظریه در کل مشاههه تجربي وجتود دارد.

توانيم به یک نظم یا قانون علمي ،مترفت یقييني پيتها

حتي ساده ترین اعمال مشاههه متضتمن شتبکه ای از

کنيم .چرا که ممکن است نظریه مورد نظتر در همتان

باورهاست که هم از عمل مشاههه فردی بسيار دور و

زمون یا مشاههه بتهی در هم بشکنه(گلتيس:2912 ،

هم نسبت به ن بسيار پيچيهه تر است .حس هتای متا

.)13

نمي تواننه دسترسي بته (حقيقتت متورد نظتر) را در

این مکتب از سوی دیگر مورد نقّادیهتای بستيار

اختيتار متا بگذارنته .بنتابراین واقتيتتهتای محتض،

بهی فيلسوفان تفسيرگرا قرار گرفت ،از ایتن دیتهگاه،

واقتيت هتای بتهون تفستير وجتود نهارنته و تفستير

موضوعات و پهیهارهای اجتمتاعي را نمتي تتوان بته

همواره در برگيرنتهه نظریته استت .بترخالف اعتقتاد

هيچ روی نهتا را برحستب کميتات یتا نستبت هتای

پوزیتویست ها مشاههه و ادراق همتواره تحتت تتاثير

فيزیکي ،تتریف یا تحهیه یا تبيتين کترد(زیبتا کتالم،

تتههات نظریه ای و مفهومي پيشين قرار دارد .نها یتا

 .)969 :2931موضوعات تحقيد عالمان اجتمتاعي یتا

به گونه ای پيشيني در ذهن وجود دارنه یا نتيجه یتک

واقتيات و پهیتهارهای اجتمتاعي توست چتارچوب

زبان نظریه ای قبلي هستنه).(Quine, 1961:41-43

ارزشي و بينشي ایشان تتيين متي شتود و بته همتين

پوپر نشان داده است که بته دليتل اتکتای شتواهه

دليل ،این موضوعات ابهاً بته «صتورت یکستاني» بته

تایيه کننهه گتزاره هتای برگرفتته از نظریته بتر نمونته

مشاههه افراد مختلف در نمي یه .این گروه در برابتر

گيری ماری و اصول استقرا ،منطد زمون فرضيه بایه

پوزیتيویستها که روش شناسيهتای عمتهتاً کمّتي و

بر ابطال پذیری 2و نه صتهق پتذیری 1استتوار باشته.

علّي برای علوم اجتماعي و انساني ارائه کترده بودنته،

پوپر در ضمن تاکيته کترده کته هرگونته مشتاههه ای

به عرضه روش شناسي های متکي به پهیهار شناسي و

مبتني بر یک نظریه است و به سخني متي تتوان (بتار

یا تاویل گرایي (هرمنوتيک) و یتا متکتي بته بررستي

نظری)9مشاههه را نادیهه گرفتت(ستيه امتامي:2913 ،

نقش شخصيت و احوال رواني و ذهني او که در نهتا

 .)90پوپر بته جتای مفهتوم اثبتات پتذیری 1موضتوع

از شيوه موسوم به "همهلي " 0استفاده مي شود اقتهام

زمون پذیری 9را قرار متي دهته .یتنتي راهتي بترای

کردنه .پيتر ویتنچ ،فيلستوف بریتانيتایي ،یکتي از پتر

زمون نظریه مورد نظر وجتود داشتته باشته .از منظتر

بحتتث تتترین دفتتاعهتتا را از روش هرمنتتوتيکي علتتوم
اجتماعي کرده است .او در کتاب پرنفوذش ،ایهه علتم

1. Falsifiability
2. Confirmation
3. Theory_laden
4. Verifiability
5. Testability

اجتماعي و پيونه ن با فلستفه ( ،)2391فلستفه زبتان

6. Empathy
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ویتگنشتاین را با جامته شناسي وبتر ترکيتب کترد تتا
نقهی را برای راست کيشي اثبات گرایي ارائه دهه.

نقد روش شناختي دوركيم از نگاه وينچ
رواب اجتمتاعي ،تتبيتر ایتهه هتایي استت کته از
موقتيتتت داریتتم .او در مقابتتل دیتتهگاه پوزیتویستتتي

پيتر وينچ

دورکيم ،با قابتيت بيان م کنهکه فهم جامته از لحاظ

از نگاه وینچ ،علوم اجتماعي از لحتاظ مفهتومي و

منطق با فهم ببيتت متفاوت است و نتيجه مت گيترد

منطقي با علوم ببيتي متفاوت است .تفاوت نهتا هتم

که «فهم (و شناخت) جامته نم توانه به یتک متنتاى

روش شناختي است و هم هستي شتناختي ،چترا کته

کامال مقبول" ،مشاهههاى" و "تجرب " باشه» (ویتنچ،

جامتتتته و ببيتتتتت دو ماهيتتتت کتتتامالً متفتتتاوت

 .)269-261 :2910دنيای اجتماعي در این نظتر شتبيه

هستتتنه(دالنتتتي .)220 :2933 ،در علتتوم اجتمتتاعي

به دنيای ببيتي نيست .در مطالتته جامتته بتا دنيتایي

روشي که برای بررسي افراد به کار گرفتته متي شتود،

روبرو هستيم که قبالً تفسير شهه و تالش های فتاالنه،

مبتني بر تلقي پيشتيني از انستان استت و ایتن تلقتي ِ

ن را تهاوم بخشيهه است .شر ورود به ایتن دنيتا و

پيشيني مبتني بر پيش زمينههای فلستفي نظریته پترداز

توصيف مشخصات ن این است که سرشت با متنای

اجتمتتاعي استتت) .(Fay, 2000:55در پتتژوهشهتتای

فتاليت اجتماعي را درق کنتيم(گيتهنز.)261 :2909 ،

علوم اجتماعي رابطه محقد با موضوع تحقيتد رابطته

فهم متا از موضتوعات بستتگي دارد بته شتناخت متا

ای صتترفاً مشتتاههه گتتر /مشتتاههه شتتونهه (موضتتوع

نسبت بته اهميتت شتکار درق متوقتيتي کته انستان

تحقيد) نيست .به عبارت دیگر ،رویهادهای اجتمتاعي

زنهگي خود را در ن مي گذرانه .در برابر عمل متني

را نمي توان و نبایه به سان ناظر بيروني مشاههه کرد؛

دار اجتماعي انسان ها ،پهیتهارهای ببيتتي بتي متنتي

بلکه بایه با توجه به هنجارها و متيارهای مرستوم ن

هستتتنه(ویتتنچ .)261-269 :2910 ،بتته نظتتر ویتتنچ،

جامته ن را مشاههه و تفسير کرد(Pettit, 2000: 75-

دورکيم از متناى رفتار ،که بته صتورت ذهنت قصته

) .77در نظریه پردازی اجتماعي ،محقد با داشتن پيش

شهه غافل شهه است و بيشتتر بته امتور ختارج و

فر

هایي درباره انسانها به درون زنتهگي ِ اجتمتاعي

اشياى مادى توجه دارد.

وارد مي شود و اعمال و رفتار دميان را مورد بررسي

وینچ مي پرسه اگر علوم اجتماعي با علوم ببيتتي

علمي قرار مي دهه .اما در علوم ببيتي تلقتي پستيني

مشابه نيست ،به چه چيز شبيه است؟ و اگتر علتم بته

از اشيا و جهان ببيتي وجود دارد .محقتد هتيچ نتوع

متنتتای تجربتتي یتتا پوزیتویستتتي ن در حتتوزه علتتوم

پيش برداشتي را در ذهن نمي پترورد و تنهتا پتس از

اجتماعي نفي مي گردد بهیل ن چيستت؟ در ارتبتا

برخورد و لمس و ارتبا نزدیک با رویهادها ،یا اشياء

با این سوال ،وی نقادی خود را را با انتقتاد از نگترش

و اجسام نها را درق کرده و شناختي از نها به دست

سنتي غربي ها در مورد رابطه علم و فلسفه مطرح متي

مي ورد.

سازد و بيان مي کنه که یکي از محوری تترین وجتوه
جوهر وجودی فلسفه یتني مابته الطبيته ،موضوعيت
و اعتبار خود را در فلسفه غرب از دست متي دهته و
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مورد تهاجم مستمر پوزیتویست هایي همچون دورکيم

ای نهاریه جز اینکه یا علم را بر شتالوده غيتر علمتي

قرار مي گيرد.

بنياد کنيه  -واین مستلزم از دست دادن علتم استت-
یا مترفت علمي را کامالً عيني بهانيه و ایتن متضتمن
از دست دادن فلسفه است و همين جا است که عصتر

بازگشت به فلسفه
اشکال رویکرد دورکيم در ن است که ختود را از
فلسفه جها مي کنه .فلسفه جایگاهي در تفکر دورکيم

شفتگي عقالني و هرج و مترج اجتمتاعي غتاز متي
شود»(توسلي.)03 :2903 ،

نهارد .در حالي که وینچ متتقه است که فلستفه نقتش
مهتتم و غيتتر قابتتل جتتایگزین در فهتتم موضتتوعات و

رويكرد تفهمي وينچ

پهیهه های اجتماعي به عههه داشته است .البته این بته

وینچ فلسفه زبان ویتگنشتاین را با جامته شناستي

متني جایگزیني فلسفه با علم نيستت .عتالمم ،ماهيتت،

وبر ترکيب کرد تا نقهی را بر اثبات گرایي ارائه دهته.

علتها و متلولهای اشياء و رونههای واقتتي جزئتي

چيزی که ماج حمله وینچ قرار داشت ،مفهوم اثبتاتي

را بررسي مي کنه .اما فيلسوف با ماهيت واقتيت ،بته

علم اجتماعي مورد نظتر دورکهتایم ،ميتل و ویلفتردو

عنوان واقتيت و به نحتو عتام ستر وکتار دارد(ویتنچ،

پارتو بود(دالنتي .)220 :2933 ،وى جامته را از حيث

 .)21 :2910از نگاه فلسفه ،انکار حقاید ماورای مادی

ماهيت ،متفاوت از ببيتت م دانه و در سراسر کتتاب

و محهود ساختن خود به امور محسون و متادی ،بته

ایهه علتم اجتمتاع و پيونته ن بتا فلستفه ،بتر ایتن

انکار اصل هستي و سفسطه منجر متي شود(توستلي،

موضوع تاکيه م کنه که مناسبات اجتماع درون انه.

 .)01 :2903به اعتقاد وینچ علوم اجتماعي بيش از هر

از اینرو ،کنش متقابل انستانهتا را «تجستم نظترات»

مترفتي به فلسفه ،قرابت و نزدیکي دارد .چرا که هتم

م دانه .وى متتقه است این کنش متقابل را بتيشتتر

فلسفه و هم علتوم اجتمتاعي بتا تحقيتد در متتاني و

م توان به «تبادل ایههها در یک گفتوگو مقایسه کرد

مفتتاهيم و تيمتتل در ارتبابتتات مفهتتومي ستترو کتتار

تتتا بتته کتتنش متقابتتل نيروهتتا در یتتک دستتتگاه

دارد(وینچ .)1 :2910 ،هر تحقيد ارزنهه ای از جامتته

فيزیک »(وینچ.)212 :2910 ،

بایه خصيصه فلسفي داشته باشه و هر فلستفه ارزنتهه

اشکال کار دورکيم این است که نمي تواننه ببينته

ای بایه بتا ماهيتت جامتته بشتری سترو کتار داشتته

کنش اجتماعي اساساً به وسيله زبان تتریف مي شتود؛

باشه(وینچ .)3 :2910 ،وی تبيين ماهيتت پهیتهههتاى

کنش اجتماعي به وسيله قاعتهه تتيتين متي شتود نته

اجتماع به نحو عام را کار فلسفه مت دانته .همچنتان

عليت .وینچ استهالل مي کنه که کنش اجتماعي متني

که اتين ژیلسون 2در نقه تفکر اثبات گرایتي دورکتيم

دار تنها در صورتي فهم مي شود کته بتا نظتام قواعته

اشاره دارد که «نمي توان از فلسفه دست کشتيه مگتر

زبان مترتب باشته .او بتا استتفاده از مفهتوم "شتکل

اینکه علم را رها کرد ....شتما کته از مابتهالطبيتته بته

زنهگي" ویتگنشتاین و نظریه ای که مي گویته متنتي

بهانه ناقص بودن استهالل عقلي دست برداشتيه ،چاره

در" بازی های زباني "1ایجاد مي شتود ،استتهالل متي

1. E. Giloson

2. Language - Game
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کنه که کنش اجتماعي در داخل یک "شکل زنتهگي"

تتتتاریف همگتتي متنتتای ختتود را از بافتتت فتاليتتت

عيني "تاب قاعهه" است؛ زبان ما و روابت اجتمتاعي

اجتماعي انسان در ن به کار متي رونته ،کستب متي

متتا دو روی یتتک ستتکه انتته (ویتتنچ.)219 :2910 ،

نماینه .وی متتقه است که عمل اجتماعي یتک عمتل

ویتگنشتاین متيخر با برح نظریه «بازیهای زبتاني» بته

متني دار است که از برید زبان صورت متي گيترد و

برداشتي جهیه از رابطه زباني به امر واق ميرسه کته

انسان در محهوده ی زبتان استت کته متي انهیشته و

متني یک کلمه ،عبارت است از کاربردی که در یتک

عمل مي کنه.

بازی زباني دارد .در این بازی زباني ،بتا یتک فتاليتت

به ادعای وینچ مفتاهيم اساستي مترفتت شناستانه

قاعهه منه یا یتک شتکل زنتهگي روبترو هستتيم کته

نظير بينه ،تایيه و عهم تناقض از فرهنگي بته فرهنتگ

واژههتتا و تتتتابير ،کتتاربردی دارنتته کتته بتتا قواعتته و

دیگر متفاوت استت و بته ایتن اعتبتار نمتي تتوان از

قراردادها مشخص مي شونه(گليس.)120 :2912 ،

دیهگاهي فترا فرهنگتي بته نقته فرهنتگ هتای دیگتر

وینچ با بهره گيری از مفهتوم بتازی هتای زبتاني و

پرداخت .هر جامتته ای متيارهتای عقالنيتت ختا

صورت حيات مهعي شه ،ميان روش علوم اجتمتاعي

خود را دارد از ن رو که زبان ختا

و علوم ببيتي تفاوت کامل برقرار استت و بته شتيوه

در هر زبان شيوه های خاصي برای مشتخص ستاختن

ویتگنشتاین متيخر که رهيافتهای صوری بته متنتا را

صحي ،از خطا موجود است .به این اعتبار ما تنها متي

کنار گذاشت ،با رهيافتت هتای صتوری و منطقتي در

توانيم از (متيارهای خود و دیگران) سخن بگتویيم و

علوم اجتماعي به مخالفت برخاست و با برقرار کردن

از( متيارهای عام و فراگير) بي بهره خواهيم مانه(پایا،

تناظر ميان بازی های زبتاني مختلتف و عملکترد هتای

 .)231 :2912بتته دیگتتر ستتخن بتته واستتطه وجتتود

اجتماعي گوناگون ،یاد ور شه که چتون ایتن هتر دو

بازی های زباني مختلف و وجتود رابطته ایتن همتاني

تاب قاعهه هستنه .بنابراین در هتر دو قلمترو ،متنتا و

ميان زبان و انهیشه ،نمي توان از تنها یک متالق عتام

فهم ،تاب ظرف و زمينه است ،خواه زمينه زباني(گفتار

و کلي عقالنيت سخن گفت .وینچ در ایتن خصتو

شفاهي یا متن) و خواه بافتت اجتمتاعي(پایتا:2912 ،

به تصری ،مي گویه :فهم ،اشکال مختلف به خود متي

 .)236چون مرزهای زبان هر فرد مرزهای عتالم او را

گيرد ،هيچ هنجار کلي فهم وجود نهارد (وینچ:2910 ،

مشخص مي سازد و چون شمار زیتادی زبتان وجتود

 .)261به نظر مي رسه که واقتيات اجتماعي دائمتاً در

دارد ،بنتتابراین هتتر یتتک از متتا در عرصتته فهتتم بتتا

بستر واقتيات تاریخي تغيير مي کنه ،از این رو محقد

بتته ختتود روبتترو هستتتيم،

پيوسته در تحقيقات اجتماعي به بازنمایي واقتيتتهتا

محهودیت هایي که در زبان و در "صور عقالنيت" متا

متتي پتتردازد و تصتتویر متتورد قبتتول او از واقتيتتات،

مضمر است).(Winch,1970: 92

تصویری ثابت و هميشه متتبر نخواهه بود.

محتتهودیتهتتای ختتا

از نظر وینچ هر رفتار متني دار و همته رفتارهتای
خا

انساني بالطب  ،محکوم قاعهه است .این قواعه

و متيارها به «بافت اجتمتاعي یتک فتاليتت مشتترق
بستتتگي دارد» (ویتتنچ .)293 :2910 ،اصتتول ،احکتتام،

ختود را دارد و
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روش شناختي است و هم هستي شتناختي ،چترا کته

نتيجه گيري
در بختتش اول نوشتتتار ،تتتالش شتته رویکتترد

جامته و ببيتت دو ماهيت کامالً متفتاوت هستتنه .او

پوزیتویستي دورکيم در مطالتته پهیتهههتای اجتمتای

در مقابل دیهگاه پوزیتویستي دورکيم ،با قابتيت بيان

توضي ،و تبيين گردد .دورکيم روش های علوم ببيتي

م کنهکه فهم جامته از لحاظ منطق با فهتم ببيتتت

و به ویتژه تحليتلهتا و روشهتای متاری در علتوم

متفاوت است و نتيجه م گيرد که ،فهتم (و شتناخت)

اجتماعي را به کار مي گيرد .و در تحليلهایش ،عامل

جامتتته نم ت توانتته بتته یتتک متنتتاى کتتامال مقبتتول،

فلسفي ،روانشناختي و تاریخي را کمتتر دخالتت متي

مشاهههاى و تجرب باشه .در مطالته جامته با دنيتایي

جامتته شناستي بته

روبرو هستيم که قبالً تفسير شهه و تالش های فتاالنه،

اصطالح"عين گرایانه" دقت مي نمایه .از دیهگاه وی،

ن را تهاوم بخشيهه است .شر ورود به ایتن دنيتا و

جامته شناسي بایته از فلستفه کتامالً جتها و مستتقل

توصيف مشخصات ن این است که سرشت با متنای

باشه .جهایي جامتته شناستي از فلستفه در واقت بته

فتاليت اجتماعي را درق کنيم.

دهه و بيشتر بته مستائل ختا

متنای متادل شهن ن با تجربه گرائي بود .بته بتوری

به نظتر ویتنچ ،دورکتيم از متنتاى رفتتار ،کته بته

که از نظر او ،مقولههای جامته شناختي ،اموری ذهنتي

صورت ذهن قصه شهه غافل شهه است و بيشتتر بته

و غير قابل دسترن نيستنه ،بلکه عيني ،قابل مشتاههه

امور خارج و اشياى مادى توجته دارد .رویتهادهای

و قابل تجربه و بررسي متي باشتنه .دورکتيم ،هتهف

اجتماعي را نمي توان ماننته دورکتيم بته ستان شتيئ

جامته شناسي علمتي را بترخالف هتهف هتای دیگتر

بيروني مشاههه وتحليل کرد؛ بلکه بایته بتا توجته بته

حوزه های مترفتي نظير فلسفه ،اختالق و ایتهئولوژی

هنجارها و متيارهای مرسوم هر جامته ،ن را مشاههه

تنها مطالته ی وقتای اجتمتاعي و تبيتين علمتي نهتا

و تفستتير کتترد و هتتهف از پتتژوهشهتتای اجتمتتاعي،

مترفي مي کنه .واقتيت های اجتماعي همان اشتياء یتا

شتتناخت اعمتتال انستتان و تبيتتين نتتتایج و پيامتتههای

چيزهایي هستنه که مي توان نها را به تجربه در ورد.

ناخواسته و براحي نشهه ن استت .اشتکال رویکترد

دورکيم از ن جا که پهیهه های اجتماعي را به عنتوان

دورکيم در ن است که خود را از فلسفه جها مي کنه.

پهیهه های ببيتي مي دیه ،نها را با استتفاده از همتان

وینچ تاکيه مي کنه کته علتوم اجتمتاعي بتا تفهتم

روش های علمي مورد استفاده در علومي ماننه فيزیک

اعمال بشری ارتبا دارد و این تفهتم از بریتد درق

و شيمي مطالته مي کرد.

قواعهی که زنهگي اجتماعي بتر پایته ی نهتا استتوار

در قستتمت دوم مقالتته ،دیتتهگاه ویتتنچ در مقابتتل

شهه است ،ممکن متي گتردد .ایتن قواعته در روابت

پوزیتيویسم دورکيم مورد بررسي قرار گرفتت .ویتنچ،

متقابل افراد با یکهیگر شتکل متي گيرنته و خاصتيت

فلسفه زبتان ویتگنشتتاین را بتا جامتته شناستي وبتر

اعتباری و قراردادی دارنه و ذاتاً فرهنگتي و تتاریخي

ترکيب مي کنه و نقهی بر اثبات گرایي ارائه مي دهه.

هستنه .اما در علوم ببيتي ما با قوانين روبرو هستتيم.

از نگاه ویتنچ ،علتوم اجتمتاعي از لحتاظ مفهتومي و

قوانين در علوم ببيتي حکایت از وجتود یتک ستری

منطقي با علوم ببيتي متفاوت است .تفاوت نهتا هتم

رواب پایهار ميان اجسام و اشتياء دارد کته بته لحتاظ
عتتهم درق ختتود ِ ن اشتتياء از ایتتن روابتت  ،ثابتتت،
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