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 چکیده

واخر قرن نوزدهم شروع شـد و  در حوزه مطالعات علم، تبیین فلسفی اولین رویکرد به علم بود که از ا

هـاي پژوهشـی الکـاتوش در قـرن     سبب پیدایش مکاتبی همچون پوزیتیویسم، ابطالگرایی و برنامه

هایی همچون مکتب اجتماعی ادینبـورا سـعی کردنـد تـا     بیستم شد. از نیمه دوم قرن به بعد مکاتب

ها اي از گزارها نه صرفا مجموعههاي اجتماعی از علم ارائه دهند. مطالعاتی از این دست، علم رتبیین

هـاي  دیدند که ویژگـی دانان و... میاي با عنوان جامعه فیزیکدانان، شیمیبلکه حاصل فعالیت جامعه

هاي علمی تاثیري مهم دارند. از دهه هفتاد به بعـد رویکـرد   اجتماعی آنها در ظهور و پیدایش نظریه

تماعی به علـم دو سـاحت جداگانـه بـراي علـم و      نوینی به علم به وجود آمد که همچون رویکرد اج

دیـد کـه   مـی » شکل زندگی«جامعه قایل نبود که به تاثیر آنها بر یگدیگر بپردازند، بلکه علم را یک 

هاي مردم شناسی استفاده کرد. این روش بدنبال ارائه تبیـین فلسـفی یـا    براي فهم آن باید از روش

وصیفی از فعالیت علمی در جامعه مورد نظر ارائه کند. چنین کوشید تا تاجتماعی از علم نبود بلکه می

رویکردي به علم مبتنی بر نگرشی فلسفی خاصی است. این مقاله سعی دارد تا با بیـان روش مـردم   
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 مقدمه - 1

هــاي حســی، اســتقرا و روش هــا ســعی کردنــد علــم را بــر اســاس دادهپوزیتیویســت

پذیري تبیین کنند. پاپر با نقد پوزیتیویسم کوشید تبیینی فلسفی از علم بر اسـاس  تحقیق

هـاي ایـن دو   کاستی آزمون و خطا ارائه کند و در نهایت نیز الکاتوش با در نظر گرفتن

هاي پژوهشی خود تبیین کـرد. بـا تامـل بـر ایـن      ، علم را بر اساس برنامهشناسیروش

اي که برند بگونههایی رنج میها از نقصشناسیشود همه این روشمکاتب مالحظه می

توانند کل فرایند علم و فعالیت آن را بطور کامل تبیین کنند. آنها حتـی همـدیگر را   نمی

هـاي  توان گفت ابطالگرایی بهتر از پوزیتیویسم و یا برنامـه کنند، یعنی نمیل نمیهم کام

کنـد. مشـکالت چنـین    پژوهشی بهتر از ابطالگرایی و پوزیتیویسـم، علـم را تبیـین مـی    

اي تحت تاثیر کتاب با اهمیت تامس کـوهن،  هاي فلسفی از علم سبب شد تا عدهتبیین

هاي اجتماعی از معرفت علمی برآیند. از رائه تبیین، به سوي اهاي علمیساختار انقالب

 اشاره کرد.  » معرفت شناسی اجتماعی ادینبورا«توان به ترین این مکاتب میمهم

اي که براي جامعه شناسی معرفت علمی در دانشگاه ادینبـورا توسـعه یافـت،    برنامه

بـه جریـان   اي از ادعاهاي روش شناختی بود که دربـاره روش مناسـب بـراي    مجموعه

هاي جامعه شناختی در مورد طبیعت معرفت از جملـه معرفـت علمـی    انداختن بررسی

بود. بر اساس این مکتب، تحلیل جامعـه شـناختی یکـی از شـروط الزم بـراي بدسـت       

آوردن فهم بهتري از علم است. برنامه آنها براي جامعه شناسـی معرفـت علمـی چهـار     

هـاي جامعـه شـناختی بعـدي مـورد بحـث و       نامهکند که در کلیه براصل را پیشنهاد می

 ) 7، ص 1976(بلور، . بررسی قرار گرفتند

هاي جامعه شناختی بایـد عّلـی باشـد، نـه توصـیفی و      علیت: به این معنی که تبیین

 تفسیري؛ 

بی طرفی: به معناي اینکه محقق به دریافت و حس خود در مورد صدق و کذب یـا  

تحت بررسی اعتنـا نکنـد و بررسـی و حساسـیت و      عقالنی و ناعقالنی بودن باورهاي

 کنجکاوي یکسانی در مورد هر دو طرف اعمال شود؛ 

تقارن: یعنی کنجکاوي که بطـور یکسـان توزیـع شـده، شـکل تبیینـی یکسـانی در        

 هاي جامعه شناختی داشته باشد؛ تحلیل

نقطه نظر  خود اطالقی: به این معنا که جامعه شناسان معرفت نباید ادعا کنند به هیچ
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استعالیی یا برهان و دفاع خاصی دسترسی دارند که ادعاهایشـان را توجیـه و ارزیـابی    

کنند. یعنی هیچ نظریه جامعه شناسی معرفتی پذیرفتنی نیست مگر اینکه قابل اعمال بـه  

 خودش باشد.

اعتبـار حقیقـت همـان اعتبـار     « از آنجا که مکتب اجتماعی ادینبورا معتقد است که 

اي بـراي عوامـل و   نقـش چنـدان تعیـین کننـده     )76، ص 1974(بلـور،   »تجامعه اسـ 

هـا و ادعاهـاي آنهـا بـا انتقـادات      متغیرهاي غیر اجتماعی باقی نمی گذارد. اما استدالل

شدیدي مواجه شد. از جمله لري الودن معتقد است که مکتب ادینبورا بسیار کلی است 

راي اسـتفاده آن در عمـل پیشـنهاد    و هیچ روش صریح و مکانیزمی با جزییات کافی بـ 

کنند چـون جزیـی اجتمـاعی در    بلور و همکارانش ادعا می«کند. او معتقد است که نمی

علم وجود دارد، جامعه شناسی باید نقش محوري در فهم علم بازي کند ... ایـن نتیجـه   

گیري درست نیست که بگوییم چون علم فعالیتی اجتماعی است در نتیجه علم به عنوان 

 )194، ص 1981الودن،». ( شودیک پدیدار اجتماعی بهتر فهمیده می

دانند و نه مجموعه گرچه رویکردهاي اجتماعی به علم، علم را فعالیتی اجتماعی می

ها، اما باید توجه کرد که حتی در این نگـرش نیـز علـم و جامعـه دو سـاحت      از گزاره

کننـد تـا تـاثیر ایـن دو     سعی مـی  شوند و جامعه شناسان علمجداگانه در نظر گرفته می

ساحت را بر یکدیگر بررسی کنند. از این رو، ایـن قبیـل رویکردهـا نیـز بـا مشـکالت       

هاي فلسفی و اجتماعی علم اي مواجه اند. در نهایت باید گفت که تامل در تبیینعدیده

 توانند علم را آنگونه که هست بیان کنند. دهد هیچ کدام از آنها نمینشان می

 توان دو روش در پیش گرفت:اي ادامه مطالعات درباره علم میبر

هاي فلسفی و اجتماعی وجود نـدارد و مـا بایـد    براي فهم علم هیچ راهی جز تبیین

هاي هاي فلسفی و اجتماعی خود درباره علم را ادامه دهیم و درصدد ارائه نظریهکاوش

 متنوع و گاه متعارض با یکدیگر در این باره باشیم.
چنین پرسشـی  ». تبیین تنها راه فهم علم است«رد پرسش قرار دادن این فرض که مو

توانـد  گرچه بسیار غریب است و با جو حاکم بر مطالعات علم همخوانی ندارد اما مـی 
هـاي بـی انتهـاي فلسـفی و     هاي جدیدي براي ما بگشاید و ما را از چنگـال بحـث  افق

 اجتماعی برهاند.

، روش هاي فلسفیشتاین به تبیین در بحثبا رویکرد ویتگندر این مقاله سعی داریم 
 دوم را برگزینیم. 
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 توصیف و نه تبیین -2

شـویم همـه ایـن    هاي فلسفی و اجتماعی علم بنگـریم متوجـه مـی   اگر با دقت به تبیین

هاي طبیعی در علوم طبیعی تبیین کننـد. مـا در   کوشند علم را همچون پدیدهها مینظریه

بارد؟ در واقع سعی پرسیم: چرا باران میاي مثل باران میی درباره پدیدهعلوم طبیعی وقت

کنیم آن را به میعان و تبخیر برگردانیم. به عبارت دیگر، باران را بر اسـاس چیزهـاي   می

بـارد. دقیقـا   گوییم فهمیدیم که چرا بـاران مـی  کنیم. در این صورت میدیگري تبیین می

هاي پژوهشی الکاتوش همین کار را با علـم  رایی و برنامههاي پوزیتیویسم، ابطالگنظریه

هـاي حسـی، تحقیـق پـذیري،     کنند، یعنی علم را به چیزهاي دیگـري همچـون داده  می

کننـد. امـا   گردانند و بدین گونه آن را تبیـین مـی  هاي پژوهشی برمیابطالگرایی و برنامه

 ویتگنشتاین معتقد است:

چشـم خـود دارنـد و در برابـر ایـن وسوسـه       فیلسوفان همواره روش علم را پـیش  

مقاومت ناپذیرند که به روش علم پرسش کنند و بـدان پاسـخ دهنـد. ایـن گـرایش      

کشـاند. در اینجـا   سرچشمه واقعی متافیزیک است و فیلسوف را به تاریکی کامل می

تواند این باشد که چیزي را به چیزي برگردانیم خواهم بگویم کار ما هیچ گاه نمیمی

است. (» صرفا توصیفی«چیزي را تبیین کنیم. فلسفه واقعا یا 
BB

 ) 18، ص

شود ویتگنشتاین معتقد است ما نباید روش تبیین در علم را همانطور که مالحظه می

در تامالت فلسفی بکار گیریم. مراد از تبیین، چیزي را به چیـزي برگردانـدن و در پـی    

ا را بطـور تجربـی یافـت یـا هـر نـوع       توان آنهـ دلیل و علت گشتن است. بنابراین نمی

شـود تـا مـا    هـا سـبب مـی   اي درباره آنها داد. این ویژگی غیر قطعی درباره تبییننظریه

ها را کنار بگـذاریم و فقـط   ما باید همه تبیین«تامالت خود را از هر تبیینی بدور داریم. 

اطالعـات  شـوند، نـه بـا دادن    مسایل حل مـی «بدین گونه ». توصیف جاي آن را بگیرد

). از ایـن رو،  109، صPI»(دانسـتیم جدید، بلکـه بـا مرتـب کـردن آنچـه همیشـه مـی       

زنیم، اغلب متوجـه واقعیـات   را پس می» چرا«هر گاه پرسش «ویتگنشتاین معتقد است: 

هایمان این واقعیات، ما را به پاسـخ رهنمـون   شویم و سپس در جریان پژوهشمهم می

 )  471، صPI».(کنندمی

 توانیم به سادگی در مقام توصیف بمانیم و از آن فراتر نرویم؛ زیرا:یاما ما نم

کنیم براي فهم واقعیات باید آن را کامل توصیف صرف دشوار است؛ چون گمان می
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هاي پراکنده رنگ ببینـیم بگـوییم ایـن    کنیم. مثل این است که یک بوم نقاشی با لکه

شوند که آنها را بـا تبـدیل بـه یـک     طوري غیر قابل فهم است، تازه وقتی معنادار می

خواهم بگویم: کل امر همین است (اگر تکمیلش شکل تکمیل کنیم. حال آنکه من می

 )79، ص 1389اي). (ویتگنشتاین، به نقل از مالک حسینی،کنی تحریفش کرده

مشکل در این جاست که ما به جاي آنکه خیلی ساده همان چیزي را بگوییم که هر 

خـواهیم بگـوییم. ویتگنشـتاین در    دانـیم مـی  پذیرد، بیش از آنچه میداند و میکس می

گیریم. فلسفه تنها آن چیزي اي نمیما در فلسفه هیچ نتیجه« گوید: تحقیقات فلسفی می

). در واقـع بـراي ویتگنشـتاین    599، صPI» (کند کـه هـر کسـی قبـول دارد    را بیان می

ن که فقط با دیدن دقیق و پیوسته فلسفیدن نوعی نقاشی کردن است یعنی توصیف کرد«

شود. این نوع نقاشی صرفا یک کپی برداري نیست. امري تجربی نیسـت هـر   حاصل می

 )79، ص 1389(مالک حسینی، ». چند با واقعیت پیوندهایی دارد

بنابراین ما در فلسفه علم نباید به دنبال تبیین علم باشیم، بلکه باید تنها در توصـیف  

جاي پرسیدن از چرایی علم باید تالش کنیم تصویري از علم آنگونه آن بکوشیم. یعنی ب

دهد ارائه دهیم. بنابراین بجاي پرسیدن چرا علـم ایـن   که در بطن فعالیت علمی رخ می

گونه است؟ چرا علم موثق است؟ علم چیست؟ باید بپرسیم: علـم چگونـه اسـت؟ بـه     

هـا،  نـه کـه در آزمایشـگاه   عبارت دیگر باید سعی کنیم تصویري از چگونگی علـم آنگو 

اي از پیوندد ارائه کنیم. در این صورت علم مجموعهها به وقوع میها و انستیتیودانشگاه

اي اجتماعی که سعی کنیم تـا  ها نیست که به تبیین فلسفی آن بپردازیم و یا پدیدهگزاره

یه همـه  اسـت شـب  » شکل زندگی«تبیینی جامعه شناختی از آن ارائه کنیم، بلکه علم یک 

کنند در ایـن  ها به نام دانشمند بدان شیوه زندگی میاي از انساناشکال زندگی، که عده

صورت براي فهم علم باید این شکل زندگی را بشناسیم. امـا از نظـر ویتگنشـتاین هـر     

اي دارد که در آن شـکل زنـدگی بـه وقـوع     شکل زندگی ارتباط تنگاتنگی با بازي زبان

ن بازي زبان اسـت.  فهم آن شکل زندگی در گرو مهارت یافتن در ایپیوندد. بنابراین می

مفهوم زبان، بازي زبـان و مهـارت در آن را از نظـر ویتگنشـتاین بررسـی      از این رو در 

 کنیم. می



 1392بهار و تابستان / 74-75ش / 19س/  شناسی علوم انسانیروش

 بازي زبان -3

پی.ام.اس. هکر یکی از مشهورترین مفسران ویتگنشتاین معتقد است از نظر ویتگنشتاین 

» ز، وسیله ارتباط است و در مرتبـه دوم، وسـیله بازنمـایی اسـت    زبان، باالتر از هر چی«

هـاي زبـانی مسـتلزم    ). البته باید توجه داشت کـه همـه ارتبـاط   19، ص2011 (هکر، 

بازنمایی نیستند. یادگیري زبان خاصی، یادگیري صحبت کردن، گفتگو کردن و واکـنش  

هـاي بـی شـماري از    ایـه به سخنان دیگران است. این یادگیري در گرو کار کردن بـا آر 

ها است. یعنی یادگیري خواهش کردن، التماس کـردن،  ها و ایما و اشارهکلمات، سمبل

ادعا کردن، سرباز زدن، غرولند کردن، بیان نیات و قصدها، پرسش کردن و پاسخ گفتن، 

حدس زدن و فرضیه ساختن، توصیف کردن و واکنش به توصیفات دیگران، و هـزاران  

هـایی از  آمـوزد. فعالیـت  یگر که فرد در ارتباط با افراد دیگر آنها را میکنش و واکنش د

دهد تنها زمانی قابل فهم است کـه بـه   این دست که در جریان آن فهم یک زبان رخ می

هایی درون تار و پود زندگی بشري در نظر گرفته شوند. بـه عبـارت دیگـر    عنوان رشته

 ».رکت کننـده در یـک فرهنـگ بشـود    یادگیري یک زبان یعنـی اینکـه فـرد، عضـو شـ     «

 ) 2، ص2011(هکر،

هـاي زبـانی   تسلط بر یک زبان، یادگیري درگیرشدن در گستره پهناور و متنوع بازي

ایـم و یـادگیري یـک    است که بخشی از شکل زندگی هستند که ما در آن به دنیـا آمـده  

م. بنـابراین  بازي زبانی یعنی یادگیري این که ما در یک بازي چگونه بایـد حرکـت کنـی   

بکارگیري یک جمله یعنی انجام چنین حرکتی و تسلط بر یک مفهوم معین، تسـلط بـر   

اي خاص در یک زبان است؛ بکارگیري درست آن کلمه در زبان تکنیک بکارگیري کلمه

مورد نظر و واکنش به فهـم بکـارگیري آن. پـس مفـاهیم، مخلوقـات بشـر هسـتند نـه         

سـازد  ابزارهایی هستند که بشر براي مقاصد و نیات خود میهاي آنان. آنها به مثابه یافته

و فراگیري آنها هم بـه مثابـه مهـارت در بکـارگیري آن ابزارهاسـت. یعنـی فـرد بایـد         

هاي قواعد حاکم در استفاده از کلمات را در عمل بیـاموزد. کـودکی را در نظـر    تکنیک

شوند که در حـال داد و  می بگیرید که با پدرش به پارك رفته و در آنجا با فردي مواجه

پرسـد  گوید عجب فرد شروري! کودك میفریاد و کتک کاري با دیگران است. پدر می

گوید که باید بروي خانه و فرهنگ لغـات بـاز   شرور یعنی چه؟ پدر به کودك خود نمی

گوید: شرور یعنی آدم بـد. سـپس کـودك    کنی و معناي شرور را بفهمی! بلکه به او می
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امیرحسین در کالس ما نیز شرور است؛ زیرا خانم معلم دیروز گفت که او گوید پس می

گوید به شود به پسر میپسر بدي است. پدر که بکارگیري اشتباه این کلمه را متوجه می

شـود  اي است که وقتـی وارد مدرسـه مـی   گویند. شرور بچهامیر حسین پسر شرور نمی

کنـد و شیشـه کـالس را    یا سنگ پرتـاب مـی   شکند وزند مداد  آنها را میها را میبچه

هاي جدید، بکارگیري درست کلمه کند در قالب مثالشکند. بدین گونه پدر سعی میمی

 شرور را به پسرش بیاموزد.

توانیم کل فرایند بکارگیري کلمات را به عنـوان یکـی   ما می«گوید: ویتگنشتاین می  

گیرنـد. مـن   ها زبان مادریشان را یاد میههایی در نظر بگیریم که به کمک آن بچاز بازي

 ( ».نامممی» هاي زبانبازي«ها را این بازي
PI7، ص ( 

به عبارت دیگر، یادگیري صحبت کردن، یادگیري عمل کردن اسـت. دسـتور دادن،   

سوال کردن، برشمردن و گپ زدن، همچون خوردن، قدم زدن، نوشیدن و بـازي کـردن   

شامل زبان و اعمالی که درون آن بهم تنیده «د. همه اینها بخشی از تاریخ طبیعی ما هستن

آموزند ایـن نیسـت   ها با یادگیري زبان میهمان). آنچه بچه»(است» بازي زبان«اند، شده

آموزنـد  که چگونه افکار و آرزوهایشان را در قالب کلمات ترجمه کنند بلکـه آنهـا مـی   

وال بپرسند و به سـواالت دیگـران   چگونه درخواست کنند، التماس نمایند، نق بزنند، س

جواب دهند، دیگران را صدا بزنند و به صدا زدن دیگران واکنش نشان دهند، چیزهایی 

دهنـد  را به بقیه بگویند و به گفتار بقیه گوش دهند، بطوریکه رفتارهاي زبانی نشان مـی 

ن رو اش چقدر گسترش یافته است. از ایچقدر بچه رشد کرده و تفکر، احساس و اراده

هـاي بیـان رفتـاري فکـر کـردن،      هاي تفکر، احساس و اراده او، محـدودیت محدودیت

 احساس کردن و اراده کردن است.

پس آموختن اینکه چگونه با کلمات کار کنیم در گرو آموختن این است که چگونـه  

مان درگیر شویم. بکارگیري کلمات با هاي زبانی جامعه انسانی دوستان و اقوامدر بازي

ها، بیـان  توان آنها را چنین برشمرد: تصحیح اشتباهمندي احاطه شده که میعمال قاعدها

هاي مناسب با بـه بکـارگیري صـحیح کلمـات، نشـان دادن      دهد، واکنشآنچه معنی می

فهمیدن یا بد فهمیدن و یا نفهمیدن. آشکار است که چنین بازي زبانی تنها بوسیله بیـان  

هـاي دسـت نیـز    د بلکه با حاالت چهره و ایما و اشارهشوکلمات و جمالت بازي نمی

شـود.  همراه است. در واقع یک بازي زبان تنها در متن ارتباطی جریان زندگی بازي می
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شـود. همـانطور کـه هکـر     بدین گونه رابطه میان کلمه با کاربردش محکم و استوار می

ي در جریان زندگی هاي از وجودهاي بشربکارگیري کلمات در فعالیت«شود متذکر می

 )18، ص2011 (هکر، ». آیندگرده هم می

یـابیم.  ما در تقدم عمل و کنش، نقطه نظر تاریخی قدرتمندي را در ویتگنشتاین مـی 

البته باید توجه کرد که این بیان رویدادهاي تاریخی نیست، بلکه بیان این مطلب اسـت  

انی متفـاوت، تولیـد تعـامالت    هاي اجتماعی و زبمفاهیم بکاربرده شده توسط گروه«که 

هـاي مشـترك   اجتماعی، واکنش به کردارهاي مشترك، قـوه کشـف و اختـراع و عالقـه    

). 20(همـان، ص » شـوند توسط شرایط گوناگون زنـدگی اجتمـاعی بکـار انداختـه مـی     

اي اسـت  بنابراین فهم، یادگیري و مهارت در یک بازي زبان در گرو فهم شکل زنـدگی 

دهد و این امر در گرو رویکردي مردم شناسانه به آن است، رخ میکه بازي زبان در آن 

 نه تبیینی فلسفی یا جامعه شناختی از آن.

 توان گفت: هکر معتقد است بطور کلی می

هاي زبان، عمل سخن گفـتن را در  هاي بشري بکارگیرنده زبان، درگیر در بازيوجود

شناسـی در بـاره تـاریخ    هـاي مـردم  دهند. اینها واقعیتهایشان انجام میبستر فعالیت

طبیعی انسان هستند. آنچه که بکارگیري صفت 
"

نگـاري رویکـرد مـردم  
"

یـا   
"

مـردم 

شناسی
"

اندازي است کند، چشمدر توصیف فلسفه متاخر ویتگنشتاین را ضمانت می 

 بیند. (همان) که از آن، موضوعات مفهومی را می

 شناسیروش مردم -4

شویم که آنها با همین رویکرد سـعی  سان تامل کنیم متوجه میشنااگر در شیوه کار مردم

براي گردآوري اطالعات  شناسانمردممعموال روشی که  در فهم زندگی یک قبیله دارند.

از طریـق   شناسمردمبرند مشاهده مشارکت آمیز است. محقق در میدان تحقیق بکار می

ولیت اجتماعی یابد تا بتواند کند در جامعه مورد نظرش مقباین گونه مشارکت سعی می

اي از نزدیک آن جامعه را مورد بررسی قرار دهد. مشاهده مشارکت آمیز از همان لحظـه 

شود و در سراسر دوران اقـامتش  گذارد آغاز میبه میدان تحقیق قدم می شناسمردمکه 

معـه  تواند هم بصورت رفت و آمد به جایابد. این مشارکت میدر میدان مزبور ادامه می

مزبور و هم بصورت استغراق کامل در زندگی اجتمـاعی محـیط تحقیـق انجـام گیـرد،      

 بیند.اي که پژوهشگر خود را در جامعه مزبور درگیر میگونههب
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گر داشته باشد به هر میزان که جامعه مورد مشاهده قرابت کمتري به جامعه مشاهده

ت بیشتري مواجه خواهد بـود.  نگاري با مشکالمردمبرقراري ارتباط و بکارگیري روش 

کنیم. اي از کارهاي مالینوفسکی اشاره میبه نمونه شناسیمردمبراي آشنا شدن با روش 

اش چنین اش با دهکده اراکاناي جزایر تروبریاند را در هفته اول بررسیاو اولین مواجهه

 کند:توصیف می

شـوید.  ان وارد قبیلـه مـی  تتصور کنید اولین بار تنها یا همراه راهنماي سفید پوست

هایی از بومیان، بویژه وقتی آنها در حال بو کشیدن تنبـاکو هسـتند، دور و بـر    گروه

شوند. دیگران، افراد صاحب مقام و ریش سفیدان جایی کـه هسـتند   شما جمع می

اند. همراه سفید پوست شما روش متداول خودش در رفتار با بومیان را دارد. نشسته

نگـار  مـردم و نه عالقمند به روشی است کـه شـما بـه عنـوان یـک      فهمد او نه می

مجبورید به آنها نزدیک شوید. در اولین مالقات در حالی بومیان را ترك کردم کـه  

 تر خواهد بود... .امیدوار بودم وقتی دوباره تنها برگشتم کارم راحت

انگلیسـی دسـت وپـا    دوباره به قبیله بازگشتم و خیلی سریع یکی از حضار نزد من آمد. با 

اي میان ما تعارفات خیلی کمی مبادله شد، مقداري تنباکو دست به دست شد و جـوي  شکسته

از مهربانی دوطرفه غالب شد. سپس سعی کردم مشـغولیتم را افـزایش بـدهم. ابتـدا بـه سـراغ       

 ) 4، ص1922موضوعاتی رفتم که موجب سوظن نشوند. (مالینوفسکی،

ومیان بـه سـاختن ابزارهـایی مشـغولند. بـا آنهـا همـراه        بیند بسپس مالینوفسکی می
ها را بیاموزد. اما ارتباط او با بومیـان بـه همـین بسـنده     کند نام ابزارشود و سعی میمی
تواند بـه عمـق   نامه آنها را نیز رسم کند اما باز نمیکند شجرهاو حتی سعی می شود.می

م رفتار و ذهنیت واقعی بومیـان اسـت و   آنها راه یابد. دغدغه مالینوفسکی فه بینیجهان
باشد و این هم به نوبه خـود در گـرو   الزمه این کار برقراري ارتباطی کامل با بومیان می

یادگیري زبان بومیان است حال آنکه تنها راه ارتباطی او با بومیان برخی جمالت دست 
ضـعیت خـود را   شـود. او و و پا شکسته انگلیسی است که میان او و بومیان مبادلـه مـی  

هـاي سرسـختانه امـا    احساس نا امیدي و یاس پس از کوشـش «کند: چنین توصیف می
اي که در برقرار کردن تماس واقعی میان من و بومیان کـامال شکسـت خـورده    نتیجهبی

یابد باید رابطه خود با سفیدپوستان را قطع کند مالینوفسکی درمی ).3(همان، ص» بود...
مراه بومیان زندگی کند تا کم کم راه زندگی با بومیان را بیاموزد و و در داخل قبیله و ه
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 گوید:به عمق نگرش آنها به جهان و آداب و رسوم شان نفوذ کند. او می

به محض آنکه خودم را در دهکده اماراکاناي(جزایر تروبریاند) مستقر کـردم شـروع   

ان کـه مشـتاق   کردم به نوعی در زندگی ایـن دهکـده مشـارکت داشـته باشـم، چنـد      

ها بودم و به شایعات و رخدادهاي دهکده عالقه شخصی پیدا کـردم.  برگزاري جشن

کند. هر روز کردم که یک بومی آغاز میهر روز خود را تقریبا به همان سان آغاز می

توانسـتم  دادم، مـی هـاي دهکـده انجـام مـی    ام را در کوچهصبح که پیاده روي روزانه

توالت رفتن، آشـپزي و غـذا خـوردن آنهـا را از نزدیـک       جزییات زندگی خانوادگی،

هـا  توانستم نحوه تدارك کار روزانـه را مشـاهده کـنم و ببیـنم آدم    ببینم؛ همچنین می

هایی از مردان و زنان را در حین ساختن روند یا گروهچگونه به دنبال کارهایشان می

هـاي خـانوادگی،   حنههـا، صـ  برخی از کاالها از نزدیک نظـاره کـنم. دعواهـا، لطیفـه    

رویدادهاي معموال پیش پا افتاده و گاه برجسته که هر یک اهمیت ویژه خـود را دارد  

دادند، همچنان که براي بومیان نیز چنـین  همگی فضاي زندگی روزانه مرا تشکیل می

 ) 4بود... . (همان، ص

ن آشـنا  بارها پیش آمده بود که آداب نزاکت را به جا نیاوردم و بومیانی که بـا مـ  

بایست درست رفتار کردن در میان آنهـا را  بودند، از تذکر آن کوتاهی نکردند. من می

هاي بد و خوب از نظر بومیان را احسـاس کـنم. از ایـن    بیاموزم و یادگرفتم که منش

طریق و با کسب احساس لذت بردن از مصاحبت آنهـا و سـهیم شـدن در برخـی از     

ن احساس را پیدا کردم که براستی با بویان تمـاس  هایشان، تازه ایها و سرگرمیبازي

پیدا کردم و این خود همان شرط مقدماتی است براي آنکه انسان بتواند کار میدانی را 

 )6با موفقیت انجام دهد. (همان، ص

کوشد با مشـارکت در بـازي زبـان    شناسی همچون مالینوفسکی میمردمبدین گونه 
زد و چگونگی رفتار آنان را طبـق قواعـد خوشـان یـاد     قبیله اراکاناي قواعد آن را بیامو
شود در این بازي شرکت کند اهداف، اعمال، آرزوها و بگیرد. پس از اینکه او موفق می

اي کـه او دنیـا را همانگونـه    شـود بگونـه  ها و نیازهاي زندگی او میامیال آنها، خواسته
 وصیف زندگی آنها بپردازد.تواند به تبینند. بدین گونه او میبیند که آنها میمی
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روش «هــاي ایــن روش را بــه صــورت فایرابنــد، فیلســوف علــم معاصــر، ویژگــی
):188، صAM( در سه مرحله بیان کرده است 1»شناسانهمردم

شناس در مواجهه با یک سنت یا فرهنگ ابتدا بایـد زبـان و عـادات اجتمـاعی     مردم
هاي دیگري که شاید گونه اینها با فعالیتاصلی آنها را یاد بگیرد. او باید کندوکاو کند چ

به نظر از اهمیت کمتري هم برخوردارنـد مـرتبط اسـت. ایـن کـار مسـتلزم تشـخیص        
 هاي کلیدي و توجه به جزئیات مهم هست.ایده

شناس باید آنها را فهم کند به همان روشی که او هاي کلیدي مردمپس از یافتن ایده
شـناس  اگـر مـردم  «گویـد:  مـی  2از ایـوانز پریچـارد   فهمد. او به نقلزبان خودش را می

شـناس باشـد و نـه در    خواهد جامعه بومی را بفهمد، جامعه بومی باید در خود مردممی
هـا را درونـی   باید ایـده «شناس از این رو فایرابند معتقد است که مردم». هایشیادداشت

اش بـه  توانـد در اراده هایش نقش بنـدد و ب کند بطوریکه ارتباطشان در حافظه و واکنش
. مثالً محقـق نبایـد سـعی    »این فرایند باید از هر دخالت بیرونی آزاد باشدوقوع پیوندد. 

تر و قابل داند احساس موقعیت بهتر یا دقیقهایی که از قبل میکند با مقایسه آنها با ایده
ایـن احسـاس   شناسان اولیه همواره تحت تأثیر تر نسبت به قبیله مزبور بکند. مردمدرك
به شیوه زنـدگی   عقالنیاند. ایوانز پریچارد معتقد است که آنها  به عنوان افرادي بوده

 که: طوريهنگریستند باین قبایل می
شناسی آنقدر قوي بوده است که اعمال مذهبی اغلـب  گرا بر مردمتأثیر افراد عقالنی

ز نـوعی کـامالً متفـاوت    تحت عنوان مناسک، همراه با اختالطی از تشـریفات مـذهبی ا  
شوند. آنچه در همه آنها  مشترك است این است که نویسنده، آن اعمال را غیر بحث می

 )  viii، ص1974(ایوانز پریچارد،  .کندعقالنی تلقی می

 بازسـازي منطقـی  فایرابند معتقد است در هیچ گزارشی نباید سعی در ارائه یـک  
شـود کـه   ي مفاهیم بـدوي همـواره توصـیه مـی    نمود. براي نمونه در فرایند روشن ساز

هاي منطقی بپرهیزد. او هرگز نباید به کمک شهود منطقـی مفـاهیم را   پژوهشگر از دقت
زیـرا در ایـن    ؛تر از آنچه که در محتوي ارتباطات قبیله مزبـور اسـت بیـان کنـد    روشن

                                            1.Anthropological method
 .شناس مشهور، استمردم  ،پریچاردها شدیدا تحت تاثیر کارهاي ایوانز بکارگیري این ایده فایرابند در.  2
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مزبـور  صورت این مفاهیم روشن و تنقیح شده دیگر مفاهیم بکار گرفته از سوي گـروه  
هاي خاصـی  اي او را به مشهورات یا آنچه که توسط گروهچنین شیوه«نیستند. در واقع 
اي کـه در  کند و بعالوه او را از فهم ایدئولوژي ناشـناخته شود متصل میترجیح داده می

) پس چگونـه بایـد بـه فهـم     250، صAM ،1975» (دارد.حال بررسی آن است، باز می
 روشنی دست یافت؟

د معتقد است که هر بخش از اطالعات درباره یک قبیله، یک بلوك ساختمانی فایرابن
هاي بعدي زبان و ایدئولوژي قبیله مزبور از فرایند فهمیدن است که توسط کشف بلوك

در قبیله نوئر را در نظر بگیرید. ایوانز پریچارد  زمانتر خواهد شد. مثالً مفهوم روشن
 گوید:در این باره می

اي کـه زمـان چیـزي واقعـی اسـت کـه       تواند از زمان صحبت کند به گونـه ئر نمیقبیله نو

کـنم  هذا. من فکر نمیتوان براي آن منتظر بود یا آن را ذخیره کرد و قس علیگذرد، میمی

هایی متناسب با گذر انتزاعـی زمـان   که آنها حتی احساس جنگیدن در برابر زمان یا فعالیت

( ».هاي خودشان استارجاع آنها به فعالیتداشته باشند؛ زیرا اساساً 
AM189، ص ( 

هایی هستند که نه کاملند و نه کامالً قابل فهـم، مگـر اینکـه    اظهاراتی از این دست، بلوك

هاي منطقی قرار گیرد، شبیه شـیوه  هاي دیگري به آن اضافه شود، نه اینکه مورد مداقهبلوك

گیرند، بلکـه در  وسط ایضاح منطقی یاد نمییادگیري کودکان. کودکان معناي یک کلمه را ت

 ) 190روند. (همان، صیابند چگونه آنها با چیزها و کلمات دیگر بکار میمی

هـاي  شناسـانه، مـنعکس کننـده کمبـود بلـوك     فقدان وضوح هر اظهار نظر خاص مـردم «

 (همان) ». اششناس یا قبیله مورد مطالعهمفهومی هستند تا ابهام شهود منطقی مردم

کند در واقع نوعی فهم هرمنوتیک مؤلف محور آنچه فایرابند از این نوع فهم بیان می
 است.

شناسـی  شناسی گروه مزبور بـا جامعـه و کیهـان   مرحله سوم، مقایسه جامعه و کیهان
گیرد که آیا روش بـومی  تصمیم می«اي پژوهشگر خود پژوهشگر است. با چنین مقایسه

خودش را دارد و در  منطقایی باز تولید شود...یا اینکه تواند در واژگان اروپتفکر می
). از نظـر فایرابنـد هـر بیـانی از     188(همـان، ص » شـود اي یافـت نمـی  هیچ زبان غربی

پذیرنـد و  ها انعطافهاي گروه مزبور در زبان اروپایی تنها نشانگر آن است که زبانایده
ت که ترجمه تنها در مرحله سوم وارد نکته مهم در این مراحل آن اس اند.نه قابل مقایسه
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 شود و آن هم به عنوان یک مانع تا یک قصد و هدف براي فهمیدن. می

ــ  شناســان دربــاره روش جــاي اســتناد بــه آراي مــردمه یکـی از دالیلــی کــه چــرا ب
شناسی، این روش را از منظر پل فایرابند بیان کـردیم ایـن اسـت کـه فایرابنـد بـا       مردم

بـر علیـه روش   شناسی داشته است، در کتاب معروف خود زه مردممطالعاتی که در حو
هـاي  کند که علم شناسان براي فهم علم به جـاي ارائـه تبیـین   این پیشنهاد را مطرح می

فلسفی و اجتماعی از آن به بسوي فهم مردم شناسانه از علم بروند. از این رو ما در این 
ایم بستري فراهم آوریـم  بند سعی کردههاي این روش از منظر فایرابخش با بیان ویژگی

 تا در بخش بعد آن را در حوزه علم به کار گیریم.

 شناسی علم مردم - 5

شناسانه تنها منحصر به قبایل نیست، بلکه باید آن را فایرابند معتقد است که روش مردم
 هاي گوناگون آن نیز بکار گیریم. براي فهم علم و نظریه

شناسی که به پیچ و تاب ذهنی مرد درمانگر در یک شویم شبیه مردمما باید به علم نزدیک 

و باید آماده باشیم کـه ایـن پـیچ و تـاب      شوداجتماع تازه کشف شده از قبایل نزدیک می

اي از ذهنی ممکن است به شدت غیر منطقی به نظر رسد (وقتی از نقطه نظر سیستم ویـژه 

 ) 192-191منطق صوري مورد قضاوت قرار گیرد). (همان، ص

شناسانه روش درست براي مطالعه ساختار علم (و هر شکل دیگر روش مردم«در واقع 

 ).252(همان، ص» زندگی) است

شود یـا بـه واسـطه تزیینـات     اي سبب بهبود علم میما براي یافتن اینکه چه بازسازي«

اریم. بنـابراین  شناسانه نیاز دسازد، به روش مردمفایده میهاي منطق، علم را بیدقیق کتاب

 ) 187، ص 1997(پرستون، ». دان ترجیح داردشناس بر شیوه کار منطقشیوه کار مردم

اي که متعلـق بـه معرفتـی    مثالً براي فهم کوانتوم مکانیک نباید آن را به عنوان نظریه
استعالیی است در نظر بگیریم، بلکه باید آن را زاییده تامالت و شیوه زنـدگی گروهـی   

، شـرودینگر  رادي همچون بور، هایزنبرگ، دیـراك جادوگران و کاهنان آن افدانست که 
زنـدگی   رفت بـا آنهـا   دانان کوانتومظریهقبیله ن باشند. از این رو باید به میان و... می
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بینند. براي این منظور کرد، زبان فنی آنها را آموخت و جهان را آن گونه دید که آنها می
مثل متون درسی، مقاالت اولیـه و اصـلی، اسـناد سـمینارها و      توان از اسناد تاریخیمی

کنـار  «. به عبـارتی دیگـر   1ها و چیزهاي مشابه آن کمک گرفتمکاتبات خصوصی، نامه
 ) 191، صAM». (هانویسها و شروع کردن به مطالعه علم از چركگذاشتن بازسازي

ABبا چنین رویکـردي وقتـی بـه فرمـول     v AB = AB
سـعی در  خـوریم،  بـر مـی    

هـاي منطقـی شـده، ناچـار شـویم از      کنیم که مواجه با تنـاقض بازسازي منطقی آن نمی
بینیم که این اصل دانانی میهاي جدید صحبت کنیم، بلکه آن را نتیجه عمل فیزیکمنطق

خواهیم کار آنها را با اصول منطق بیازماییم، بلکه برند. به عبارت دیگر ما نمیرا بکار می
شـناس آنهـا را بفهمـیم و چنـین کـاري ممکـن اسـت پـر از         ثل یک مردمخواهیم ممی

ها و نواقص باشد و اصول آن ممکن است از نظر یک منطق صوري، غیر منطقی تناقض
دانان اي نداشته باشیم که همه فیزیکباشد. حتی ممکن است یک کوانتوم مکانیک یگانه
ك، فاینمن و فون نویمـان حـاکی از   در مورد آن توافق داشته باشند. اختالفات بور، دیرا

هـا و انـواع گونـاگون    این موضوع هستند. اختالف آنها  باید همچون اختالف کاتولیک
گیرنـد (گرچـه در مـورد مقایسـه     متون یکسانی را بکار مـی «پروتستانتیزم دیده شود که 

دیراك و فون نویمان حتی این هم قابـل تردیـد اسـت) امـا مطمـئن هسـتند چیزهـاي        
 (همان) ». دهندتی با آنها  انجام میمتفاو

اي از بکـارگیري ایـن روش در مطالعـه علـم     براي روشن شدن موضوع بـه نمونـه  
نگاري خود از عمل علمی در یـک آزمایشـگاه   پردازیم. آماد چارك گزارشی از مردممی

 کند:چنین بیان می پروژه تنوع ژنوم انسانیدر دانشگاه لیدن هلند را در کتاب  2ژنتیک
خواستم آشـنایی مختصـري بـا    گر نبودم؛ زیرا میمن در البراتوار بودم اما تنها یک مشاهده

DNAاي مرتبط با تعیین مبانی علم ژنتیک پیدا کنم. براي سه ماه و نیم در پروژه
شـامپانزه   

شرکت داشتم و برخی از وظایف اصلی یک تکنسین را آموختم. ایـن کـارآموزي مطالعـه    

ا تشکیل داد. همچنین یاد گرفتم دانشمندان را در حین کار مشاهده کـنم،  مشاهدتی اولیه مر
                                            

اي از این نوع کار درباره مکانیک کوانتوم نمونه -هایلبرون، پل فرمن -. فایرابند معتقد است کار کوهن و همکارانش 1
2 است. . TheFor en sicLaboratory
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هایی را انجام دهم و بدین هایی بردارم و مصاحبهفرهنگی متفاوت را مطالعه کنم، یادداشت

 ) 24، ص2005دهد توسعه دهم. (چارك، گونه بستر مشترکی براي فهم آنچه که رخ می

راتور معرفی شدم، مـدیر البراتـور سـوپروایزري را    روز اول بعد از اینکه به اعضاي الب

اي که من قصد داشتم در آن کار کنم برایم توضیح داد و بـه  برایم معین کرد و درباره پروژه

 ام را انجام دهم... (همان)DNAمن گفت تا پایان اولین روز استخراج 

هـا آسـیب  لودگیها بشدت در برابر آگیريدر آزمایشگاه خیلی سریع آموختم که اندازه

را در  PCRپذیرند. در صبح چهارشنبه هفتـه دوم حضـورم یـک    
labhpre  1سـازمان دادم. 

 posthlabسازي واکنشگران در آزمایش سوالی داشتم و چون سوپروایزرم در درباره ذخیره

ذلک در درگاه با شنیدن فریادهاي همـاهنگی  کرد به آنجا رفتم و او را پیدا کردم. معکار می

به پایین نگاه کردم و » روپوش البراتور! روپوش البراتوار! دربیارش«اي خود یخ زدم. در ج

شوم  posthlabخواستم وارد را زمانی که می prehlabام روپوش فهمیدم که فراموش کرده

باید همانجا بماند و اگر   prehlabدانستم که تجهیزات دربیاورم. البته من اولین قاعده را می

 prehlabتواند براحتی به سرجایشان برگردانده شود. جابجایی از شوند نمی posthlabوارد 

راحت، اما مستلزم یکسري تـدابیر بـود (اسـتریلیزه کـردن ابزارهـا، پوشـیدن        posthlabبه 

اي نومیدي اعضاي آزمایشگاه به دست پـاچگی  دستکش یا روپوش البراتور). بعد از لحظه

، posthlabقب برگشـتم تـا بـراي جلـوگیري از آلـودگی      من خندیدند. در را بستم و به ع

روپوشم را دربیاورم. از آن لحظه به بعد خطر آلودگی برایم خیلی جدي شد. گواهینامه برد 

تر شد. من بطور گذرا بـه آن توجـه   اعتبار که روي دیوار آویخته شده بود با معناتر و جدي

تر بـود. از آن پـس روپـوش    یلی دقیقکردم اما چشمان نقاد مدیر کنترل کیفیت اغلب خمی

پوشیدم مرز سفت و سخت میان مواد آزمایشگاه، دستکش الستیکی و ماسکی که گهگاه می

کـردم. چیـز خـارجی چیـز عجیـب و      اي شدند که من روي ان کار می DNAخارجی و 

همه اعضاي ازمایشگاه تعیـین   DNAغریبی نبود. سوپروایزرم به من گفته بود که پروفایل 

کرد منبع آلودگی بالقوه را پیگیري کنند و مانع ه است. این اطالعات محققان را قادر میشد

 )25این امکان شوند که عامل خارجی موضعی مال آنها باشد. (همان، ص

                                            

postو   preolab. براي جلوگیري از آلودگی آزمایشگاه را به دو بخش  1 olab .تقسیم کرده بودند 
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شـود همـانطور کـه مالینوفسـکی     آمیز فوق مالحظه میبا تامل در مشاهده مشارکت
رت یابد آماد چارك وارد قبیلـه آزمایشـگاه   سعی کرد تا در بازي زبان قبیله اراکاناي مها

کند زبـان اعضـاي ایـن قبیلـه را     شود و سعی میژنتیک فوق در دانشگاه لیدن هلند می
 ،  prehlabposthlab ،بیاموزد و معنا و چگونگی بکار بردن واژگان آن همچون

DNA
 

اند، بلکه یگر مرتبطو آلودگی آزمایشگاهی را یاد بگیرد. معناي این واژگان نه تنها با یکد
هـا بـراي   هایی از عملکرد دانشمندان آزمایشگاه نیز ارتباط دارند که در آن شیوهبا شیوه

تقسـیم   posthlabو  prehlabجلوگیري از آلودگی ژنتیکی، آزمایشـگاه را بـه دو بخـش    
باید آلودگی ژنتیکی فهم شود و بـراي   posthlabو  prehlabاند. در واقع براي فهم کرده

هـا و  درك شود. از سوي دیگر اهمیت ژن DNAفهم آلودگی ژنتیکی باید مفهوم ژن و 
چگونگی انتقال آنها به محیط آزمایش و حساسیت بسیار نسبت بـه امکـان آلـودگی در    

شود که این نقـش بـا   آشکار می posthlabو  prehlabجداسازي آزمایشگاه به دو بخش 
preي گذر از انجام مناسک و آدابی همراه است که برا

-
lab  وposthlab  .احتیاج است 

همانطور که مفهوم قربانی در طـی مناسـک و آداب خاصـی همچـون رقصـیدن یـا       
شود کار در آزمایشگاه ژنتیـک نیـز مناسـک و آدابـی     خواندن وردهاي مقدس انجام می

هاي گوناگون براي یک قبیلـه داراي تقـدس خاصـی هسـتند و     دارد. همانطور که مکان
طلبـد، هـر بخـش    یک مکان بـه مکـان دیگـر آداب و مناسـک خاصـی را مـی       گذر از

اي دارد بطوریکه عبور از یک مکان به دیگـري داراي  آزمایشگاه ژنتیک نیز منزلت ویژه
preگر رفتن ازاي است. مثال به عنوان یک مشاهدهآداب و مناسک ویژه

-
lab

postبـه    
- lab

preزاتی را که قصد دارد از را در نظر بگیرید. آزمایشگر ابتدا تجهی  
-
lab   بـهpost

- lab
گذارد تا استریلیزه شود. پس از مدتی آنهـا را بیـرون   ببرد درون دستگاه خاصی می  

هـا و  آورد و دسـتکش هـاي خـود و روپـوش خـود را در مـی     آورد. سپس دستکشمی
postروپوش مختص به بخش

-
lab رود. پوشد و سپس بسوي بخش مورد نظر میرا می

شود همانطور کـه  در انجام این مناسک کوتاهی کند مورد توبیخ و سرزنش واقع می اگر
گرفت. خانم آماد کرد مورد تذکر قرار میمالینوفسکی هرگاه آداب نزاکت را رعایت نمی

هـا و  کل، پروتمناسک و آداب«دین گونه با شناس علم معتقد است که او بچارك، مردم
 ) آشنا شد.  23ص(همان، » فرایندهاي آزمایشگاه

دانان آزمایشـگاه و طـی مناسـک و    در واقع فهم واژگان و مفاهیم در پراتیک ژنتیک
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پذیر است و این بنوبه خود در گـرو مهـارت یـافتن در بـازي زبـان قبیلـه       آدابی امکان
شناسانه است. آماد چـارك  دانان است که به گفته ویتگنشتاین نیازمند فهمی مردمژنتیک

هاي خودم بـر  یک معناي مهم، این(پژوهش) به من کمک کرد تا تحلیل به«معتقد است 
هایم قرار دهم و نـه مقـوالت از پـیش    ها و اعمال روزانه را در مرکز پژوهشتکنولوژي

 )175(همان، ص ». دهند، تحمیل کنم.تعیین شده را بر نوع کاري که آنها انجام می
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 نتیجه

کوشد چگونگی از علم بدست دهد، بلکه میروش مردم شناسی علم سعی ندارد تبیینی 
کارکردن رشته خاص علمی را در بستر شکل زندگی مـرتبط بـا آن توصـیف کنـد. بـه      

کند یا چرا باید اینگونه کار کند، کوشد بگوید چرا علم اینگونه کار میبعبارت دیگر نمی
ابه یک بازي کند. در این شیوه، علم به مثبلکه سعی دارد نشان دهد علم چگونه کار می

زبان است. در یک جامعه علمـی نیـز فـرد معنـاى یـک واژه را در کاربردهـاى زبـانى        
گیرد. یعنى یک واژه در ارتباط بـا واژگـان دیگـر    اى که بدان متعلق است، فرا مىجامعه

اى از واژگان تنیدهیابد. به عبارت دیگر، هر واژه در شبکه درهممعناى واقعى خود را مى
سـازد، قـوانین،   چه که مفاهیم این شبکه را به یکـدیگر مـرتبط مـى   است. آنقرار گرفته 

ها، قواعد و مناسک و آدابی است که این شبکه زبانى بدان متعلق است؛ این بازي نظریه
 شـود. اى خاص و شبکه زبانى مختص آن جامعـه مـى  وجود آمدن جامعهزبان سبب به

دانـان، منجمـان یـا    ثـل جامعـه فیزیـک   اى خـاص م اى که همه افراد جامعهشبکه زبانى
سـازد کـه از یـک واژه    شناسان در آن مشترك هستند، افراد آن جامعه را قادر مىزیست

معناى یکسانى را درك کنند. هر کسى که به این جامعـه تعلـق نداشـته و بـا آن شـبکه      
طـور  نـد بـه  گیرکار مـى تنها معناى واژگانى را که افراد آن جامعه بهزبانى آشنا نباشد، نه

 ها نیست.فهمد، بلکه بعضى اوقات حتى قادر به درك معناى واژهکامل نمى
هاي زبان گوناگون در علم وجود دارند؟ چرا مـا  توان پرسید چرا این بازيحال می

کند؟ چرا فیزیکدانان اینگونه به علم اعتماد داریم؟یا چرا این بازي زبان این گونه کار می
کنند؟ به عبارت دیگر آیا خود ا زیست شناسان این گونه عمل میکنند؟ و یا چرفکر می

 پذیر است؟ بازي زبان قابل استدالل و توجیه
هایی را در نظر بگیرید که در کوچه درحال بازي لـی لـی هسـتند. اگـر از آنهـا      بچه

شوند و با بهت و حیرت به کنند، چه جوابی خواهند داد؟ گیج میبپرسیم چرا بازي می
گوینـد دوسـت   کنند. در نهایت اگر آنها را خیلی تحت فشار بگـذاریم مـی  اه میشما نگ

توانیم بپرسیم کـه آنهـا چگونـه بـازي     چرا ندارد. اما می» بازي کردن«داریم بازي کنیم. 
کننـد، بلکـه   ها نظریه بازي لی لی را براي شما بیـان نمـی  کنند؟ در این صورت بچهمی

ها بپریـد و ... . حـال اگـر هنگـام بـازي      از روي خانهدهند چگونه عمال به شما یاد می
گویند: سوختی! حال اگر شما بگویید چرا؟ باز گفته پایتان روي خط رفت، بالفاصله می
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ها به شما خواهند ، و اگر شما بر این پرسشتان اصرار بورزید بچه»تو سوختی!«شود: می
 اج خواهند کرد.و در نهایت شما را از بازي اخر» کنی!جرزنی می«گفت: 

هـاي  پس از موفقیت خارق العاده فیزیک نیوتنی فیلسوفان سعی کردند تا به پرسش
هاي فوق پاسخ دهند و دالیل اعتماد ما به علم را صورتبندي کنند. اما نتیجه ارائه نظریه

پذیري درباره علم و قواعد بازي زبان آن شد که وقتی پذیري یا تحقیقابطالپذیري، اثبات
افتـد بسـنجید مالحظـه خواهیـد کـرد      را با آنچه که عمال در تاریخ علم اتفاق مـی  آنها

دهد نیسـتند. بـه عبـارت دیگـر     هیچکدامشان قادر به تبیین آنچه در عمل علمی رخ می
شود شما بیرون از اجتماعی براي بازي زبان علم در نهایت منجر می -هاي فلسفیتبیین

اطی بــا آن نداشــته باشــید و تنهــا در گوشــه جامعــه علمــی قــرار گیریــد و هــیچ ارتبــ
هاي فلسفه به تفلسف در این باره بپردازیـد بـدون اینکـه نـه کـار شـما روي       دپارتمان

 دانشمندان تاثیر بگذارد و نه عمل آنها در تفلسف شما نقشی بسزا داشته باشد. 
ائـه  هاي فلسفی چندان راهگشا نیست و معمـوال سـبب ادامـه ار   بنابراین ارائه تبیین

شود، حال آنکه شـکل زنـدگی علمـی    هاي گوناگون و گاه متعارض با یکدیگر میتبیین
شناسـان و یـا شـیمیدانان شـبیه همـۀ اشـکال زنـدگی نــه        جامعـه فیزیکـدانان، زیسـت   

 پذیر. ویتگنشتاین معتقد است:پذیرند و نه غیر قابل توجیهتوجیه
بینی اسـت.  غیر قابل پیش شما باید در نظر داشته باشد که بازي زبان بیان چیزي

ناپـذیر نیسـت).   پذیر نیست (یا استداللمنظورم این است که: مبنا ندارد. استدالل
 ) 559، صOC». (شبیه زندگی ما -آن آنجا هست

 دي. زد. فیلیپس در شرح این نقل قول از ویتگنشتاین معتقد است:
کنند. خ آن را تبیین نمیتوانیم تاریخ این جوامع را بیان کنیم، اما این تواریما می«

آنهـا بـه ایـن شـیوه      -بودندهاي آنها باید به این شیوه میکنیم تاریخما ادعا نمی

 ) 83، ص2003(فیلیپس، ». اش همینبودند، همه
هـاي زبـان گونـاگون    توان به فهم اشکال گوناگون زندگی یا بـازي بنابراین تنها می 

اهی براي رسیدن به این فهم است. چنین شناسیِ علم رموجود در علم پرداخت و مردم
دهد، هاي زبانی گوناگون به ما نمیفهمی هیچ معیار جهانشمول براي ارزیابی میان بازي

بلکه با رسم تصویري از آنها سبب خواهد شد تا بتوانیم بنابر نیازها و تعلقات روحی و 
 ا همخوانی دارد.اجتماعی خود، تصمیم بگیریم که کدام بازي زبان با شرایط کنونی م
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