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ABSTRACT
"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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چکیده
«باید» و «هست» و رابطه آن دو در فلسفهههفا نفی و و ی فو فلسفهههفا ددیفد
همواره موضوع بحث و تأمل بوده انفت ایفم موضفوع در فخن ا افخف اف فلسفهه بفه
دامعهشیانو علم رف ه و فیست دمعو و علمفو محققفان و دامنفمیدان را بفهمثابفه

موضوعو امضمامو مورد تحقاق خار داده انت در ایم تأمالتف بفخ ال بخداشفت
فلسهو که بان خ واهان ان قالل و لوص علم اف غاخعلم انت و به ایدۀ علم ماب
در عالم ایدهها و یا در ضماخ یکام و یا در ام زاعفو فال و بفهطورکلو در نفایت
هست»هایو تغااخماپذیخ مظخ داردف ایم هسفتهفا افلفو و بابفت دفا فود را بفه
« 
هستها فمامو و مکامو و اد ماعو داده و اف ایمرو موع دیگخ اف ایم رابطه را ر م

فده انت؛ رابطها که به بایدهایو م هاوت امجاماده انت ایم موضوع نبب تغاافخ
مگاهو عمده در مالیظات روششیا و و تحلافلهفا فلسفهو و دامعفهشفیا و
درباره موضوعات تحقاق اف دمله روششیانفو علفم و معخففتشیانفو معافار شفده
انت در ایم موش ار تالش موشود پس اف باان تاریخچها کوتفاه اف رابطفه ایفم دو
مقوله در فلسهه نی وف به تغااخات معیایو و روشو اشاره شود کفه در رابطفه ایفم دوف
بهویژه در دامعهشیانو علم و معخفت در دوران ددید و معاصخ رخ داده انت

از چالش رابطۀ باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست
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مقدمه

علوم تجربی را نهاده است .اهمیوت ایون تفکیوک بورای متفکوران

در دفترهای اول و دوم جمهووری ،سوررا و افالطوون خوود را در
دادهانوود کووه اسووتنتا بایوودهای اخالقووی و
برابوور دیوودهاهی ق ورار 

میتوان یکی از خطو انفصال
مدرن تا آن حد است که به جریت 
آنها از فیلسوفان سنتی (کالسیک) را در هموین موضوو دانسوت؛

هستهوای طبیعوی و محسوو توصویه

اجتماعی و سیاسی را از
میکند؛ موضعی که با عنوان «قانون طبیعت» ،اسوتفاده ابوااری از

موجودات پیرامون را جهت نیل به قدرت بیشتر و برا را عین عودل

مسئلهای که جامعه امروز ایران نیوا در هفتگوهوای میوان سونت و

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

بیآنکه منکر اصل اسوتنتا
میداند .در مرابل ،سررا و افالطون 

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

مطالعاتی ویژه خود و علوم تجربی بوا آرموان اسوترالل و برهنگوی
معرفتشناسی معیوار» ،یکوی بور قلمورو بایودها و

ضابطه «

تام ،و
هسوتهوا متمرکوا اسوت ،اموا هور دو در اینکوه

دیگری بر قلمرو

میفهمیدند ،دور فلکی را یکسره بر مونه عودل یافتوه ،پیوروی از

قانونهای لوهو و هستی را به مثابه بنیوادی بورای طراحوی نظوام


نظریههای خود را معطوف به کشوف حریروت
آموزهها و 
مفاهی و 
موویدانسووتند ،شووبیه ه و بودنوود .هووویی هوور دو موودعی کشووف
مویتوانود مبنوای
هستهایی که 

ناباند؛
هست»هایی خالص و 
« 

سیاسوی و اخالقووی حوواک حکووی توصوویه نموووده و بووه نوووعی بوور
هماهنگی میان جهان هستی ،جهان درون نفس و جهان اجتماعی
کردهاند (افالطون ،1385 ،جمهوری ،دفتر اول و دوم) .ایون

حک
ابونسوینا،
میتوان ناد فیلسوفان مسلمانی چون فارابی ،
رویکرد را 
خواجووه نصوویرالدین طوسووی ،مالصوودرا و دیگرانووی در جهووان
مسیحیت همچوون آهوسوتین و آلبورت کبیور و توموا آ کوویینی
مشاهده کرد .اصل بنیادی این آموزه ،استنتا بایدها و هنجارهوای
رفتاری از «هست»ی است که خود بهمثابه یک «کلی» و یوا یوک
اونیورسال ،قوانین و زبانی دارد که باید آنها را شناخت و بوه نودای
آن هوش فرا داد و پندار و هفتار و کوردار خوود را مطواب نودای آن
میخواهد« :بوه
همانهونه که هراکلیتو از ما 
تنظی کرد؛ درست 
لوهو هوش فرا دهید و نه به من» (خراسانی ،1387 ،ص.)102
ایوون آموووزه بووا شوورو دوره جدیوود و بووا طوور مفهوووم قورارداد
اجتماعی توسط روسو و الک و مالحظوات اثرهواار هیووم دربوار
باید و هست ،جای خود را به آموزه تفکیک این دو ساحت داد؛ به
هونهای که از این پس ،عل و «دانشمند» باید خوود را بوه سواحت

هستها و توصیف آنها محدود سوازد توا «سیاسوتمدار» و متفکور

اخالق بتواند بور مبنوای نووعی خورد جمعوی« ،بایودهای» حووزه
اخالق ،سیاست ،حروق و حتی دین را مشخص کند .روشونترین
میتوان در نرودهای اول و دوم
صورت این تفکیک پس از هیوم را 
نوکانتیهای قرن بیست و ماکس وبر

دورههای بعد ،ناد
کانت و در 
در کتاب دانشمند و سیاستممدا و بوی از هموه در آثوار ویلهلو
دیلتای مالحظه کرد که بنیاد تأسیس علوم انسوانی و تموایا آنهوا از

بایدهای انضمامی و عملی قرار هیرد .البتوه در اینجوا اولویوت بوا
علوم انسانی است؛ هرچند «هسوت »هوای کشوفشوده در علووم
میتوانود مبنوایی بورای تودوین بایودهای اجتمواعی و
تجربی نیا 
رفتاری قرار هیرد ،اما بهتر آن است که در تحلیل رفتارهای آدمی و
هونوهای دهور عمول کنوی
بوه 
تدوین قوانین اجتمواعی و حرووقی ،
(ر.ک :دیلتای.)1399 ،
جامعهشناسی عل  ،این انگاره را بر ه زد و

اما دیری نپایید که
نشان داد آرمان استرالل عل (انسانی یا تجربی) از عوامل بیرونی
غیرعلمی تا حدود بسیاری غیرواقعی است ،زیرا در عمل ،بسیاری
از رفتارها و کن های اجتماعی در کشف و استنتا «هسوت»هوا
دخالت دارند؛ ازاینرو به جای تفکیک علوم انسانی از علوم دقیره
سواحتهوای فوراوان

میتوان از توأثیر
و استنتا «باید از هست» ،
معرفتی بر یکدیگر و توأثیر مترابول عوامول غیرعلموی بور ضووابط
علمی سخن هفت تا نشان داده شود که نهتنهوا در معرفوت آدموی،
ا
ساحتهای تفکیکشده کامال متمایا و مسترل از ه به نام علووم

انسانی و علوم دقیره وجود ندارد ،بلکه بین خوود معرفوت و رفتوار
آدمی ه تفکیک دقیری نیست و عوامل متعدد روانی ،شخصیتی،
معرفوتهوای علموی

اجتماعی و بیرونی در فرایند کشف و اعوالم
بهطور مستری و غیرمستری دخالت دارند.
برای روشون کوردن ایون موضوو بهتور آنکوه نخسوت جودال
طرفداران و مخالفان استنتا باید از هست ،بیان شوود و در اداموه
جامعهشناسی عل  ،نرا ضعف تفکیوک میوان سواحات

به کمک
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چندهانه معرفت که فیلسوفان مدرن بر آن تأکید دارند ،نشوان داده

میهویند برای این است که از تحمل آن وحشت دارنود ،نوه
ست بد 

شود .باید توجه داشت کوه در ایون نوشوتار درصودد ارایوه مبنوایی
فلسووفی بوورای علوو حروووق یووا علوووم اجتموواعی و یووا حتووی

میترسند» (افالطون ،1385 ،جمهووری،
اینکه خود از ارتکاب آن 
دفتر اول ،349 ،ص.)844

سیاستهااری مدنی و شهری نیستی .

در مرابل ،افالطون پس از آنکه اثبات کرد ظلو در هور چیوا،
اع از جامعه یا خانواده مایه نفاق و انشراق است (هموان،352 ،

افالطون در برابر دوستان زمین

دفتر اول و دوم جمهوری برکنار از نرشی که در کلیت ایون اثور سوتر
ا
میکنود ،خوود بوه تنهوایی ارزشوی تواریخی دارد ،زیورا دقیروا بور
ایفا 
موضوعی انگشت نهاده که باز هو برکنوار از پاسو هوای داده شوده و
همواره موضو تأمل و تفکر آدمی بوده است و خواهد بود .فریاد بلنود
نیچه در اواخر قورن نووزده (ر.ک :نیچوه1390 ،؛ دلووز )1390 ،و
تحلیلهای جدی پیروان این فیلسوف علیه پاس هوای افالطوون و

دیدهاههای مخالف ،همگوی بیوانگر زنوده بوودن پرسشوی

احیای
مویتووان بایودهای
بنیادی در این کتاب است؛ مبنی بر اینکه «آیوا 
هستهوای طبیعوی (فیایکوی)

اخالقی ،سیاسی و اجتماعی را از
نتیجه هرفت یا خیر؟» .این پرس هنوز ه برای ما مطور اسوت
جامعهای که همچنان درهیور پاسو

و درنتیجه پرداختن به آن برای
به آن است ،نغا و شنیدنی است.
اینکه تراسیماخو عدالت را «چیای کوه بورای قووی سوودمند
میکند و الگوی موردنظر خود را از حری که فرد قوی
باشد» تعریف 
در استفاده ابااری از دیگران برای خود قایل است ،از قوانون طبیعوت
میکند؛ ما را به نرطه نظری تاریخی در پاس به پرس بواال

اقتبا
میرساند .تراسیماخو بهعنووان نماینوده جبهوه قدرتمنود سیاسوی

زمانه خود در مرابل تفکر عرالنی سررا و افالطون ،بنابر حری کوه
انسانهوا
طبیعت به همه قدرتمندان اع از نباتات و حیوانات و حتی 
داده است ،حاک یا همان شخص قوی را همچون چوپوانی در نظور
ا
میهیرد که خدمت وی بوه هوسوفندان ،صورفا بورای نفو خوود وی

قویتور

است .پس در اینجا «ح در قدرت و عدالت عبارت از نف
است»؛ بنابراین براسا همین طبیعوی بوودن بروای قدرتمنود از راه
بهرهکشی از ضعفا و زیردستان و نیا لاوم رعایت این قاعوده در نظو

میتوان هفت اهور یوک حواک خودکاموه ّ
جبوار
اجتماعی و سیاسی 
بتواند با حیله و قدرت تمام اموال مردم را به دستهیرد و خوود آنوان
را نیا بنده و بورده خوود سوازد ،بوه جوای آنکوه وی را مترلو و دزد
مینامند؛ زیرا کسوانی کوه از ظلو و
بنامند؛ خوشبخت و سعادتمند 

میکوشد نشان دهد چگونه عدالت اجتماعی بایود در
ص ،)849
هماهنگی با دو سطح دیگر عدالت ،یعنوی درونوی (درون فورد) و
کیهانی سنجیده و با آنها سازهار شود؛ ازاینرو وی طرفین هفتگو را
از سطح بررسی عدالت در فرد به سطح عدالت در شهر و از آنجوا
به عدالت کیهانی و نر فیلسوف در الگوبرداری و ترلیود از ایون
هست»های ثابت و مسترر ،و تحرو آن
عدالت کیهانی یا همان « 
مویکنود و طرحوواره نظوام
در شهر درون و برون خوود راهنموایی 
سیاسووی مطلوووب خوووی را در نسووبت بووا دو مؤلفووه نفووس
(رو )شناسووی و خداشناسووی عرضووه موویدارد (ر.ک :موواحوزی،
 .)1392وی در دفتر دوم جمهوری این موضو را به شکل اولیوه و
بهعنوان راهی که باید طی شود ،چنین بیوان میکنود« :پوس شواید
آسانتور .اهور موانعی

عدالت ه در شهر بارهتر باشد و شناخت
نمیبینید ،بگاارید نخست ماهیوت عودالت را در شوهر [مدینوه]

روشن سازی و سپس با استفاده از آن درباره عدالت در افراد آدمی
تحری کنی و آنگاه آنها را با یکدیگر بسنجی توا ببینوی چوه وجوه
تشابهی میان آنهاست» (همان ،دفتر دوم ،368 ،ص.)867
میتووان
میرسد افالطون و مخالفان وی هر دو در اینکه 
به نظر 
اتفاقنظر دارند؛ اما در اینکه موراد
هستها استنتا کرد ،

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

عین متکثر از هستی نظر دارد که عال محسو  ،تنها یکی از مرات
و درجات آن است .بهعریده افالطون بور ایون کلیوت کاسوموزیک،
مویتوانود آن را
قانونی عام حاک و ساری اسوت کوه تنهوا فیلسووف 
میتواند از آن قوانین معرول و ناظر بر عرول
بشناسد و تنها اوست که 
و رو برای بایدهای فردی و اجتماعی و سیاسی بهره هیرد؛ طرحوی
که افالطون در رسایل دیگری چون مرد سیاسی و قوانین دنبال کورده
1. Universality

از چالش رابطۀ باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست

19

و چگونگی ارتبا میان قوانین کاسموزیک کیهانی با قووانین بشوری

هستهای ثابت معرول) معرفوی
قوانین عرالنی کیهانی و قدسی ( 

در سوطح فوردی و خووانوادهی و اجتمواعی را تبیوین کوورده اسوت تووا

میکند؛ با این حال در مرام عمل و واقعیت عینوی ،حواک چنوین


بدینترتی افاونبر ترسی الگویی از این ارتبوا  ،ضورورت توجوه


میبایست افاونبر نی نگاهی که به قوانین معرول کیهانی
مدینهای 


به ابعاد زمینی وجود انسان و درنتیجه تنظوی بایودها بنوابر واقعیوات

اینرو است کوه
دارد ،اقتضایات عینی را ه در نظر داشته باشد؛ از 

زمینیتری چون خویشوتنداری

زندهی و تجربیات حاصله و فضایل

ابونسوینا از مرولوه
مدینهای از مرولوه «دوسوتی» ،
فارابی در چنین 

و شجاعت را نیا توضیح داده باشد (افالطون ،1385 ،مرد سیاسوی،
 ،309ص 1536و ماحوزی.)1392 ،
طب آموزه اخیور ،شوهریار بورای تودوین بایودهای سیاسوی و
افاون بر نی نگاهی که به قوانین معرول شوهر

اجتماعی و اخالقی،
هستهای ثابوت و معروول کیهوانی دارد

آرمانی فیلسوف یا همان
هستهای زمینی ،یعنوی بوه تجربیوات خوود و اقتضوایات

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

میرساند که افالطون در دو سطح ،بایدها را از

کرده است؛ نخست در سطح رو و عرول کوه طوی آن در مرابول

«فراهت و نبوت» و خواجه نصیرالدین طوسی از «حالت وضو »
هستهوای قدسوی و

هفتهاند؛ مکانیس هایی جهت ترکی
سخن 
هستهای محسو برای عرضه بایدهایی متناسو بوا احوواالت

عینی مردمانی که بوا مشوکالتی عینوی و مشوخص درهیور هسوتند
(ر.ک :نصیرالدین طوسی ،1374 ،مردموه و مواحوزی.)1389 ،
این وضعیت نیا بایدهای اخالقی ،اجتمواعی و سیاسوی مووردنظر
این فیلسووفان را در دو سوطح معروول و نیموهمعروول کوه اولوی از
هسووتهووای معرووول و دومووی از ترکی و هسووتهووای معرووول و
میدارد و راه را بر قراردادهرایوی
میشود ،عرضه 
محسو استنتا 
میبندد (ماحوزی.)1394 ،
صرف و یا بنیادهرایی افراطی 

بویناالذهوانی بنیواد
هستهایی معروول و ثابوت و 

فرزندان زمین،

طرفداران تفکیک باید از هست در دوره جدید

(آنهونوه
استنتا بایدهای سیاسی و اخالقی و آموزشوی و تربیتوی 

نظوامهوای اخالقوی و سیاسوی و
در دوره مدرن با هدف بازسازی 

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

هستهای انضمامی زمانی و مکانی و محسو

دوستداران صور،
(آنهونه که در رساله متدد سیاست و
بنیاد استنتا بایدهای ماکور 
میهیرند .این برداشت ،افالطون را هو از
قوانین آمده است) قرار 
ماتریالیستها) −کوه بایودها را

مادههرایان (
دوستان زمین یا همان 
میکند و هو
میدانند −متمایا 

هستهای محسو

همه منت از
ایدیالیستیای دور میسازد که چشو

او را از بنیادهرایی تام و تمام
میبندد (ر.ک :ماحوزی.)1392 ،

خود را بر واقعیات محسو
میتوان ناد فیلسوفان مسلمانی چون
نمونههایی از این الگو را 

ابنسینا و خواجه نصیرالدین طوسی نیا مشاهده کرد .برای
فارابی ،
ابنسینا و خواجوه نصویر در مروام نظور و تعریوف ،حواک
فارابی ،
مدینه فاضله خوواه نبوی و یوا فیلسووف (کوه وجودشوان معودود و
چهبسا دستنیافتنی است) بر مبنای ارتبا معرفتی و وجوودی بوا
عرل فعال ،قوانین و بایدهای اجتماعی و سیاسی مدینه را براسوا

استرالل آنهوا از نظوام مواه و کلیسوا ،اندیشوه جودایی بایود از
هستهای معرول و محسو به مطلوبی عمومی و

هست ،اع از

الزمهای بورای طراحوی دوره جدیودی از تفکور ،تمودن و فرهنو

تبدیل شود .اندیشمندان و فیلسوفان این دوره بوا جوایگاین کوردن
قرارداد اجتماعی به جای هرهونه استنتاجی از آن سون  ،بوه تبیوین
حوزه آزادی انسان در ساحات متعدد خصوصی و عموومی هموت
هماردند .از این میان مفهوم قرارداد اجتماعی ناد الک و روسوو از
یکسو ،و طر ناا و درنتیجه لاوم جودایی بوین ایون دو سواحت
عرصوهای جودا و

توسط هیوم و کانت از سوی دیگور ،بوه هشوودن
مسترل برای بایدها ،سرعت بخشید.
هیوم که مدعی مغالطهآمیا بودن استنتا بایود از هسوت در نظوام
تفکر فلسفی پیشینیان بود ،این مغالطوه را چنوین صوورتبنودی کورده
ردهایو ،
است« :در هر سیست اخالقی که تا ه اکنون به آن برخورد کو 
ردهایو
پیجویان فلسفه هوشاد ک 
پیوسته به این مطل وقوف یافته و به 
که اندیشمندان فلسفه اخالق در طور و بحو مسوایل خوود توا چوه
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میپردازنود و
زمانی با روش و زبان متداول و معمولی فلسفه به هفتگو 

مویکنود (کانوت،
انتخاب و عام خود را برای رسیدن بودان جوام 

همهجا بوا شویوه معلووم و مشوخص فلسفهاندیشوی ،نخسوت مسوئله

 ،1369بخ سوم ،456 ،ص.)123−24

میدهند و از همان راه و مطاب هموان
هستی خدا را مورد بررسی قرار 

مسیری که کانت در تفکیک میان حوزه نظور یوا هموان معرفوت

روش معمولی فلسفه ،مطالعات و نظریات خود را درباره خصوایص و

هستهای فیایکی (علوم تجربی و دقیره) از حووزه اراده

معطوف به

میدارند ،اما ناههان به محو
انسانها ابراز 
خصلتهای اختصاصی 


آزاد یا همان بایدهای اخالقی فردی و اجتماعی هشود و بایدها را بوه

درموییوابی کوه ایون

ورود در طراحیهای اخالقی با شوگفتی بسویار
روش هماهنگی با فلسفه دهرهون میشود و دیگر اثوری از رابطوههوای
منطری نیست که به طور معموول در تشوکیل قضوایا و مسوایل فلسوفه
مسوئلهای

قضویه یوا

میشود و در این سیست اندیشوه هوی
بهکار برده 
نیست که با بایستی و نبایستی سازمان نیافته باشد» ( بهنرول از حوایری
یادی ،1384 ،ص .)23−22این رویکرد سب شده تا پیروان هیووم از
زاویهای دیگر ،هرهونه وجه اخباری را از هاارههای اخالقی سل کننود
و هاارههای ناظر به بایدها را هاارههایی غیرتوصویفی بداننود .ایون امور
ایموانهوروی از نوو غیرمعرفتوی در

زمینه را برای نوعی شهودهرایی و
عرصه اخالق و سپس دین فراه کرده است ،موضوعی که کانوت نیوا
در تبیین آن سهمی بسیار داشت؛ هرچند وی متفاوت از قراردادهرایوان
تالش داشت هاارههای اخالقی و بهطورکلی تموامی هواارههوای عرول
عملووی اع و از حروووقی ،سیاسووی ،دینووی و اخالقووی و ...را از اصووول
پیشینی غیرمعرفتی ذهن استنتا کنود (ر.ک :کانوت 1385 ،و هموو،
 ،1369فصل نخست).
طرحواره کلی کانوت در تفکیوک حووزه عمول از نظور و ارایوه
نوومنهوا بورای موضووعاتی چوون اخوالق،

تبیینی آزاد از عرصوه
سیاست ،حروق ،دین و حتوی روشونگری و توأمالت زیباشوناختی
ا
سب شد تا رسما این جدایی به هویت دوره جدید هره بخورد؛ بوه
این معنا ،آنجا که کانت از محدود کردن شوناخت بوه نفو ایموان
سخن هفته است ،این ایمان بی از آنکه به شمایل ایموان منهوای
معرفت شبیه باشد ،به شمایل عمل آزاد مبتنی بور عرالنیوت شوبیه
است؛ بدینترتی ایمان مورد نظر کانت ایمانی میباشد که در آن
آدمی ه خودآیین 1است و ه خودالاام؛ بهعبوارت دیگور آدموی

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

بهعنوان غایت نهایی تمامی فعالیوت خوود در
1. autonomous

هسوتهوای دینوی ،فیایکوی ،متوافیایکی و

نظاممند از سویطره
نحو 
فرهنگووی پیشووین آزاد کوورد و بوودانهووا وجهووهای کلووی و ضووروری
نوکانتیهای پس از وی بهشدت مورد

(بینالمللی) بخشید ،بهوسیله
استربال قرار هرفت .البته در ایون میوان ،اسوتثنایی چوون هگول نیوا
وجود داشت که تالش داشت با حاف فاصله امر معرول (معرفوت)
و امر واقعی (عینیت) ،راهی را بورای اسوتنتا بایودهای سیاسوی در
قامت دولت مدرن باز کند (ر.ک :هنری  ،1395 ،بخو پونج ).
مارکس نیا با الهام از دیالکتیک تاریخی هگول توالش کورد بوا ارایوه
روایتی ماتریالیستی از تاری نشان دهد چگونه بایودهای اخالقوی و
فرهنگی و سیاسی و هنجارهای دینی ریشه در اقتصواد دارنود و از آن
تحلیلهایی که با وجود عم زیاد بوهدلیل

میشوند؛
هستها ناشی 

ترلیلهرایی بی از حد و نادیده هرفتن وجوه فراوان زندهی و زیست

الیوههوای متعودد

فردی و جمعی بشر و نیا چش پوشیدن از نرو
تشکیلدهند واقعیت و معرفت در تحوالت فکوری و اجتمواعی ،آن
هونه که باشد از عهد تبیین این رابطه برنیامد .بهطور خالصوه آنچوه
هسوتهوا یوا هموان علووم

در دوره مدرن رخ داد ،تفکیک بایدها از
انگارهای که در ادامه
تجربی و فنی کاشف از واقعیت محسو بود؛ 
بوه تولوود علوووم انسوانی نوواد دیلتووای و تفکیوک آن از علوووم تجربووی
انجامیووود ،اموووا در نیموووه دوم قووورن بیسوووت  ،در نتیجوووه توووأمالت
جامعهشناسان معرفت فرو ریخت و جوای خوود را بوه روابوط میوان

برونعلموی
علوم دقیره و علوم انسانی و ارتبا کلیت علوم با عوامل 
از جمله عوامل شخصیتی و اجتماعی داد.
چرررر

از اسرررتجتا یرررا عرررد اسرررتجتا بایرررد از هسرررت بررره

جامعهشجاسی علم


قرنهای نووزده و بیسوت (نیموه
اهر الگوی کانتی و نوکانتی حاک بر 
نخست) را ه از آن جهت که بین حوزه هست و باید تفکیک کورده
هستها را به معرفت ما از عوال خوار

و ه از آن جهت که حوزه

از چالش رابطۀ باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست

تحویل کرده است ،بهعنوان روند غال فکری و آکادمیک ایون بوازه
میتوان ادعا کرد کوه در نیموه دوم قورن
زمانی در نظر بگیری  ،آنگاه 
بیست  ،دستک فرض نخست مورد چال جدی واق شده اسوت؛
با این مالحظه که در اینجا ،جهت بح از شکل سنتی جوای خوود
را به استرالل و یا عدم استرالل هست از باید میدهد.
چنانکه هفته شد ،در برداشت اخیر مراد از هست ،همان دانو
تجربی و علمی ما از عال خار است که عل هرایان قرن نووزده و
بهویوژه جریوان پوزیتیویسوتی نیموه اول قورن بیسوت  ،ایون دانو را
روششناسی عل یا هموان
میکردند که 
قلعهای تصور 
همچون دژ و 
نمیدهد؛ خواه ایون
بیگانهای را بدان راه 

معرفتشناسی معیار ،هی

بیگانه از سن احکام علوم انسانی (بایدهای کلی و ضوروری کوانتی
اجتماعی که هموواره

و نوکانتی) باشد و خواه از سن عوامل فردی و
عل معطوف به حریرت مودعی کنوار نهوادن آنهوا در پژوه هوای
علمی است .در ایون مروام ،کوار علو کشوف حریروت میباشوند؛
میشود حریرت خالصی اسوت کوه در آن تردیود
بنابراین آنچه یافته 
روا نیست .این برداشت با نردهای پووپر بوه پوزیتیویسو و معرفوی
هستندهای نظری در کنوار هواارههوای برآموده از تجربوه و

هاارهها و
مشاهده و همچنین نردها و مالحظات پارادایمی توما کووهن بوه
جریان عل هرایی خطی (که مدعی توسعه و پیشرفت تواریخی بوود)
متساهلتور داد

اندیشهای متواض تر و

تضعیف شد و جای خود را به
(کوووهن ،1970 ،ص .)11−10ایوون دو نروود بووا رویکوورد اخیوور
جامعهشناسی عل (برخالف رویکورد آغوازین) خوود را متعهود بوه

یافتوههوای
برمالکردن عوامل بیرونی علو بورای تضومین خلووص 
ا
نمیدید ،بلکه اصرار داشت نشان دهود اساسوا فراینود تولیود
علمی 
علمی فرایندی اجتمواعی ،زموانی و مکوانی و درنتیجوه مشوحون از
عوامول بیرونوی اسوت ،هموراه شود( & Barnes, 1997, p.182
)Barnes, 1982؛ بووه ایوون معنووا از دهووه شصووت قوورن بیسووت ،
خللناپایر علو
جامعهشناسان و فیلسوفان عل دریافتند که از پیکره 

و معرفتشناسی معیار و دعاوی عل هرایان چیای بواقی نمانوده و از
یتوانند هاارههای علمی را از آن لحوا کوه مشوحون از
اینرو آنها م 
هاارهای نظوری غیرعلموی اسوت و معنوای خوود را توا انودازهای از
هفتمووانی کووه در آن ق ورار دارنوود ،کس و موویکننوود و نیووا معرفووی و
ارزشهوا

ساختهای اجتمواعی و

جهتیابی همین هاارهها متأثر از

جامعهشناختی کنند.

و بایدهای شخصی و عمومی است ،تحلیل
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شاخهای از فلسفه علو جدیود بوا پوایرش

متأثر از این روند،
یطرفوی
برخی از فرضیات جدیود −از جملوه غیورممکن بوودن بو 
عاطفی در کشفیات علمی ،اسوتفاده از مفروضوات آزمووننشوده،
یهای علمی و دیگور ضودهنجارهایی کوه جامعوه علموی
جانبدار 
معرفوتهوای

یتهرایی علموی
مدعی خالف آنها بود −به جای کل 
غیرشخصی ،در رو یکردی متساهالنه خود را از قطعیوت علموی و
عامهرایی پیشین برکنار داشت و به نر عوامل اجتماعی در تعیین

محتوای عل اذعان کرد ،زیرا در روند تولید عل به همان میاان که
هنجارهای علمی حضور دارند ،ضدهنجارهایی نیا که میتروف از
آنها سوخن هفتوه اسوت ،حضوور دارنود (ر.ک :موولکی،1384 ،
ص124؛ زیباکالم ،1384 ،ص.)33−22
جامعهشناسان عل و معرفوت کوشویدند نشوان

بر این اسا ،
هسوتهوا و هواارههوای علووم

دهند هاارههای علمی معطووف بوه
انسانی معطوف به بایودها چگونوه درون یوک سواخت اجتمواعی
مویشووند .در قودم نخسوت ،میتوروف در
بارهتر ساخته و پرداخته 
برابر هریک از هنجارهای عل موردنظر مرتون ،ضدهنجاری معرفی
ا
کرده است که معموال دانشمندان حین پژوه های خود ،آهاهانه یا
ناآهاهانووه بوودانهووا دسووت مووییازنوود .وی در مرابوول عووامهرایووی،
خستهرایی ،در مرابول شوک

خاصهرایی ،در برابر اشتراکهرایی،

یغرضی عواطفی،
جاماندیشی سازمانیافته ،در برابر ب 
سازمانیافته ،
غرضورزی عاطفی ،در مرابل تواض و فروتنی اصالت ،جسارت و

هستاخی عدم اصالت ،و درنهایوت در برابور بوه رسومیت شوناختن،
عدم به رسمیت شناختن را قرار داده است (ر.ک :قوانعیراد،1392 ،
ص39؛ مولکی ،1384 ،ص .)125ب هعریده مولکی ،ه مجموعوه
هنجارهووای مرتووون و هوو مجموعووه ضوودهنجارهای میتووروف
ا
صورتبندی نسبتا استانداردشدهای برای توصیف و ارزیابی رفتوار
هونهای دره تنیوده حضوور دارنود
دانشمندان است که در عمل به 
(ر.ک :مولکی ،1384 ،ص.)126
اذعان به ورود ضودهنجارها در تحریروات علموی و بازنشور آنهوا
سب شد تحلیلگران عل  ،آموزه «تبیین نامترارن» مورد تأکید آغوازین
جامعهشناسی عل را −که مودعی اسوت تنهوا دعواوی نادرسوت

دوره
جامعهشوناختی

علمی از بایدها اثر پایرفته و درنتیجه باید مورد تحلیل
یتفواوتی» را بپایرنود و
قرار هیرند −کنار نهاده و به جای آن آمووزه «بو 
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ّ
جامعهشناختی واحدی از آرای علمی درسوت و نادرسوت
تبیین علی −
(کاذب) ارایه دهند (زیباکالم ،1384 ،ص.)37
جامعهشناسان عل این نکته را یوادآور شودند کوه

در قدم بعد،
برکنار از نحوه تولید محتوای عل  ،بسیاری از دانشمندان و محافل
یافتوههوا و نتوای علموی خوود را نوه از راه نموای
بار علموی ،
یتبخشوی
یشرفتهتر و یا شوفاف 

یههای پ
آزمای ها و استفاده از نظر 
بیشووتر ،بلکووه از شوویوههایی غیرعلمووی بووه هوووش جامعووه علم وی
ینشانند؛ 1به ایون
میرسانند و آن را بر کرسی مربولیت و شهرت م 
معنا در برخی موارد ،به جای معیار واحود یوا معیارهوای مشوترک

جامعهشناسان عل  ،حتی زمانی کوه

است (دریدا .)1397 ،ب هعریده
عل  ،استاندارد بودن و استرالل خوود را از خواسوتههوای سیاسوی و
نظام قدرت −اع از قودرت موالی و اجتمواعی و سیاسوی و دینوی−
یدارد ،این دان استاندارد در خدمت توجیه دعواوی مراکوا
اعالم م 
یشود و اصوحاب قودرت از کیسوه علو و
قدرت یادشده استفاده م 
نتای پژوه های علمی برای موجه نشان دادن اقدامات خود سوود
یجو یند .از سووی دیگور ورود دانشومندان بوه عرصوه سیاسوت و
م
یشوان اثور
اقتصاد و اجتما نیا از سه راه بر تفسیر آنها از فرهن فنو 
یهاارد؛  .1اینکه چگونه مسایل فنی را تعریفکنند؛  .2با انتخاب
م

موردپایرش جامعه علموی ،ایون عوامول غیرعلموی و ارزشهوای

یکننود و .3
فرضهایی که در جریان استدالل غیررسمی مطور مو 

یکند که نتای کارشان از نظور
آنکه دانشمندان را تاب این ضرورت م 
سیاسی و اقتصادی مفید باشد (موولکی ،1384 ،ص.)207−204

عوامل دیگر در امر داوری همچون سادهی ،حل مسایل اجتماعی،

با این مالحظه ،ادعاهوای معرفتوی دانشومندان از جایگواه سیاسوی،
یپایرد؛ بوه ایون معنوا ادعوای
اجتماعی ،دینی و اقتصادی آنها اثر م 
غیرسیاسووی و خووالص بووودن تحریرووات دانشوومندان خووود ادعووایی

اجتماعی و مناف سیاسی و اقتصادی و ...است که بوه مربولیوت و
مویکنود .نظور بوه تأییود حضوور
شهرت یک نظریه علمی کموک 
شخصیت دانشگاهی ،کس قدرت و ثروت ،مربولیت اجتمواعی
و ،...و نیا اهتمام دانشمندان به این عوامل ،عل هرایان فرض خوام
بهرهمنودی
و اولیه پیشین مبنی بر امکان جستجوی حریرت ناب و 
از روشی معتبر برای فعالیت در همه حوزههای دان

معطووف بوه

کردهاند.
متعادلتر اتخاذ 

یشهای
هست و باید را کنار نهاده و اند 
شوواهد ایوون موواجرا آنکووه امووروزه بووهدلیوول هسووترش نهادهووا و
اجتماعوات علموی و تسولط ایوود دانشوگاه اجتموواعی (یوا همووان
دانشووگاه در خوودمت جامعووه و دولووت و صوونعت و بووازار) و نیووا
ینههای باالی تحری و پژوه  ،بسیاری از مراکا علمی ضومن
ها 
اعالم استرالل ،به دولتها و مناب مالی نظام سیاسی و اقتصوادی
یکنند از این مراکا بودجههای مورد نیواز
متصل شدهاند و تالش م 
خود را بهدست آورند؛ الگویی که در میانه جن های اول و دوم از
آمریکا آغاز شد ،اما پس از جن دوم جهانی به الگویی مسلط در
تمام جهان ارترا یافت (ر.ک :کر.)1390 ،
این میدان بار  ،یعنی میدان رابطه دانشگاه و بیرون دانشوگاه در
عین اعالم استرالل دانشگاه و رعایت استانداردهای علمی معموایی
است که جامعهشناسی عل میکوشود پورده از آن بوردارد؛ معموایی
هی کننده که دریدا از حیات اخیر دانشگاهی بهدلیل غیبت استرالل
انگلوار» یاد کرده
حیات 
فعالیتهای علمی با عنوان « 

آکادمیک در
 .1فوکو در نظر یه دانش و قدرت بر این وجه علم تأکید بسیار دارد.

ایدیولوژیک است ،زیرا این ادعوا تموامی افعوال انجامیافتوه اعو از
انتخاب هاینشی مناب  ،ارایه تفاسیر همسو با نظام قودرت و غیوره را
یهیرد و میکوشد به نام علو محو  ،ایودیولوژی قودرت
نادیده م 
حاک را تبلیغ و ترو ی کند.
در کنار همه عوامل یادشده ،نظامهای انگیاشی و پواداش نیوا
نظوامهوا بوه
یکند .ایون 
در تعیین محتوا و مسیر عل ایفای نر م 
لحا نو پاداشها ،قدرت انگیاش و میواان اشواعه محورکهوای
کافی در بین کل جمعیت با یکدیگر فرق دارند (همان) .محرکها
یشرفتهای

و مشوقهایی چون ثبات و امنیت شغلی ،دستیابی به پ
علمی و سومتهوای دانشوگاهی ،اعتبوار و درآمود پوولی خووب،
مشارکت با نهادهای پرآوازه ،دریافت عناو ین ،جووایا و مودالهوا،
مربولیووت و محبوبیووت اجتموواعی ،پرهیووا از تشوون هووای اداری و
سیاسووی در نتیج و انتشووار یافتووههووای پژوهشووی و ،...همگ وی در
یهاارند .مولکی
جهتدهی به تحریرات دانشمندان اثر مستری م 
در این راه تا آنجا پی رفته است که حتی اختصاص پواداشهوا از
طری نهادها و مؤسسات را نه به سب انجام یک تحری عواری از
هرهونه اغراض شخصی و جمعی ،بلکه بیشتر به علت مفید بوودن
خواستههای نهواد مواکور دانسوته اسوت ...« :بوه

آن تحری برای
ا
یشوود کوه
محرران صرفا برای انترال آن اطالعاتی پواداش داده مو 

از چالش رابطۀ باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست
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یکنند در پیگیوری تحریروات خودشوان مفیود
همکارانشان فکر م 

است؛ منابعی که به هی وجه قطعی و مسول نیسوتند» (موولکی،

پاداشدهی مستری بوه پیوروی از

باشد .هی سازوکار نهادی برای
یکی از مجموعه هنجارها وجود ندارد» (همان ،ص.)128

 ،1384ص .)113این سخن بدینمعنا اسوت کوه درسوتی علو و
روش آن همچووون دیگوور تولیوودات اجتموواعی بووه زمینووه و بافووت

یتووان هفوت ،یوک دانشومند
با نظر به همه این مالحظات مو 
یافتوههوای
مویکنود و 
نهتنها درون یک هفتمان فکری−عملی سیر 
مویبخشود و از سواحتی بوه
خود را در اتمسوفر آن هفتموان معنوا 

اجتماعی وابسته است که خصلتی محلی و غیرکلی دارد .در اینجا
یشوان
یشههای اجتمواع 
یشود مباح علمی از ر 
هرچند تالش م 
اقودامهوا و درواقو در لحظوه

جدا هردد ،اموا پوی از ایون هونوه

وجوودیای بوه الیو معرفتوی و

ساحت دیگر و از الیو معرفتوی و
میکند و هویت وجودی خوود را در تحریروات
وجودی دیگر سیر 
درمیآورد ،بلکه به دلیول زیسوت اجتمواعی خوود

خود به نمای

شکلیابی پژوه های علموی ،تفسویرهای اجتمواعی و بایودهای

یشوند .به این معنا علو هموواره در
عمومی وارد مباح علمی م 
ییابد و بنابراین ،افاونبور جامعوه علموی
هیئت یک «کل» قوام م 

همووواره درون مجموعووهای از نفسووانیات و بایوودهای اجتموواعی و
هموینرو

میکنود؛ از
سیاسی و هنجارین فرهنگی و اجتماعی سیر 
خواستههای اجتماعی و نر هوای هوو یتی وی در تحریروات وی


بوهدیگور سوخن
یهیرد .
هستردهتر نیا بهره م 

خاص خود از جامعه
یدهود .ایون
جامعه وسی تر ،جامعه علمی را تحوتتوأثیر قورار مو 
یهیرد؛ نخست آنکه حتی
اثرهااری و اثرپایری به دو نحو انجام م 

میشود .ب هدیگر سخن ،آنها با وجود اعالم و حتی تالش برای
وارد 
حرکت در مسویر هنجارهوای علو  ،بوه نحوو ها ینشوی و برمبنوای
یکنند (زیباکالم ،1384 ،ص.)47
عالی خود عمل م 

پس از تأسیس اجتما علمی در جریان بده و بستانهوا و بوه نحوو
مؤلفوههوای

یافتههای علموی،
پنهانی ،پی از صورتبندی نهایی 
جامعووه بووار توور در جامعووه کوچووکتوور (اجتمووا علم وی) وارد

در ایوون میووان ،مووواردی چووون مجووالت ملوی و بوینالمللوی،
انجمنهای علمی ،قط های علمی و نظام آ کادمیک رسومی نیوا

شرایط الزم برای ورود عوامول بیرونوی در قلعوه نفوذپوایر علو را
یکنود منشوأ خواص
یکنند .جامعهشناسی عل تالش مو 
تسهیل م 
یشورفتهوای

یودههوا و پ
پایرش و مراومت نسبت به انوا خاص ا 
زمینهای اجتماعی تجا یه و تحلیل کنود و نشوان دهود
علمی را در 
ا
وفاق علمی نه صرفا نتیجه تعهد به هنجارهای علمی ،بلکه نتیجوه
توافری جایی در شبکه علمی کوچکی است که خوود ایون شوبکه
درون یک شبکه اجتماعی بارهتر قرار دارد و بر مبنای قواعد عملی
یکند؛ بدینمعنا همین «کل» یا همان جامعه اسوت کوه
آن عمل م 
یبخشد (.)see Collins, 1978
به ساختههای علمی اعتبار م 
جامعهشناسی علو بوا برجسوته کوردن نرو

بهطور خالصه،
کنشگران عل ب هعنوان حلره رابوط میوان جامعوه و محتووای علو
هسوتهوا

نشان داده است کوه علو تجربوی معطووف بوه عرضوه
همچون دیگر اقسام دان  ،محصولی اجتمواعی اسوت و بنوابراین
یتهرایانه و غیریرینی ،محدود ،محلوی و احتموال 
ی
همان نگاه نسب 
که بر دیگر دان ها افکنده شده ،بر عل نیوا قابول تسوری اسوت؛
ا
بدینترتی «معرفت علمی ضرورتا روایتی از جهان مادی عرضوه
یانجیهری مناب فرهنگوی موجوود قابول دسوتیابی

یدارد که به م
م

میشود 1.دیگر آنکه خود اجتما علمی محصوول ورود بایودها و

ارزشهای جامعه بار تر در جامعه کوچکتر و درونی شدن آنهوا

ا
یدهای محلی و ذاتوا
در جامعه علمی است؛ بدینترتی عل نیا پد 
اجتماعی است .کالینا و پین  ،این نکته محوری را بدینهونه بیوان
کرد هاند« :محال است بتوان عل را از جامعوه جودا کورد؛ بوا ایون
وصف حفظ این فکر که دو حوزه متمایا وجود دارد ،همان چیای
یانهای را که آشنای بیشتر ماست ،بهوجود
است که تصو یر اقتدارهرا 
یآورد . ...تصادفی نیست آنهایی که احساسوی یرینوی از فهو و
م
درک روش علمی دارند ،بهندرت خودشان در خط مردم علوم کار
و کاوش کردهاند» (.)Collins, 1978
ا
این آمیختگی مسایل و موضوعات اجتماعی و علمی کامال در
ستشناسی تکاملی با
یتوان در همسویی ز ی 
 .1آشکارتر ین شکل این نوع ورود را م 
منویات نظام سرمای هداری مشاهده کرد« .سااندو  )1938نشاان داده اسات در
باهعناوان ااسا ی
ستشناختی مستمر و تدر یجی 
جوامع غربی مفهوم تکامل ز ی 
به تراکم انبوه اطالعات جدید درباره گیاهان ،حیوانات و سنگوارهها است .این
ناههاایی همچاون اکتشاا
اطالعات بهعنوان محصاو فرعای تحاوتت در زمی 
جهانی برای یافتن بازار و رشد صنایع معدنی حاصل شاده باود .ااس گساتر
سیاسی و اقتصادی اروااای سارمای هدار تصاادفا شاواهدی باه دسات داد کاه باه
صااورتبناادی نظر ی اات ز یسااتشااناختی جدی اد انجامی اد» مااو کی،1384 ،
ص .)183مالحظات داروین مبنی بار تساری ماد اارور هاای مصانوعی باه
انسانها و سایر حیوانات و دستهبنادی

تکامل انسانها و یا در مسیر تکامل دیدن
یهای ارور دهنده حیواناات و گیاهاان ،از
موجودات بنابر ا گوی رفتاری بوم 
یکنند.
ی هستند که ادعای یادشده را تأیید م 
دیگر موارد 
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مرابل اندیشه سنتی تفکیوک بایود از هسوت و اسوتنتا بایودها از
ا
هستهوا قورار دارد؛ زیورا براسوا ایون رویکورد ،اساسوا هسوت

آن بتوووان
خووالص ،محو و عریووانی وجووود نوودارد کووه براسووا 
بایدهایی را معین و یا وض کرد ،حتی تفکیک بایدها از هستهوا
در اندیشه مدرن ه وافی به مرصود نیست؛ زیرا همین تفکیک نیا
هستها و بایدهایی خالص و

همچنان بر این ایده استوار است که
میتوان آنها را شناسایی کرد .طب رویکورد
مح وجود دارند که 
انترادی جدید ،برخالف تصور قدی چون عل حریرتی اجتمواعی
است و کنشگران عل بهعنوان فاعالنی پو یا در متن جامعوه واجود
ارزشها و هنجارها و بایدهایی غیرسوبژکتیو هستند؛ بدینهونه که

نهادهووای بیرونووی قوودرت بووهطور مسووتری و غیرمسووتری بوور
یهوای
یریهای علمی و حوزه فعالیوت آنهوا و حتوی داور 
جهته 

یهاارند ،پس تفکیوک هسوت از بایود و
یشان اثر م 
ایجابی و سلب 
ا
استنتا دوموی از اولوی ،کوامال تفکیکوی مصونوعی و غیرواقعوی
یدهود ،آمیختگوی ایون دو بوا
است .آنچه در متن واقعیوت رخ مو 
عوامل اجتماعی است؛ هرچنود خوود دانشومند و جامعوه علموی
التفاتی آهاهانه بدان نداشته باشند.
با این مالحظه در دوره معاصر ،بورخالف دوره مودرن و حتوی
پی از آن ،بی از آنکه مسئله استنتا و یا عودم اسوتنتا بایود از
هست مطر باشد ،حضور عوامل اجتماعی در هستها و بایودها
دهههوای آتوی
موردنظر است .از آنجا که عل تجربی دستک در 
بی از هاشوته محصوولی اجتمواعی خواهود بوود و جامعوه نیوا
ارزشها و موضوعات و مسایل فراوان خوود را دارد ،پوس طبیعوی

است که این عل نیا از ساختارها و موضوعات و مسایل اجتماعی
یا همان «عالی اجتمواعی» متوأثر و بوه شوکلی نمایوانگر هموان
موضوعات باشد (.)see Barnes, 1997
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هستها و بایدهای معرفیشده توسط علوم دقیره و انسانی

هو یتی
به کارکردهای اجتماعی تحو یل میشود و نیا جامعه تعیوینکننوده
هنجارهای معرفت و دان و نحوه عمل به این هنجارها است.
ازآنرو
بیان بهه پیوستگی معرفت (بایود و هسوت) و جامعوه 
هااریهای عمومی ،بی از آنکه با دو

اهمیت دارد که در سیاست
حوزه مسترل و یا مرتبط با ه هست و باید سروکار داشته باشی با
مجموعه دره تنیده دان (اع از تجربی ،فنی و انسانی) و اموور
اجتماعی (اع از سیاسی ،دینوی ،اقتصوادی ،فرهنگوی و نهوادی)
برنامهریاان و سیاسوتهوااران و مودیران

سروکار داری ؛ از این رو
حوزههای
حوزه عمومی در دنیای کنونی باید نگاه خود را از صرف 
تخصصوووی و یوووا چندرشوووتهای ارتروووا داده و بنوووابر مالحظوووات
آنهونه که در ریالیسو
آنه در رویکردی چندبعدی 
رشتهای 
میان 

1
حووزههوای فوراوان

انترادی ترریر شده است ،به ارتبوا انوداموار
علمی که همگی درنهایت باید در خودمت بشوریت عمول کننود،
التفات ورزند .این تاکر بی از آنکه وجهی هنجاری داشته باشود
بر تاری عل مبتنی است ،اما هوی منافواتی بوا تصووری از علو
خالص و یا الاقل نیمه خالص و توالش بورای حصوول آن نودارد؛
میبایسوتی
جامعهشناسان معرفت و عل 

هرچند در همین ادعا نیا
دقتهای الزم را معمول دارند تا وجوه اجتماعی آن را نشان دهند.


نتیجه

در جامعووهشناسوی علو  ،بوورخالف رویکوورد فلسووفی کالسویک و
استرراءهرایان و عل هرایان قرن نوزده و نیمه نخست قرن بیست ،
هستهوا ،هرچنود از

هاارههای علمی معطوف به معرفی و عرضه
سووایر دان و هووای معطوووف بووه معرفووی و عرضووه بایوودها متمووایا
بودانهوا نسوبت
یشوند ،اما صالبت و صرافتی که تا پی از این 
م
یهوردد .در ایون برداشوت ،اصوالت ذاتوی و
میشد ،سل م 
داده 

یتوانند به
عالقهمندان م 

نحا
 .1تقر یر این رویکرد مقتضی نوشتاری دیگر است؛ با ای 
دو ترجمه از نگارنده با عناوین «ماهیت علوم اجتمااعی در رئا یسام انتقاادی روی
باسکار» و نیز «رئا یسم انتقادی و نقد سنت اوز یتیویسم» رجوع کنند.
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از چالش رابطۀ باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست
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