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 "Must" and "Is" and the relationship between them has 
always been the main subject in traditional and even 
modern philosophies. In the last century, this subject 
has gone from philosophy to sociology of science and 
has researched the collective and scientific life of 
researchers and scientists as a concrete subject. In 
these reflections, contrary to the philosophical view 
which mainly seeks the independence and purity of 
science from non−science and considers the idea of 

pure science in the world of ideas or in the mind’s 
scientists or in the realm of immutable and fix 
"entities", this eternal and fixed entities have given 
way to temporal, spatial, and social entities, and thus a 
different kind of relationship has emerged; A 
relationship that has led to different Must. This has led 
to a major shift in methodological considerations and 
philosophical and sociological analyzes of research 
topics, including methodology of science and standard 
epistemology. In this article, after mentioning a brief 
history of the relationship between these two categories 
in traditional philosophy, we try to point out the 
semantic changes and methods that have occurred in the 
relationship between them, especially in the sociology 
of science and knowledge in modern times. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

هفا  ددیفد هفا  نفی و و ی فو فلسفههو رابطه آن دو در فلسفهه« هست»و « باید»
فلسفهه بفه همواره موضوع بحث و تأمل بوده انفت  ایفم موضفوع در  فخن ا افخ  ا  

مثابفه شیانو علم رف ه و  یست دمعو و علمفو محققفان و دامنفمیدان را بفهدامعه
موضوعو امضمامو مورد تحقاق  خار داده انت  در ایم تأمالت  بفخ ال  بخداشفت 
فلسهو که بان خ  واهان ان قالل و  لوص علم ا  غاخعلم انت و به ایدۀ علم ماب 

طورکلو در نفایت  و یا در ام زاعفو  فالو و بفه ها و یا در ضماخ یکامدر عالم ایده
هفا  ا لفو و بابفت دفا   فود را بفه هایو تغااخماپذیخ مظخ دارد  ایم هسفت«هست»

رو موع دیگخ  ا  ایم رابطه را ر م  ها   مامو و مکامو و اد ماعو داده و ا  ایمهست
نبب تغاافخ ا  که به بایدهایو م هاوت امجاماده انت  ایم موضوع  ده انت؛ رابطه

شفیا  و هفا  فلسفهو و دامعفهشیا  و و تحلافلمگاهو عمده در مالیظات روش
شیانفو معافار شفده شیانفو علفم و معخففتدرباره موضوعات تحقاق ا  دمله روش

ا  کوتفاه ا  رابطفه ایفم دو شود پس ا  باان تاریخچهانت  در ایم موش ار تالش مو
اشاره شود کفه در رابطفه ایفم دو   و روشو مقوله در فلسهه نی و  به تغااخات معیایو

 شیانو علم و معخفت در دوران ددید و معاصخ رخ داده انت  ویژه در دامعه به
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 مقدمه

 در را خوود افالطوون و سوررا  جمهووری، دوم و اول دفترهای در
 و اخالقووی بایوودهای اسووتنتا  کووه انوودداده قوورار دیوودهاهی برابوور

 توصویه محسوو  و طبیعوی هوایهست از را سیاسی و اجتماعی
 از ابوااری اسوتفاده ،«طبیعت قانون» عنوان با که موضعی کند؛می

 عودل عین را برا و بیشتر قدرت به نیل جهت را پیرامون موجودات
 اسوتنتا  اصل منکر آنکهبی افالطون و سررا  مرابل، در. داندمی

 مفهوووم ذیوول «هسووت» مفهوووم طوور  بووا باشووند، هسووت از بایوود
 واژه این از «زمین دوستداران» آنچه از تر عام معنایی در «فوسیس»

 از پیوروی یافتوه، عودل مونه  بر یکسره را فلکی دور فهمیدند،می
 نظوام طراحوی بورای بنیوادی مثابه به را هستی و لوهو  هایقانون

 بوور نوووعی بووه و نموووده توصوویه حکووی  حوواک  اخالقووی و سیاسوی
 اجتماعی جهان و نفس درون جهان هستی، جهان میان هماهنگی

 ایون(. دوم و اول دفتر جمهوری، ،1821 افالطون،) اندکرده حک 
 سوینا،ابون فارابی، چون مسلمانی فیلسوفان ناد توانمی را رویکرد

 جهووان در دیگرانووی و مالصوودرا طوسووی، نصوویرالدین خواجووه
کوویینی توموا  و کبیور آلبورت و آهوسوتین همچوون مسیحیت  آ

 هنجارهوای و بایدها استنتا  آموزه، این بنیادی اصل. کرد مشاهده
 یوک یوا و «کلی» یک مثابهبه خود که است ی«هست» از رفتاری

 نودای بوه و شناخت را آنها باید که دارد زبانی و قوانین اونیورسال،
 آن نودای مطواب  را خوود کوردار و هفتار و پندار و داد فرا هوش آن

 بوه: »خواهدمی ما از هراکلیتو  که هونههمان درست کرد؛ تنظی 
 (.148ص ،1821 خراسانی،) «من به نه و دهید فرا هوش لوهو 

 قوورارداد مفهوووم طوور  بووا و جدیوود دوره شوورو  بووا آموووزه ایوون
 دربوار  هیووم اثرهواار مالحظوات و الک و روسو توسط اجتماعی

 به داد؛ ساحت دو این تفکیک آموزه به را خود جای هست، و باید
 سواحت بوه را خوود باید «دانشمند» و عل  پس، این از که ایهونه

 متفکور و «سیاسوتمدار» توا سوازد محدود آنها توصیف و هاهست
 حووزه «بایودهای» جمعوی، خورد نووعی مبنوای بور بتواند اخالق

 ترین روشون. کند مشخص را دین حتی و حروق سیاست، اخالق،
 دوم و اول نرودهای در توانمی را هیوم از پس تفکیک این صورت

 وبر ماکس و بیست  قرن هاینوکانتی ناد بعد، هایدوره در و کانت
 ویلهلو  آثوار در هموه از بوی  و سیاستممدا  و دانشمند کتاب در

 از آنهوا تموایا و انسوانی علوم تأسیس بنیاد که کرد مالحظه دیلتای

 متفکوران بورای تفکیوک ایون اهمیوت. است نهاده را تجربی علوم
 انفصال خطو  از یکی توانمی جریت به که است حد آن تا مدرن

 دانسوت؛ موضوو  هموین در را( کالسیک) سنتی فیلسوفان از آنها
 و سونت میوان هفتگوهوای در نیوا ایران امروز جامعه که ایمسئله

 .است آن درهیر جدید اجتماعی نظام ملاومات و مدرنیته
 هووایروش بووا انسووانی علوووم−خووط ایوون سوووی دو در اهرچووه

 برهنگوی و اسوترالل آرموان بوا تجربی علوم و خود ویژه مطالعاتی
 و بایودها قلمورو بور یکوی ،«معیوار شناسیمعرفت» ضابطه و تام،

 اینکوه در دو هور اموا اسوت، متمرکوا هواهسوت قلمرو بر دیگری
 حریروت کشوف به معطوف را خود هاینظریه و هاآموزه و مفاهی 

 کشووف موودعی دو هوور هووویی. بودنوود هوو  شووبیه دانسووتند،مووی
 مبنوای توانودموی که هاییهست اند؛ناب و خالص هایی«هست»

 بوا اولویوت اینجوا در البتوه. هیرد قرار عملی و انضمامی بایدهای
 علووم در شوده کشوف هوای«هسوت» هرچند است؛ انسانی علوم

 و اجتمواعی بایودهای تودوین بورای مبنوایی توانودمی نیا تجربی
 و آدمی رفتارهای تحلیل در که است آن بهتر اما هیرد، قرار رفتاری
 کنوی  عمول دهور ایهونوهبوه حرووقی، و اجتمواعی قوانین تدوین

 (.1811 دیلتای،.ک: ر)
 و زد ه  بر را انگاره این عل ، شناسیجامعه که نپایید دیری اما

 بیرونی عوامل از (تجربی یا ی)انسان عل  استرالل آرمان داد نشان
 بسیاری عمل، در زیرا است، غیرواقعی بسیاری حدود تا غیرعلمی

 هوا«هسوت» استنتا  و کشف در اجتماعی هایکن  و رفتارها از
 دقیره علوم از انسانی علوم تفکیک جای به روازاین دارند؛ دخالت

 فوراوان هوایسواحت توأثیر از توانمی ،«هست از باید» استنتا  و
 ضووابط بور غیرعلموی عوامول مترابول توأثیر و یکدیگر بر معرفتی

 آدموی، معرفوت در تنهوا نه که شود داده نشان تا هفت سخن علمی
 علووم نام به ه  از مسترل و متمایا کامالا  شده تفکیک هایساحت
 رفتوار و معرفوت خوود بین بلکه ندارد، وجود دقیره علوم و انسانی

 شخصیتی، روانی، متعدد عوامل و نیست دقیری تفکیک ه  آدمی
 علموی هوایمعرفوت اعوالم و کشف فرایند در بیرونی و اجتماعی

 .دارند دخالت غیرمستری  و مستری   طور به
 جودال نخسوت آنکوه بهتور موضوو  ایون کوردن روشون برای
 اداموه در و شوود بیان هست، از باید استنتا  مخالفان و طرفداران

 سواحات میوان تفکیوک ضعف نرا  عل ، شناسیجامعه کمک به



     7047/ تابستان 777/ ش81شناسی علوم انسانی/ س روش  71

 

کید آن بر مدرن فیلسوفان که معرفت چندهانه  داده نشوان دارند، تأ
 مبنوایی ارایوه درصودد نوشوتار ایون در کوه داشت توجه باید. شود

 حتووی یووا و اجتموواعی علوووم یووا حروووق علوو  بوورای فلسووفی
 .نیستی  شهری و مدنی هااری سیاست

 
 زمین دوستان برابر در افالطون

 سوتر  اثور ایون کلیت در که نرشی از برکنار جمهوری دوم و اول دفتر
 بور دقیرواا  زیورا دارد، تواریخی ارزشوی تنهوایی بوه خوود کنود،می ایفا

 و شوده داده هوایپاسو  از برکنوار هو  باز که نهاده انگشت موضوعی
 بلنود فریاد. بود خواهد و است بوده آدمی تفکر و تأمل موضو  همواره

 و( 1814 دلووز، ؛1814 نیچوه،.ک: ر) نووزده  قورن اواخر در نیچه
 و افالطوون هوایپاس  علیه فیلسوف این پیروان جدی هایتحلیل
 پرسشوی بوودن زنوده بیوانگر همگوی مخالف، هایدیدهاه احیای
 بایودهای تووانموی آیوا» اینکه بر مبنی است؛ کتاب این در بنیادی

( فیایکوی) طبیعوی هوایهست از را اجتماعی و سیاسی اخالقی،
 اسوت مطور  ما برای ه  هنوز پرس  این. «خیر؟ یا هرفت نتیجه

 پاسو  درهیور همچنان که ایجامعه برای آن به پرداختن درنتیجه و
 .است شنیدنی و نغا است، آن به

 سوودمند قووی بورای کوه چیای» را عدالت تراسیماخو  اینکه
 قوی فرد که حری از را خود موردنظر الگوی و کندمی تعریف «باشد

 طبیعوت قوانون از است، قایل خود برای دیگران از ابااری استفاده در
 بواال پرس  به پاس  در تاریخی نظری نرطه به را ما کند؛می اقتبا 

 سیاسوی قدرتمنود جبهوه نماینوده عنووانبه تراسیماخو . رساندمی
 کوه حری بنابر افالطون، و سررا  عرالنی تفکر مرابل در خود زمانه

 هواانسان حتی و حیوانات و نباتات از اع  قدرتمندان همه به طبیعت
 نظور در چوپوانی همچون را قوی شخص همان یا حاک  است، داده
 وی خوود نفو  بورای صورفاا  هوسوفندان، بوه وی خدمت که هیردمی

 تورقوی نف  از عبارت عدالت و قدرت در ح » اینجا در پس. است
 راه از قدرتمنود بروای بوودن طبیعوی همین براسا  بنابراین ؛«است

 نظو  در قاعوده این رعایت لاوم نیا و زیردستان و ضعفا از کشیبهره
 جّبوار خودکاموه حواک  یوک اهور هفت توانمی سیاسی و اجتماعی

 آنوان خوود و هیرد دست به را مردم اموال تمام قدرت و حیله با بتواند
 دزد و مترلو  را وی آنکوه جوای بوه سوازد، خوود بورده و بنده نیا را

 و ظلو  از کوه کسوانی زیرا نامند؛می سعادتمند و خوشبخت بنامند؛

 نوه دارنود، وحشت آن تحمل از که است این برای هویندمی بد ست 
 جمهووری، ،1821 افالطون،) «ترسندمی آن ارتکاب از خود اینکه
 (.200ص ،801 اول، دفتر

 چیوا، هور در ظلو  کرد اثبات آنکه از پس افالطون مرابل، در
 ،818 هموان،) است انشراق و نفاق مایه خانواده یا جامعه از اع 
 در بایود اجتماعی عدالت چگونه دهد نشان کوشدمی ،(201ص

 و( فورد درون) درونوی یعنوی عدالت، دیگر سطح دو با هماهنگی
 را هفتگو طرفین وی روازاین شود؛ سازهار آنها با و سنجیده کیهانی

 آنجوا از و شهر در عدالت سطح به فرد در عدالت بررسی سطح از
 ایون از ترلیود و الگوبرداری در فیلسوف نر  و کیهانی عدالت به

 آن تحرو  و مسترر، و ثابت های«هست» همان یا کیهانی عدالت
 نظوام طرحوواره و کنودموی راهنموایی خوود برون و درون شهر در

 نفووس مؤلفووه دو بووا نسووبت در را خوووی  مطلوووب سیاسووی
 موواحوزی،.ک: ر) داردمووی عرضووه خداشناسووی و شناسووی(رو )

 و اولیوه شکل به را موضو  این جمهوری دوم دفتر در وی(. 1818
 شواید پوس: »کنود می بیوان چنین شود، طی باید که راهی عنوان به

 موانعی اهور. تورآسان شناخت  و باشد بارهتر شهر در ه  عدالت
[ مدینوه] شوهر در را عودالت ماهیوت نخست بگاارید بینید،نمی

 آدمی افراد در عدالت درباره آن از استفاده با سپس و سازی  روشن
 وجوه چوه ببینوی  توا بسنجی  یکدیگر با را آنها آنگاه و کنی  تحری 

 (.261ص ،862 دوم، دفتر همان،) «آنهاست میان تشابهی
 تووانمی اینکه در دو هر وی مخالفان و افالطون رسدمی نظر به
 موراد اینکه در اما دارند؛ نظراتفاق کرد، استنتا  هاهست از را بایدها

 افالطوون. دارند جدی نظری اختالف چیست، اینجا در «هست» از
 فیایووک) زمووین و محسووو  عووال  کووه زمووین دوسووتان بوورخالف
 در و واحود 1کلیتوی بوه دانسوتند،موی هستی عال  تنها را( محسو 

 مرات  از یکی تنها محسو ، عال  که دارد نظر هستی از متکثر عین
 کاسوموزیک، کلیوت ایون بور افالطون عریدهبه. است آن درجات و

 را آن توانودموی فیلسووف تنهوا کوه اسوت ساری و حاک  عام قانونی
 عرول بر ناظر و معرول قوانین آن از تواندمی که اوست تنها و بشناسد

 طرحوی هیرد؛ بهره سیاسی و اجتماعی و فردی بایدهای برای رو  و
 کورده دنبال قوانین و سیاسی مرد چون دیگری رسایل در افالطون که

                                                           

1. Universality 
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 بشوری قووانین با کیهانی کاسموزیک قوانین میان ارتبا  چگونگی و
 تووا اسوت کوورده تبیوین را اجتمواعی و خووانوادهی و فوردی سوطح در

 توجوه ضورورت ارتبوا ، این از الگویی ترسی  بر افاون ترتی بدین
 واقعیوات بنوابر بایودها تنظوی  درنتیجه و انسان وجود زمینی ابعاد به

 داری خویشوتن چون تریزمینی فضایل و حاصله تجربیات و زندهی
 سیاسوی، مرد ،1821 افالطون،) باشد داده توضیح نیا را شجاعت و

 (.1818 ماحوزی، و 1186ص ،841
 و سیاسوی بایودهای تودوین بورای شوهریار اخیور، آموزه طب 

 شوهر معرول قوانین به که نگاهینی  بر افاون اخالقی، و اجتماعی
 دارد کیهوانی معروول و ثابوت هایهست همان یا فیلسوف آرمانی

 اقتضوایات و خوود تجربیوات بوه یعنوی زمینی، هایهست به باید
 شورایط بوا متناسو  بتوانود توا باشد داشته نظر نیا مکانی و زمانی
 زمینوی اتبوا  احووال مناسو  بایودهایی عامه، مصلحت و زمانی
 نتیجوه ایون بوه را موا اخیور، موضو . درآورد اجورا بوه و کند وض 

 اسوتنتا  هواهست از را بایدها سطح، دو در افالطون که رساندمی
 مرابول در آن طوی کوه عرول و رو  سطح در نخست است؛ کرده

 بنیواد االذهوانیبوین و ثابوت و معروول هاییهست زمین، فرزندان
 هونوه)آن تربیتوی و آموزشوی و اخالقی و سیاسی بایدهای استنتا 

 قورار( اسوت شوده ترریور جمهووری نهو  توا سوم دفترهای در که
 مرابوول در آن طووی کووه تمنووا و اراده سووطح در دوم و هیرنوودمووی

 محسو  و مکانی و زمانی انضمامی   هایهست صور، دوستداران
 و سیاست  متدد رساله در که هونه)آن ماکور بایدهای استنتا  بنیاد

 از هو  را افالطون برداشت، این. هیرندمی قرار( است آمده قوانین
 را بایودها کوه−( هاماتریالیست) هرایانماده همان یا زمین دوستان

 هو  و کندمی متمایا −دانندمی محسو  هایهست از منت  همه
 چشو  که سازد می دور ایایدیالیستی تمام و تام بنیادهرایی از را او

 (.1818 ماحوزی،.ک: ر) بنددمی محسو  واقعیات بر را خود
 چون مسلمانی فیلسوفان ناد توانمی را الگو این از هایینمونه

 برای. کرد مشاهده نیا طوسی نصیرالدین خواجه و سیناابن فارابی،
 حواک  تعریوف، و نظور مروام در نصویر خواجوه و سیناابن فارابی،

 و معودود وجودشوان)کوه  فیلسووف یوا و نبوی خوواه فاضله مدینه
 بوا وجوودی و معرفتی ارتبا  مبنای بر( است نیافتنی دست بسا چه

 براسوا  را مدینه سیاسی و اجتماعی بایدهای و قوانین فعال، عرل

 معرفوی( معرول ثابت هایهست) قدسی و کیهانی عرالنی قوانین
 چنوین حواک  عینوی، واقعیت و عمل مرام در حال این با کند؛می

 کیهانی معرول قوانین به که نگاهینی  بر افاون بایستمی ایمدینه
 کوه است رواین از باشد؛ داشته نظر در ه  را عینی اقتضایات دارد،

 مرولوه از سویناابون ،«دوسوتی» مرولوه از ایمدینه چنین در فارابی
 «وضو  حالت» از طوسی نصیرالدین خواجه و «نبوت و فراهت»

 و قدسوی هوایهست ترکی  جهت هاییمکانیس  اند؛هفته سخن
 احوواالت بوا متناسو  بایدهایی عرضه برای محسو  هایهست
 هسوتند درهیور مشوخص و عینوی مشوکالتی بوا که مردمانی عینی

(. 1821 مواحوزی، و مردموه ،1810 طوسی، نصیرالدین.ک: ر)
 مووردنظر سیاسوی و اجتمواعی اخالقی، بایدهای نیا وضعیت این
 از اولوی کوه معروول نیموه و معروول سوطح دو در را فیلسووفان این

 و معرووول هووایهسووت ترکیوو  از دومووی و معرووول هووایهسووت
 قراردادهرایوی بر را راه و داردمی عرضه شود،می استنتا  محسو 

 (.1810 ماحوزی،) بنددمی افراطی بنیادهرایی یا و صرف
 

 جدید دوره در هست از باید تفکیک طرفداران

 و سیاسوی و اخالقوی هواینظوام بازسازی هدف با مدرن دوره در
 از بایود جودایی اندیشوه کلیسوا، و مواه  نظوام از آنهوا استرالل

 و عمومی مطلوبی به محسو  و معرول هایهست از اع  ،هست
 فرهنو  و تمودن تفکور، از جدیودی دوره طراحوی بورای ایالزمه
 کوردن جوایگاین بوا دوره این فیلسوفان و اندیشمندان. شود تبدیل

 تبیوین بوه سون ، آن از استنتاجی هرهونه جای به اجتماعی قرارداد
 هموت عموومی و خصوصی متعدد ساحات در انسان آزادی حوزه

 از روسوو و الک ناد اجتماعی قرارداد مفهوم میان این از. هماردند
 سواحت دو ایون بوین جودایی لاوم درنتیجه و ناا  طر  و سو، یک

 و جودا ایعرصوه هشوودن بوه دیگور، سوی از کانت و هیوم توسط
 .بخشید سرعت بایدها، برای مسترل

 نظوام در هسوت از بایود استنتا  بودن آمیا مغالطه مدعی که هیوم
 کورده بنودی صوورت چنوین را مغالطوه این بود، پیشینیان فلسفی تفکر
 ایو ،ردهکو برخورد آن به نونکا ه  تا هک اخالقی سیست  هر در»: است

 ایو ردهک هوشاد فلسفه جویانپی به و یافته وقوف مطل  این به پیوسته
 چوه توا خوود مسوایل بحو  و طور  در اخالق فلسفه اندیشمندان هک
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 و پردازنودمی هفتگو به فلسفه معمولی و متداول زبان و روش با زمانی
مسوئله  نخسوت اندیشوی، فلسفه مشوخص و معلووم شویوه بوا جا همه

 هموان مطاب  و راه همان از و دهندمی قرار بررسی مورد را خدا هستی
 و خصوایص درباره را خود نظریات و مطالعات فلسفه، معمولی روش

 محو  به ناههان اما دارند،می ابراز هاانسان اختصاصی هایخصلت
 ایون هکو یوابی درموی بسویار شوگفتی با اخالقی هایطراحی در ورود
 هوایرابطوه از اثوری دیگر و شود می دهرهون فلسفه با هماهنگی روش

 فلسوفه مسوایل و قضوایا یلکتشو در معموول طور به هک نیست منطری
 ایمسوئله یوا قضویه هوی  اندیشوه سیست  این در و شودمی برده ارک به

 حوایری از نرولبه) «باشد نیافته سازمان نبایستی و بایستی با هک نیست
 از هیووم پیروان تا شده سب  رویکرد این(. 88−88ص ،1820 یادی،

 کننود سل  اخالقی هایهااره از را اخباری وجه هرهونه دیگر، ایزاویه
 امور ایون. بداننود غیرتوصویفی هاییهااره را بایدها به ناظر هایهااره و

 در غیرمعرفتوی نوو  از هورویایموان و شهودهرایی نوعی برای را زمینه
 نیوا کانوت که موضوعی است، کرده فراه  دین سپس و اخالق عرصه

 قراردادهرایوان از متفاوت وی هرچند داشت؛ بسیار سهمی آن تبیین در
 عرول هوایهوااره تموامی طورکلیبه و اخالقی هایهااره داشت تالش

 اصووول از را... و اخالقووی و دینووی سیاسووی، حروووقی، از اعوو  عملووی
 هموو،و  1821 کانوت،.ک: ر) کنود استنتا  ذهن غیرمعرفتی پیشینی
 (.نخست فصل ،1861

 ارایوه و نظور از عمول حووزه تفکیوک در کانوت کلی طرحواره
 اخوالق، چوون موضووعاتی بورای هوانوومن عرصوه از آزاد تبیینی

 زیباشوناختی توأمالت و روشونگری حتوی و دین حروق، سیاست،
 بوه بخورد؛ هره جدید دوره هویت به جدایی این رسماا  تا شد سب 

 ایموان نفو  بوه شوناخت کردن محدود از کانت که آنجا معنا، این
 منهوای ایموان شمایل به آنکه از بی  ایمان این است، هفته سخن

 شوبیه عرالنیوت بور مبتنی آزاد   عمل شمایل به باشد، شبیه معرفت
 آن در که باشد می ایمانی کانت نظر مورد ایمان ترتی  بدین است؛
 آدموی دیگور عبوارتبه خودالاام؛ ه  و است 1خودآیین ه  آدمی

 و اعوال خیور بوه نیول عملی، عرل پیشینی اصول مبنای بر و آزادانه
 را( خردمند ذوات تمامی آرمانی مدینه) غایات ملکوت در زیستن

 متعودد هوایحووزه در خوود فعالیوت تمامی نهایی غایت عنوانبه
                                                           

1. autonomous 

 کانوت،) کنودموی جوام بودان رسیدن برای را خود عام و انتخاب
 (.188−80ص ،016 سوم، بخ  ،1861

 معرفوت هموان یوا نظور حوزه میان تفکیک در کانت که مسیری
 اراده حووزه از( دقیره و تجربی علوم) فیایکی هایهست به معطوف

 بوه را بایدها و هشود اجتماعی و فردی اخالقی   بایدهای همان یا آزاد
 و متوافیایکی فیایکوی، دینوی، هوایهسوت سویطره از مندنظام نحو

 ضووروری و کلووی ایوجهووه هووابوودان و کوورد آزاد پیشووین فرهنگووی
 مورد شدت به وی از پس هاینوکانتی وسیله به بخشید،( المللی بین)

 نیوا هگول چوون اسوتثنایی میوان، ایون در البته. هرفت قرار استربال
( معرفوت) معرول امر فاصله حاف با داشت تالش که داشت وجود

 در سیاسوی بایودهای اسوتنتا  بورای را راهی ،(عینیت) واقعی امر و
(. پونج  بخو  ،1811 هنری ،.ک: ر) کند باز مدرن دولت قامت

 ارایوه بوا کورد توالش هگول تاریخی دیالکتیک از الهام با نیا مارکس
 و اخالقوی بایودهای چگونه دهد نشان تاری  از ماتریالیستی روایتی

 آن از و دارنود اقتصواد در ریشه دینی هنجارهای و سیاسی و فرهنگی
 دلیل بوه زیاد عم  وجود با که هاییتحلیل شوند؛می ناشی هاهست
 زیست و زندهی فراوان وجوه هرفتن نادیده و حد از بی  هراییترلیل
 متعودد هوایالیوه نرو  از پوشیدن چش  نیا و بشر جمعی و فردی

آن اجتمواعی، و فکوری تحوالت در معرفت و واقعیت دهند تشکیل
 آنچوه خالصوه طوربه. برنیامد رابطه این تبیین عهد  از باشد که هونه

 علووم هموان یوا هواهسوت از بایدها تفکیک داد، رخ مدرن دوره در
 ادامه در که ایانگاره بود؛ محسو  واقعیت از کاشف فنی   و تجربی

 تجربووی علوووم از آن تفکیوک و دیلتووای نوواد انسوانی علوووم تولوود بوه
 توووأمالت نتیجوووه در بیسوووت ، قووورن دوم نیموووه در اموووا انجامیووود،

 میوان روابوط بوه را خوود جوای و ریخت فرو معرفت شناسانجامعه
 علمویبرون عوامل با علوم کلیت ارتبا  و انسانی علوم و دقیره علوم

 .داد اجتماعی و شخصیتی عوامل جمله از
 

 بررره هسرررت از بایرررد اسرررتجتا  عرررد  یرررا اسرررتجتا  از چرررر  

 علم شجاسیجامعه

 نیموه) بیسوت و نووزده هایقرن بر حاک  نوکانتی و کانتی الگوی اهر
 کورده تفکیک باید و هست حوزه بین که جهت آن از ه  را( نخست

 خوار  عوال  از ما معرفت به را هاهست حوزه که جهت آن از ه  و
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کادمیک و فکری غال  روند عنوانبه است، کرده تحویل  بوازه ایون آ
 قورن دوم نیموه در کوه کرد ادعا توانمی آنگاه بگیری ، نظر در زمانی

 اسوت؛ شده واق  جدی چال  مورد نخست فرض ک  دست بیست ،
 خوود جوای سنتی شکل از بح  جهت اینجا، در که مالحظه این با
 .دهد می باید از هست استرالل عدم یا و استرالل به را

 دانو  همان هست، از مراد اخیر برداشت در شد، هفته کهچنان
 و نووزده  قرن هرایانعل  که است خار  عال  از ما علمی و تجربی

 را دانو  ایون بیسوت ، قورن اول نیموه پوزیتیویسوتی جریوان ویوژهبه
 هموان یا عل  شناسیروش که کردندمی تصور ایقلعه و دژ همچون
 ایون خواه دهد؛نمی راه بدان را ایبیگانه هی  معیار، شناسیمعرفت

 کوانتی ضوروری و کلی بایدهای) انسانی علوم احکام سن  از بیگانه
 هموواره که اجتماعی و فردی عوامل سن  از خواه و باشد( نوکانتی و

 هوای پژوه  در آنهوا نهوادن کنوار مودعی حریرت به معطوف عل   
 باشوند؛ می حریروت کشوف علو  کوار مروام، ایون در. است علمی

 تردیود آن در کوه اسوت خالصی حریرت شودمی یافته آنچه بنابراین
 معرفوی و پوزیتیویسو  بوه پووپر نردهای با برداشت این. نیست روا

 و تجربوه از برآموده هوایهوااره کنوار در نظری هایهستند و هاهااره
 بوه کووهن توما  پارادایمی مالحظات و نردها همچنین و مشاهده

( بوود تواریخی پیشرفت و توسعه مدعی)که  خطی هراییعل  جریان
 داد تورمتساهل و ترمتواض  ایاندیشه به را خود جای و شد تضعیف

 اخیوور رویکوورد بووا نروود دو ایوون(. 11−14ص، 1114)کوووهن، 
 بوه متعهود را خوود( آغوازین رویکورد)برخالف  عل  شناسیجامعه

 هواییافتوه خلووص تضومین بورای علو  بیرونی عوامل برمالکردن
 تولیود فراینود اساسواا  دهود نشان داشت اصرار بلکه دید،نمی علمی
 از مشوحون درنتیجوه و مکوانی و زموانی اجتمواعی، فرایندی علمی

 & Barnes, 1997, p.182)شود هموراه اسوت، بیرونوی عوامول

Barnes, 1982)بیسووت ، قوورن ت  صوواز دهووه ش معنووا ایوون بووه ؛ 
علو   یرناپاخلل یکرهاز پ که یافتندعل  در یلسوفانف وشناسان جامعه

 ازنمانوده و  یبواق یایچ یانهراعل  یو دعاو یارمع یشناسو معرفت
 از مشوحونآن لحوا  کوه  ازرا  یعلم هایهاارهتوانند یآنها م رو این

 از ای انودازه توا را خوود معنوای و اسوت غیرعلموی نظوری هایهاار
 و معرفووی نیووا و کننوودمووی کسوو  دارنوود، قوورار آن در کووه هفتمووانی

 هواارزش و اجتمواعی هایساخت از متأثر هاهااره همین یابیجهت
 کنند. یشناختجامعه یلاست، تحل یو عموم یشخص یدهایو با

 پوایرش بوا جدیود علو  فلسفه از ایشاخه روند، این از متأثر
 یطرفویبوودن بو یورممکنغ جملوه از− جدیود فرضیات از برخی
نشوده،  ، اسوتفاده از مفروضوات آزموونیعلم یاتدر کشف یعاطف

 یکوه جامعوه علمو ییضودهنجارها یگورو د یعلم یهایجانبدار
 یهوامعرفوت یعلمو ییهرایتکل یجا هب −خالف آنها بود یمدع

و  یعلمو یوتمتساهالنه خود را از قطع یکردیدر رو یرشخصی،غ
 ییندر تع یبرکنار داشت و به نر  عوامل اجتماع پیشین ییراهعام

که  یاانعل  به همان م یدتول رونددر  یراز کرد،عل  اذعان  یمحتوا
از  یتروفکه م نیا ییحضور دارند، ضدهنجارها یعلم یهنجارها

، 1820 ی،.ک: موولکرحضوور دارنود ) ،نها سوخن هفتوه اسوتآ
 (.88−88، ص1820 یباکالم،ز ؛180ص

 نشوان کوشویدند معرفوت و عل  شناسانجامعه اسا ، این بر
 علووم هوایهوااره و هواهسوت بوه معطووف علمی   هایهااره دهند

 اجتمواعی سواخت یوک درون چگونوه بایودها به معطوف انسانی  
در  یتوروف، منخسوتدر قودم . شووندموی پرداخته و ساخته بارهتر

 یمعرف ی، ضدهنجارونعل  موردنظر مرت یاز هنجارها یکهر برابر
 یاخود، آهاهانه  یهاپژوه  یناست که معموالا دانشمندان ح کرده

 یووی،هرادر مرابوول عووام ی. ویازنوودمووی دسووتهووا ناآهاهانووه بوودان
در مرابول شوک  یی،هراخست یی،هرااشتراک برابردر  یی،هراخاص

 ی،عواطف یغرضیب برابردر  یافته، سازمان یشیاندجام یافته، سازمان
اصالت، جسارت و  ی  در مرابل تواض  و فروتن ی،عاطف یورزغرض
شوناختن،  یتبوه رسوم برابوردر  یوتعدم اصالت، و درنها ی  هستاخ

، 1818راد،  ی.ک: قوانعرشناختن را قرار داده است ) یتعدم به رسم
ه  مجموعوه  ی،مولک یدهعرهب(. 181، ص1820 ی،مولک ؛81ص

 یتووروفم ین و هوو  مجموعووه ضوودهنجارهاومرتوو یهنجارهووا
رفتوار  یابیو ارز یفتوص یبرا یانسبتاا استانداردشده یبند صورت

حضوور دارنود  یودهتن دره  یاهونه هکه در عمل ب استدانشمندان 
 (.186، ص1820 ی،.ک: مولکر)

 آنهوا بازنشور و علموی تحریروات در ضودهنجارها ورود به اذعان
 آغوازین تأکید مورد« نامترارن یینتب»عل ، آموزه  یلگرانسب  شد تحل

نادرسوت  یتنهوا دعواو اسوت یمودع که− راعل   شناسیجامعه دوره
 شوناختیجامعه یلمورد تحل یدبا درنتیجهو  یرفتهاثر پا یدهااز با یعلم
و  بپایرنود را «یتفواوتیبو»آن آمووزه  جای هکنار نهاده و ب −هیرند قرار
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 نادرسوت و درسوت یعلم یاز آرا یواحد یشناختجامعه−یعلّ  یینتب
  (.81، ص1820 یباکالم،)ز هند)کاذب( ارایه د

شودند کوه  یوادآورنکته را  ینعل  ا شناسانجامعه بعد، قدم در
 محافل و دانشمندان از بسیاری عل ، محتوای تولید نحوه از برکنار
 ی خوود را نوه از راه نموا یعلمو ی هوا و نتوایافتوه، علموی بار 
 یبخشویتشوفاف یاتر و یشرفتهپ یهایهها و استفاده از نظری آزما

 یبووه هوووش جامعووه علموو یرعلموویغ هایی شوویوهبلکووه از  یشووتر،ب
 یونبه ا 1؛نشانندیو شهرت م یتمربول ید و آن را بر کرسنرسان می

مشوترک  یارهوایمع یواواحود  یارمع یجا هموارد، ب یمعنا در برخ
 هوایو ارزش یرعلمویعوامول غ یونا ی،جامعه علمو پایرش مورد

 و مربولیوت بوه که است... و اقتصادی و سیاسی مناف  و اجتماعی
حضوور  ییودبوه تأ نظور. کنودموی کموک علمی نظریه یک شهرت

 ی،حل مسایل اجتماع ی،ساده همچون یدر امر داور یگرعوامل د
 یاجتمواع یتثروت، مربول وکس  قدرت  ی،دانشگاه یتشخص

فرض خوام  یانهراعل  عوامل، این بهدانشمندان  هتماما نیاو...، و 
 منودیبهرهناب و  یرتحر یبر امکان جستجو یمبن یشینپ یهو اول

معطووف بوه  دان    یهادر همه حوزه یتفعال برایمعتبر  یاز روش
 .اندکرده اتخاذتر متعادل یایشهرا کنار نهاده و اند یدهست و با

هسووترش نهادهووا و  یوولدلموواجرا آنکووه امووروزه بووه یوونا شوواهد
 مووانه یوا) اجتموواعی دانشوگاه ایوود  تسولطو  یاجتماعوات علموو

 نیووا( و بووازار و صوونعت و دولووت و جامعووه خوودمت در دانشووگاه
ضومن  یاز مراکا علم یاریو پژوه ، بس ی تحر باالی یهاینهها

 یاقتصواد و یاسینظام س یها و مناب  مالبه دولت ،اعالم استرالل
 یوازمورد ن یهامراکا بودجه ینکنند از ایو تالش م اند شده صلمت

 از دوم و اول هایجن  میانه در که الگویی ؛دست آورند هخود را ب
 در مسلط الگویی به جهانی دوم جن  از پس اما شد، آغاز آمریکا

 (. 1814.ک: کر، ر) یافت ارترا جهان تمام
دانشوگاه در  یرونرابطه دانشگاه و ب یدانم یعنیبار ،  یدانم این

 ییمعموا یعلم یاستانداردها یتاعالم استرالل دانشگاه و رعا ینع
 معموایی بوردارد؛ آن از پورده کوشود میعل   یشناساست که جامعه

 استرالل غیبت دلیلبه دانشگاهی اخیر حیات از دریدا که کنندههی 
کادمیک کرده  یاد «وارانگل حیات» عنوان با علمی هایفعالیت در آ

                                                           

ک علم وجه نیا بردانش و قدرت  هیدر نظر  فوکو. 1  .دارد اریبس دیتأ

کوه  یزمان یشناسان عل ، حتجامعه یدهعره(. ب1811 یدا،است )در
و  یاسویس یهوااز خواسوته راعل ، استاندارد بودن و استرالل خوود 

 −دینوی و سیاسوی و اجتمواعی و موالی قودرت از اع −نظام قدرت 
 مراکوا یدعواو یهدان  استاندارد در خدمت توج یندارد، ایاعالم م
علو  و  یسوهقودرت از ک اصوحابشود و یاستفاده م یادشده قدرت

موجه نشان دادن اقدامات خود سوود  یبرا یعلم های پژوه  ی نتا
و  سیاسوت عرصوه بوه دانشومندان ورود دیگور سووی از. یندجویم

شوان اثور یآنها از فرهن  فنو یربر تفس راهاز سه  یااقتصاد و اجتما  ن
انتخاب  با. 8 ؛کنند یفرا تعر یچگونه مسایل فن ینکه. ا1هاارد؛ یم

. 8کننود و یمومطور   یررسمیاستدالل غ یانکه در جر ییهافرض
کارشان از نظور  ی کند که نتایضرورت م یندانشمندان را تاب  ا آنکه

(. 841−840، ص1820 ی،باشد )موولک یدمف یاقتصاد و یاسیس
 یاسوی،س یگواهدانشومندان از جا یمعرفتو یمالحظه، ادعاهوا ینبا ا

 یمعنوا ادعوا یونبوه ا یرد؛پایآنها اثر م یو اقتصاد ینید ی،اجتماع
 ییدانشوومندان خووود ادعووا یروواتخووالص بووودن تحر و یرسیاسوویغ
اعو  از  یافتوه افعوال انجام یادعوا تموام ینا یراز ،است یدیولوژیکا

را  یورههمسو با نظام قودرت و غ یرمناب ، ارایه تفاس ینشیانتخاب ها
قودرت  یودیولوژیام علو  محو ، انبه  کوشد میو  یردهیم یدهناد

 کند. ی و ترو یغحاک  را تبل
 یواو پواداش ن یاشیانگ یها، نظامیادشدهعوامل  همهکنار  در

 ههوا بونظوام یون. اکندینر  م یفایعل  ا یرمحتوا و مس ییندر تع
 یهوااشواعه محورک یواانو م یاشها، قدرت انگلحا  نو  پاداش

ها فرق دارند )همان(. محرک یکدیگربا  یتکل جمع یندر ب یکاف
 یهایشرفتبه پ یابیدست ی،شغل یتچون ثبات و امن ییهاو مشوق

خووب،  یو درآمود پوول اعتبوار ی،دانشوگاه یهواو سومت یعلم
هوا، و مودال یاجووا ین،عناو یافتپرآوازه، در یمشارکت با نهادها

و  یادار هووایتشوون  از پرهیووا ی،اجتموواع یووتو محبوب یووتمربول
در  ی...، همگووو پژوهشووی هوواییافتووه انتشووار نتیجوو در  یاسوویس

 یهاارند. مولکیم ی دانشمندان اثر مستر یراتبه تحر یده جهت
هوا از اختصاص پواداش یرفته است که حت ی راه تا آنجا پ ینا در
از  یعوار ی تحر یکانجام  سب  هسسات را نه بؤنهادها و م ی طر

بوودن  یدعلت مف هب یشتربلکه ب ی،و جمع یهرهونه اغراض شخص
بوه »... سوت: نهواد مواکور دانسوته ا یهاخواسته یبرا ی آن تحر

شوود کوه یپواداش داده مو یانترال آن اطالعات یصرفاا برا انمحرر
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 یودخودشوان مف یرواتتحر یگیوریکنند در پیهمکارانشان فکر م
از  یورویبوه پ ی مستر یدهپاداش یبرا یسازوکار نهاد ی باشد. ه

 (.182)همان، ص «از مجموعه هنجارها وجود ندارد یکی
دانشومند  یوکتووان هفوت، یمالحظات مو ینبا نظر به همه ا

 هواییافتوه و کنودموی سیر عملی−فکری هفتمان یک درون تنها نه
بوه  یو از سواحت بخشودموی معنوا هفتموان آن اتمسوفر در را خود

 و معرفتوی الیو بوه  ایوجوودی و معرفتوی الیو و از  یگرساحت د
 تحریروات در را خوود وجودی هویت و کندمی سیر دیگر وجودی

 خوود اجتمواعی زیسوت دلیول بهبلکه  آورد،درمی نمای  به خود
و  اجتموواعی یوودهایبا و یاتاز نفسووان ایمجموعووه درون همووواره

 روهموین از کنود؛می سیر اجتماعیو  یفرهنگ ینو هنجار یاسیس
 وی یرواتدر تحر یو یتیهوو یهواو نر  اجتماعی هایخواسته

 برای تالش حتی و اعالم وجود باسخن، آنها  یگرده. بشودمی اردو
 یو برمبنوا ینشویعلو ، بوه نحوو ها یهنجارهوا مسویر در حرکت

 (.  01، ص1820 یباکالم،کنند )زیخود عمل م ی عال
 ی،المللوو ینو بوو یچووون مجووالت ملوو یموووارد یووان،م یوونا در
کادم یعلم یهاقط  ی،علم یهاانجمن  یوان یرسوم یکو نظام آ

علو  را  یردر قلعوه نفوذپوا یرونویورود عوامول ب یالزم برا یطشرا
کنود منشوأ خواص یعل  تالش مو یشناس. جامعهکنندیم یلتسه

 یهوایشورفتهوا و پیودهو مراومت نسبت به انوا  خاص ا یرشپا
کنود و نشوان دهود  یلو تحل یهتجا یاجتماع ایزمینه دررا  یعلم

 یجوهبلکه نت ی،علم یتعهد به هنجارها یجهنه صرفاا نت یوفاق علم
شوبکه  یوناست که خوود ا یکوچک یدر شبکه علم یجای یتوافر

 یقواعد عمل یبارهتر قرار دارد و بر مبنا یشبکه اجتماع یکدرون 
همان جامعه اسوت کوه  یا« کل» همینمعنا  دینب ؛کندیآن عمل م
  (.see Collins, 1978بخشد )یاعتبار م یعلم یهابه ساخته

نرو   کوردنعلو  بوا برجسوته  یشناسجامعه ،خالصه طور هب
علو   یمحتووا وجامعوه  یوانعنوان حلره رابوط مهکنشگران عل  ب

 هواهسوت عرضوه بوه معطووف تجربوی  علو   کوه است هنشان داد
 بنوابرایناسوت و  یاجتمواع یاقسام دان ، محصول یگرهمچون د

 یو احتموال یمحدود، محلو یریرینی،و غ یانههرایتهمان نگاه نسب
 ؛اسوت یقابول تسور یوابر عل  ن ،ها افکنده شدهدان  یگرکه بر د

عرضوه  یاز جهان ماد یتیضرورتاا روا یمعرفت علم» ترتی  ینبد
 یابیموجوود قابول دسوت یمناب  فرهنگو یهریانجیدارد که به میم

 ی،)موولک «یسوتندو مسول  ن یوجه قطع ی به ه که یاست؛ منابع
علو  و  یمعنا اسوت کوه درسوت ینسخن بد ین(. ا118، ص1820

و بافووت  ینووهبووه زم یاجتموواع یووداتتول یگوورروش آن همچووون د
 ینجادارد. در ا یکلیرو غ یمحل یاست که خصلت وابسته یاجتماع

شوان یاجتمواع یهایشهاز ر یشود مباح  علمیهرچند تالش م
هوا و درواقو  در لحظوه اقودام هونوه یوناز ا ی اموا پو هردد،جدا 
 یودهایبا و یاجتمواع یرهایتفسو ی،علمو های پژوه  یابیشکل
معنا علو  هموواره در  ینشوند. به ایم یوارد مباح  علم یعموم

 یبور جامعوه علموافاون  بنابراین،و  یابدیقوام م« کل» یک یئته
سوخن  یگوردبوه. یردهیبهره م یاتر ن هستردهخاص خود از جامعه 

 یوندهود. ایقورار مو یرتوأث را تحوت یتر، جامعه علمی جامعه وس
 یآنکه حت نخست یرد؛هیبه دو نحو انجام م یریو اثرپا یاثرهاار

هوا و بوه نحوو بده و بستان یاندر جر یاجتما  علم یسپس از تأس
 یهوامؤلفوه ی،علمو یهایافته یینها یبند از صورت پی  ی،پنهان

 وارد( یتوور )اجتمووا  علموو توور در جامعووه کوچووک جامعووه بووار 
و  بایودهامحصوول ورود  یآنکه خود اجتما  علم یگرد 1شود.می

شدن آنهوا  یتر و درون تر در جامعه کوچک جامعه بار  یهاارزش
و ذاتواا  یمحل یایدهپد یاعل  ن ترتی  دینب ؛است یدر جامعه علم

 یوانهونه ب ینرا بد ینکته محور ینا ین ،و پ ینااست. کال یاجتماع
 یونبوا ا ؛محال است بتوان عل  را از جامعوه جودا کورد»اند: هکرد

 یایوجود دارد، همان چ یافکر که دو حوزه متما ینوصف حفظ ا
وجود ماست، به بیشتر یرا که آشنا یایانهاقتدارهرا یراست که تصو

از فهو  و  یرینوی یکه احساسو ییآنها یستن یآورد... . تصادفیم
ندرت خودشان در خط مردم علوم کار  دارند، به یدرک روش علم

  (.Collins, 1978) «اندو کاوش کرده
کامالا در  یو علم یمسایل و موضوعات اجتماع یختگیآم ینا

                                                           

با  یتکامل یشناسستیز  ییتوان در همسو ینوع ورود را م نیشکل ا نی. آشکارتر 1
( نشاان داده اسات در 8391سااندو  »مشاهده کرد.  یدارهینظام سرما اتیمنو 

 یعناوان ااسا باه یجیمستمر و تدر  یشناختستیمفهوم تکامل ز  یجوامع غرب
 نیها است. او سنگواره واناتیح اهان،یدرباره گ دیبه تراکم انبوه اطالعات جد

اکتشاا   همچاون ییهااناهیتحاوتت در زم یعنوان محصاو  فرعااطالعات به
حاصل شاده باود. ااس گساتر   یمعدن عیبازار و رشد صنا افتنی یبرا یجهان

دسات داد کاه باه  هبا یدار تصاادفا  شاواهدهیسارما یاروااا یو اقتصاد یاسیس
، 8911 ،یمااو ک  «دیااانجام دیااجد یشااناختسااتیز  اتیاانظر  یبناادصااورت

باه  یمصانوع یهااماد  اارور  یبار تسار یمبن نی(. مالحظات دارو 819ص
 یبنادو دسته واناتیح ریها و ساانسان دنیتکامل د  ریدر مس ایها و تکامل انسان
از  اهاان،یو گ وانااتیدهنده ح ارور  یهایبوم یرفتار یر ا گو نابموجودات ب

 کنند.یم دییرا تأ ادشدهی یهستند که ادعا یموارد گرید 
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 از بایودها اسوتنتا  و هسوت از بایود یوکتفک یسنت یشهمرابل اند
 هسوت اساسواا  رویکورد، ایون براسوا  زیورا دارد؛ قورار هواهست

بتوووان  آن براسووا  کووه نوودارد وجووود عریووانی و محوو  خووالص،
 هوااز هست یدهابا یکتفک یوض  کرد، حت یاو  ینرا مع یدهاییبا

 نیا تفکیک همین زیرا نیست؛ مرصود به وافی ه  مدرن اندیشه در
 و خالص بایدهایی و هاهست که است استوار ایده این بر همچنان

 رویکوردکرد. طب   ییرا شناسا آنها توانمی که دارند وجود مح 
 اجتمواعی یرتیچون عل  حر ی برخالف تصور قد ید،جد یانتراد
در متن جامعوه واجود  یاپو یعنوان فاعالن و کنشگران عل  به است

 که هونه بدین ؛هستند غیرسوبژکتیو یدهاییو با هنجارهاها و ارزش
بوور  یرمسووتری و غ ی مسووتر طور قوودرت بووه یرونوویب ینهادهووا

 یهوایداور یو حتو هواآن یوتو حوزه فعال یعلم یهایریهجهت
و  یوداز با هسوت یوککتف پسهاارند، یاثر م شانیو سلب یجابیا

 یرواقعویو غ یمصونوع یکویکوامالا تفک ی،از اولو یاستنتا  دومو
دو بوا  یونا یختگویدهود، آمیرخ مو یوتاست. آنچه در متن واقع

 یاست؛ هرچنود خوود دانشومند و جامعوه علمو یاجتماع عوامل
هاهانه بدان نداشته باشند. التفاتی  آ

 یمالحظه در دوره معاصر، بورخالف دوره مودرن و حتو ینا با
از  یودعودم اسوتنتا  با یا واز آنکه مسئله استنتا   ی از آن، ب ی پ

 بایودها و هادر هست یاجتماع عواملباشد، حضور  طر هست م
 یآتو هوایدهه در ک  دست یموردنظر است. از آنجا که عل  تجرب

 یواخواهود بوود و جامعوه ن یاجتمواع یاز هاشوته محصوول ی ب
 یعویطب پوسها و موضوعات و مسایل فراوان خوود را دارد، ارزش

 یاز ساختارها و موضوعات و مسایل اجتماع یاعل  ن یناست که ا
هموان  یوانگرنما شوکلیمتوأثر و بوه  «یاجتمواع ی عال»همان  یا

 (.see Barnes, 1997موضوعات باشد )

 
 نتیجه

و  یککالسوو فلسووفی رویکووردعلوو ، بوورخالف  یشناسوودر جامعووه
 یست ،قرن ب نخست یمهنوزده  و ن قرن یانهراو عل  یاناسترراءهرا

هرچنود از  هوا،هست عرضه و معرفی به معطوف ی  علم یهاهااره
 یامتمووا بایوودها عرضووه و معرفووی بووه معطوووف یهووادانوو  یرسووا

 نسوبتهوا بودان یناز ا ی که تا پ یشوند، اما صالبت و صرافتیم
و  یاصوالت ذاتو برداشوت، یونهوردد. در ای، سل  مشدمی داده

 یو انسان یرهتوسط علوم دق شده معرفی بایدهای و هاهست یتیهو
کننوده  یوینجامعه تع نیاو  شود می یلتحو یاجتماع یبه کارکردها

 .استهنجارها  ینو نحوه عمل به ا دان  و معرفت یهنجارها
 روازآن جامعوه وو هسوت(  یود)با معرفت یوستگیپه  هب بیان

 دو بااز آنکه  ی ب عمومی، هایهااریسیاست دردارد که  یتاهم
با  ی سروکار داشته باش یدهست و با ه  با مرتبط یاو  مسترل حوزه

( و اموور یو انسان یفن ی،تجرب از)اع   دان  تنیده دره  مجموعه
( نهوادی و فرهنگوی اقتصوادی، دینوی، سیاسی، از)اع   یاجتماع

 یرانمود و هواارانسیاسوت و ریاانبرنامه رو این از ی ؛سروکار دار
 هایحوزه صرف از را خود نگاه یدبا یکنون یایدر دن یعموم حوزه

 مالحظوووات بنوووابر و داده ارتروووا ایچندرشوووته یوووا و تخصصوووی
 ریالیسو  در که هونهآن چندبعدی رویکردی در ه آن ایرشتهمیان

 فوراوان هوایحووزه واربه ارتبوا  انودام 1است، شده ترریر انترادی
 کننود، عمول بشوریت خودمت در باید درنهایت همگی که علمی

داشته باشود  یهنجار یاز آنکه وجه ی تاکر ب ین. اورزند التفات
از علو   یبوا تصوور یمنافوات ی اما هو ،است یعل  مبتن ی بر تار

حصوول آن نودارد؛  یخالص و توالش بورا یمهالاقل ن یاخالص و 
 بایسوتیمی عل  و معرفت شناسانجامعه یاادعا ن ینهرچند در هم

  .دهند نشان را آن اجتماعی وجوه تا دارند معمول را الزم هایدقت
 

                                                           

 به توانندیم مندانعالقه حا نیا با است؛ گرید  ینوشتار یمقتض کردیرو  نیا ریتقر . 1
 یرو یانتقااد سامیرئا  در یاجتمااع علوم تیماه» نیعناو  با نگارنده از ترجمه دو

 .کنند رجوع «سمیو یتیاوز  سنت نقد و یانتقاد سمیرئا » زین و «باسکار
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