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مقدمه
«مسئلۀ اجتماعی »1حوزه مهمی است که در منظومه تفکر جامعههشهناتتی جاگاهاه
وگژهای دارد .اندگشمندان جامعهشناس همواره بهطور مستقیم گا غیرمستقیم به اگهن
حوزۀ فکری پرداتته و نظرگه تود را در اگن مورد صورتبندی تهدوگن و ارائهه
کردهاند اما با کنکاش و بررسی در آنها مشخص میشود که بهرغم توجه جهدی
اندگشمندان و پژوهشهاران اگهن حهوزه بهه مفههو «مسهئله اجتمهاعی» بههلحها
محتواگی اتتالف ههای عمیقهی بهین آن هها وجهود دارد اپهارگلو 2005؛ مهونی و
دگاران 2009؛ پیروت و بورنز 2010؛ اسهمیت 2011؛ مشهونی2011 ،؛ کهرون
2011؛ اگتزن و دگاران 2012؛ کورنبلو و دگاران 2012؛ بست و ههرگ2013 ،؛
سالیوان 2016؛ لوزگک  .)2003با توجه به مجموعه نظرگههای متفکران اجتمهاعی
در سیر کلی اندگشۀ جامعهشناسی شاهد دو پاراداگم فکهری جداگانهه هسهتیم کهه
براساس بنیادهای معرفتهی متمهاگزی شهک گرفتههانهد .بههطهور تقرگبهی در تمها
کتابهای جامعهشناسی بهوگژه آثار مربوط به «نظرگههای جامعهشناتتی »2میتوان
فص های تفصهیلی مشخصهی را در مهورد اگهن دو اناهارۀ فکهری مشهاهده کهرد.
«پاراداگم مدرن »3و «پسهتمهدرن »4دو اناهارۀ فکهری کهامال متفهاوت هسهتند کهه
براساس بنیادهای معرفتی تاص تود جامعه انسانی را تحلی کردهانهد( .)1گکهی از
حوزه های مهم مورداتتالف میان اگن دو پاراداگم معنا و تعرگف مسهئله اجتمهاعی
1. Social Problem
2. Sociological Theory
3. Modern Paradigm
4. Post-modern Paradigm
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است؛ بهگونهای که اگن اتتالف گاهی تا تضاد کام پیش میرود و مفهو گادشده
در هرگک از اگن روگکردها مختصات محتوای متباگنی پیدا میکند .در نتیجهۀ اگهن
تضاد نظری مفهو مسئله اجتماعی در سطح اشتراک لفظی باقی مانده و از اشتراک
معناگی بسیار دور شده است.
براساس پاراداگم مدرن مسئله اجتماعی وضعیتی است که ساماندهی عقالنهی
جامعه را دچار اتتالل کرده گا مانع تحقق آن میشود .به بیان دگار از منظر جرگان
فکری مدرن مسئله اجتماعی تداو مسیر نظهم عقالنهی بالفعه گها رههور انتظها
اجتماعی عقالنی بالقوه را با مانع روبهرو می کند و وجودی عینی و مستق از ذهن
بشری دارد؛ بنابراگن هرگاه پدگده ای جمعی حیات موجود گا امکهان رههور نظهم
اجتماعی برآمده از عق تودبنیاد مدرن را دچار تدشهه کنهد مهیتوانهد هموهون
مسئله اجتماعی به شمار آگد و باگد برای رفع گا کاهش حهداکرری آن تهالش کهرد.
اگن کوشش ها نیز باگستی با اتکا به شناتت و تجوگزهاگی انجا شود کهه از طرگهق
پژوهشهای علمی بهدست آمده است زگرا اندگشمندان مدرن به تواناگی معرفتی و
«عینیت علم »1باور داشته و برای دانش تجربی شأن شناتتی قائ هستند که نتیجه
آن حرکت همزمان «پیشرفت علمی و اجتماعی »2است.
در نقطۀ مقاب و از منظر پاراداگم پسهتمهدرن «مسهئله اجتمهاعی» پدگهدهای
نسبی متغیر و سیال است که به فراتور «فرهنه

محلهی« »3قومیهت« »4ملیهت»5

«نژاد« »6دگن »7و «جنسیت »8تعرگف میشود؛ بنابراگن پدگدههای اجتماعی زمهانی
به مسئله اجتماعی تبدگ میشوند که هرگک از گروههای اجتماعی آن را براسهاس
ارزش های تود تعرگف کنند .به اگن معنا که مسئلۀ اجتمهاعی پدگهدهای وابسهته و
1. The objectivity of science
2. Scientific and social progress
3. Local culture
4. Ethnicity
5. Nationality
6. Race
7. Religion
8. Sexuality
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مقید به زمان و مکان تاص است که گک گروه تاص باگد آن را با اتکها بهه نظها
زبا نی تود تعرگف کند .تعرگف مسئله اجتماعی در اگن روگکرد با پیمودن مسیری
ذهنی و متناسب با اقتضائات گروهی محقق شده و امکان رهور پیدا میکنهد .علهم
در روگکرد پستمدرن ابا توجه به باور نداشتن به عینیت علم و شأن شناتتی آن)
در مرتبهای همتراز با ساگر جنبهههای معرفتهی قهرار دارد و درنتیجهه اگهن دانهش
صالحیت تود برای تشخیص تعیین و تبیین مسهائ اجتمهاعی بههمرابهه معیهار و
شاتص را از دست می دهد .در اگن روگکرد ارزشهای گروه اقومی ملی نژادی
دگنی و جنسیتی) که در نظا زبانی آن گروه تبلور پیدا میکند شاتص تشهخیص
و تعیین گک پدگدۀ اجتماعی بهعنوان مسهئلۀ اجتمهاعی اسهت؛ بنهابراگن از منظهر
تفکر پستمدرن نه تنها تعیین و تبیین مسائ اجتمهاعی در ارزشههای اجتمهاعی
رگشه دارد بلکه ارائه گا عد ارائه راهکار برای رفع گا کاهش مسئله اجتمهاعی نیهز
با اتکا به نظا ارزشی درونگروهی تعیین میشود.
واکاوی اگن اتتالف ها با اتکا بهه اندگشهۀ متفکهران برجسهته اگهن دو اناهارۀ
نظری روشنکننده مسیر پژوهش های اجتماعی اگن حوزه است .هیچ پژوهشهاری
نمیتواند پیش از تعیین جاگااه و وابستای نظری تود به اگهن دو جرگهان فکهری
پژوهش منسجم و تودآگاهانهای در مورد «مسئله اجتماعی» انجها دههد زگهرا بها
طرح و گسترش اندگشه های نظرگهپردازان پستمدرن پیشفرضهای اناارۀ مدرن
در مورد مسئله اجتماعی با پرسش های جدی روبه رو تواهد شد و برعک ،زگهرا
پرسشگری و نقد جرگان فکری پسامدرن بر اندگشههای نظری مهدرن در راسهتای
تکمی گا بازسازی آن حوزه نبوده است بلکه اگن نظرگههپهردازان بها نقهد اساسهی
پاگهها و بنیادهای فکری مدرن نظرگه اجتماعی را بهگونهای صورتبنهدی و ارائهه
کرده اند که انتخاب اگن روگکرد مسیری به تما معنا متفاوت پیش روی پژوهشار
قرار می دهد .درنتیجۀ اگن بازناری ماهوی از سوی متفکران پسهتمهدرن مسهائ
اجتماعی نیز شام مختصات مفهومی متفاوتی شدهانهد کهه شهناتت آن ضهرورتی
علمی است .برهمیناساس الز اسهت پژوهشهاران بها آگهاهی از وجهوه متمهاگز
معرفتیهنظری موجود در حوزه مسائ اجتماعی ههدر قالهب دو روگکهرد مهدرن و
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پستمدرنه ابتدا موضهع و وابسهتای نظهری تهود را مشهخص و سهپ ،مسهئلۀ
اجتماعی را انتخاب و پژوهشهای تود را تنظیم و عملیاتی کنند .بهدون دراتتیهار
داشتن اگن نقشۀ کالن و جاگابی نظری پژوهش دچار سردرگمی معرفتشناتتی و
روششناتتی میشود و تا پاگان پژوهش ادامه تواهد داشت.
 .1پیشینه پژوهش
حوزه مسائ اجتماعی دارای ادبیات پژوهشی گسهترده ای اسهت کهه موضهوعات
متنوعی را پوشش داده است .اگن گستره افزونبر مسئله اجتمهاعی انحهرافهها و
آسیبهای اجتماعی را نیز دربر گرفته و موضهوعات و مصهداقههای آنهها را نیهز
طرح و تبیین میکند .کتابهای زگر ازجمله آثار گادشده هستند:
«آسیبشناسی اجتماعی جامعهشناسی انحرافات» اهداگتاهلل سهتوده )1381
«آسیبشناسی اجتماعی» ارحمتاهلل صهدگق سروسهتانی « )1385جامعههشناسهی
کجروی» اعلی سلیمی محمهد داوری « )1386روگکردههای نظهری هفتاانهه در
بررسی مسائ اجتماعی» ارحمتاهلل صهدگق سروسهتانی « )1386جامعههشناسهی
انحرافههات اجتمههاعی» امنههوچهر محسههنی « )1386آسههیبشناسههی اجتمههاعی
جامعهههشناسههی انحرافههات اجتمههاعی» ارحمههتاهلل صههدگق سروسههتانی )1387
«انحرافات اجتماعی نظرگهها و دگدگاهها» افرگده ممتهاز « )1387جامعههشناسهی
انحرافات» احبیهب احمهدی « )1388نظرگههههای انحرافهات اجتمهاعی» امجیهد
حسینینرار ابراهیم فیوضات .)1390
افزونبراگن مقاله هاگی نیز در اگن زمینه نوشته شدهاند که در ادامه به برتی از
آنها اشاره کردهاگم« .مسئله اجتماعی از دگدگاه جامعهشناسی» امحمهد نصهرآبادی
« )1382هفت نظرگه برای تحلیه مشهکالت اجتمهاعی» اسهعید معیهدفر )1383
«مسئله اجتماعی از منظر جامعهشناسی» امجید حسینینرهار « )1394آسهیبههای
اجتماعی» امحمدرضها قاسهمی « )1389زمینههههای روگکهرد بهه آسهیبشناسهی
اجتماعی» ااحمد ترابی « )1383درههمتنیهدگی مسهائ جامعههای و آسهیبههای
اجتماعی» احبیب آقابخشی .)1381
تما آثار اشارهشده تنها بهه شهرح نظرگههههای مختلهف در حهوزه مسهائ و
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انحرافات اجتماعی پرداتتهانهد .البتهه در بهین اگهن آثهار برتهی افهزونبهر شهرح
نظرگههای مدرن به بعضی نظرگههای حوزه پستمدرن نیز اشاره کردهانهد .تمرکهز
مشخص بر حوزه نظرگههای مدرن و پستمدرن و شرح تفصیلی تفاوتهای میهان
اگن دو پاراداگم در مورد موضوع مسائ اجتماعی حلقه مفقودۀ آثار گادشده اسهت
که در مقاله پیشرو موردتوجه بوده است .برتی آثار دگار اگن حوزه نیهز تنهها بهر
مسائ اجتماعی اگران با محورگت گک گا چند مسهئلۀ برجسهته تمرکهز دارنهد کهه
فاصلۀ اهداف اگن آثار با پژوهش حاضر واضح است.
ازجملههه کتههابهههای منتشرشههده در اگههن حههوزه م هیتههوان بههه آثههاری ماننههد
«جامعه شناسی مسائ اجتماعی جوانان اگران» اغالمرضها صهدگق اورعهی )1374
«بررسیهاگی در آسیبشناسهی اجتمهاعی در اگهران» افرگبهرز رئهی،دانها )1380
«بررسی مسهائ اجتمهاعی اگهران» امحمهد مظلهو تراسهانی « )1381انحرافهات
اجتماعی جوانان در آگینه پهژوهشهها» امسهعود گلوهین « )1385طهرح مسهائ
اجتماعی در اگران» امحمد عبداللهی « )1387آسیبهای اجتمهاعی اگهران» ارضها
فاض

الها میهری آشهتیانی « )1387اطهالعرسهانی و مسهائ اجتمهاعی مسهائ

اجتماعی اگران» امحمدجواد ناطقپهور « )1387مسهائ اجتمهاعی اگهران» اسهعید
معیدفر  )1389اشاره کرد.
در اگن عرصۀ پژوهشی مقالههای فراوانی چاپ شده است کهه بها تمرکهز بهر
گک مسئله آسیب گا کج رفتاری اجتماعی اهموهون اعتیهاد طهالق تکهدیگهری
تشونت اجتماعی قت

تجاوز به عنهف و )...جامعهه اگهران را بررسهی و مطالعهه

کرده اند .عد تعمیق در ابعاد نظری حوزه مسئله اجتماعی و مقاگسه تطبیقی دگدگاه
اندگشمندان مدرن و پست مدرن در مورد مسهئله اجتمهاعی و کاربسهت تنهها گهک
نظرگه برای شهناتت و تبیهین گهک پدگهده اجتمهاعی ااعهم از مسهئله آسهیب گها
کجرفتاری اجتماعی) تفاوت مهم اگن نوشتهها با مقاله پیش رو است.
 .2پرسشهای پژوهش
 .1از منظر اندگشمندان مدرن و پستمدرن آگا مسئله اجتماعی وجهودی عینهی و
تارجی امستق از کنشاران اجتماعی) دارد؟
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 .2معیار فهم و کشف مسئله اجتماعی چیست؟ آگا مسهئله اجتمهاعی باگهد بها
کاوشهای تجربی کشف شود؟
 .3بنابر تفاوتهای نظری میان نظرگهپردازان مهدرن و پسهتمهدرن در حهوزه
مطالعه مسائ اجتماعی چه ارتباطی میان علم و مسئله اجتماعی وجود دارد؟
 .3روش پژوهش
با تکیه بر «متن آثار مکتوب» اندگشهورزان مدرن و پستمهدرن و براسهاس روش
«تحلی محتوای کیفی» دگدگاهههای اگهن نظرگههپهردازان تحلیه و واکهاوی شهد.
هرچند همۀ انواع ارتباطات انسانی دارای پیا هستند و به قصد انتقال معناگی انجا
میشوند ااعم از کتاب مقالهههها روزنامهه مصهاحبه نوشهتهههای سیاسهی دفتهر
گادداشت روزانه اشعار سخنرانیها و مانند آنها) ولی در اگهن پهژوهش تمرکهز
اصلی بر کتابهای نظری اندگشمندان اگن عرصه برای پاسخگوگی به پرسهشههای
پژوهش است اجولین 2008؛ هولستی 11-16 :1373؛ کرگپنهدورف -31 :1378
25؛ راگف و همکاران )3-17 :1385؛ بههاگهنترتیهب در پهژوهش حاضهر تهالش
کردهاگم با تحلی مضمون امحتهوای پنههان) مهتنههای موردمطالعهه دگهدگاهههای
مختلف در مورد مفهو مسئله اجتماعی را استخراج و تحلی کنیم.
 .4یافتههای پژوهش
برای فهم اگنکه «مسئله اجتماعی» از منظر اندگشمندان مدرن چاونهه اسهت و آنهان
چه تعرگف و معیاری برای آن ارائهه مهیدهنهد الز اسهت بهه رگشههههای نظرگهۀ
اجتماعی مدرن که در «دوران روشناری »1و آرمانهای آن قهرار دارد توجهه کنهیم
اکراگ هب 27-31 1391؛ دگلینههی  .)25 :1390اگههدههههای روشههناری محصههول
اندگشههای متفکران قرن هجدهم اروپا هموون ولتر 2دگهدرو 3هیهو

4

فهرانکلین

5

1. Enlightenment
)2. Voltaire(1694-1778
)3. Denis Diderot (1713-1784
)4. David Hume (1711-1776
)5. Benjamin Franklin (1706-1790
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کندرسه 1منتسکیو 2آدا اسمیت 3و برتی دگار است .آرای نظهری اگهن متفکهران
با اگدههای فلسهفی و جههانبینهی دوران پیشهامدرن اسهنت ارسهطوگیهمسهیحی)4
مغاگرت و مخالفت داشت؛ بهگونهای که روشناری را جنبشی انتقادی و اصهالحی
معرفی می کنند که با اتکا و توجه به «طبیعت »5و «برهان »6علیه اقتدار و جهانبینی
کلیساگی شک گرفت اپورتر و راس  .)16 :2008در اروپهای سهدهههای میانهه تها
پیش از آغاز دوران مدرن «جهان هموون نظمی سلسلهمراتبی تلقی میشد کهه در
آن هر موجودی اانسان حیوان گیاه روح) جاگاهاه و ههدفی بههحهق در عهالمی
داشت که تداوند ساتته و پرداتته بود .جهان طبیعی و اجتماعی بهلحا معنهوی
سرشار از ارزش معنا و هدف تلقی میشهد» اسهیدمن  .)23 :1390در اگهن نظهم
سلسلهمراتبی تما موجودات دارای جاگااه و ههدفی ازپهیشتعیهینشهده و ثابهت
فرض میشدند کهه تهدای مسهیحیت آن را مشهخص کهرده بهود .در مقابه اگهن
جهانبینی که دارای پیامدهای اجتماعی و سیاسی مشخصی بود دانشمندانی قهرار
گرفتند که با اتکا به نتاگج پژوهشهای تجربی تود نوگد شک گیهری جههانبینهی
دگاری را بهارمغان آوردند .پ ،از موفقیتهای تجربی کپرنیک 7کپلر 8گالیلهه 9و
نیوتن 10جهانبینی علمی در طول سدههای پهانزدهم تها هفهدهم شهک گرفهت و
زمینه را برای اندگشمندان اجتماعی روشناری آماده کرد .در نتیجهۀ نضهج و رشهد
جهانبینی و انقالب علمی جهان هموون نظامی مکانیکی دگده شد کهه مرکهب از
مادهای درحالحرکت است و درعینحال از قوانین طبیعی پیروی میکند .اگن امهر
)1. Marquis de Condorcet (1743-1794
)2. Baron de Montesquieu (1689-1755
)3. Adam Smith (1723-1790
4. Aristotelian and Christian tradition
5. nature
6. reason
)7. Nicolaus Copernicus (1473-1543
)8. Johannes Kepler (1571-1630
)9. Galileo Galilei (1564-1642
)10. Isaac Newton (1642-1727
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بهمعنای کشیدن تط بطهالن بهر «مشهیت الههی »1در ههداگت جههان بهود .در اگهن
جهانبینی تنها «قوانین عینی »2بودند که عالم طبیعی را مدگرگت میکردند و بهپیش
میبرند اپورتر و راس .)20-22 :2008
پ ،از پیرگزی و مستحکم شهدن بنیادههای جههانبینهی علمهی روشهناران
اجتماعی نیز تما تالش تود را صهرف بههکهارگیری اگهن اصهول در بطهن تفکهر
اجتماعی کردند .آنان در گا نخست تما «اندگشهههای اجتمهاعی پیشهامدرن »3را
مردود اعال کردند و در مرحلۀ بعد تالش کردند با اتکا به «امور واقعی و عینهی»4
و از طرگق «روشهای تجربی »5قوانین نظم و تغییرات اجتماعی را کشف و تبیهین
کنند .روشناران اجتماعی با استناد به اگن دلیه کهه اندگشههههای اجتمهاعی دوران
سههنت بههر «تعصههب و جانبههداری« »6کشههف و شهههود شخصههی »7و «تفکههرات
ذهنیهفلسفی »8استوار هستند آنهها را فاقهد اعتبهار معرفهی کردنهد .از منظهر اگهن
روگکرد جدگد جامعه دگار محصول نظمی الهی گا طبیعی نیست بلکهه پوگهاگی و
اگستاگی آن مبتنیبر قوانینی اسهت کهه در درون تهود جامعهه قهرار دارد اشهرت
81-83 :1390؛ دگلینههی  .)26 :1390در نتیجههۀ طههرح اندگشههههههای روشههناران
اجتماعی کیهانشناسی علمی به جهانبینی اجتماعی ترجمه شد و اگهن امهر سهبب
رهور اصول بنیادگنی شد که پاگههای تفکر اجتماعی مدرن را شک داد.
«تجربهههگراگههی« »9عینیهت علههم »10حرکههت دوشههادوش «پیشههرفت علمههی و
اجتماعی« »11وحدت بشر« »1عا گراگی« »2فردگراگی« »3تکام بشرگت »4از شهرق
1. Providence and Will of God
2. Objective rules
3. Pre-Modern social thoughts
4. Real and objective events
5. Experimental methods
6. Bias and prejudice
7. Personal revelation
8. Intellectual and philosophical thoughts
9. Empiricism
10. The objectivity of science
11. Scientific and social progress
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شرق تا غرب و گذار از رلهم و سهتم بهه آزادی اکراگهب 31-32 :1391؛ تهاکی
 )153-178 :1391اگ هدههههای اصههلی و بنی هادگنی بودنههد کههه اندگشههمندان دوران
روشناری با تکیه بر آنها جامعه انسانی را تحلی و نظرگههای اجتمهاعی تهود را
پیرگزی کردند .در میان اگن اصول «عینیت علم» و «همارز بودن پیشرفت علمی و
اجتماعی» اهمیت بیشتری داشتند و اندگشمندان روشهناری نیهز براسهاس اگهن دو
اص

افزونبر تالش برای فههم رفتهار اجتمهاعی انسهان در پهی ارتقهای آزادی و

پیشرفت اجتماعی نیز بودهانهد .بههنظهر بسهیاری از اندگشهمندان روشهناری علهم
اجتماعی با شناتت قوانین تارگخی و اجتماعی میتواند هنجارهای درست جامعهه
را کشههف و اقههدا بههه سیاسههتگههذاری اجتمههاعی کنههد اکههراس .)20-21 :2011
«نظرگهپردازان کالسیک جامعهشناسی» برپاگۀ اصول پیشگفته اگهدهههاگی را ارائهه
کردند که در نتیجۀ آن مسهئله اجتمهاعی معنها و ماهیهت متفهاوتی گافهت« .کهارل
مارک« »5،امی دورکیم »6و «مهاک ،وبهر »7هرگهک بها پهذگرش اصهول بنیهادگن
روشناری نظرگه اجتماعی تود را بهگونهای تدوگن کردهاند که با تحلی محتهوای
آن مسئله اجتماعی صورت و ماهیت تاصی به تود میگیرد.
 .1-4اندیشمندان کالسیک جامعهشناسی و نسبت آنان با آرمانهای روشنگری

کارل مارک ،ازجمله اندگشمندان کالسیک جامعهشناسی است که اعتقهاد راسهخی
به آرمانهای روشناری داشت .مارک ،ضمن پذگرش تأکیدهای متفکران روشنار
بر علم عینیت و واقعنماگی آن را پذگرفته بود .مارک ،با نقد و طرد اگدئولوژیهها
بهعنوان آراگی جهتدار سوگیرانه و کاذب علم را ارائهدهندۀ شناتتی بیطرف و
عینی میدانست که میتواند واقعیت را همانگونه که هست شناتته و معرفی کند.
1. The Human unity
2. Universalism
3. Individualism
4. The evolution of humanity
)5. Karl Marx (1818-1883
)6. Emile Durkheim (1858-1917
)7. Max Weber (1864-1920
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روگاردانههی مههارک ،از «اگههده آلیسههم» و گههراگش بههه «ماترگالیسههم تههارگخی »1در
بحثهای مربوط به شناتت علمی جامعه و اگجاد تغییهرات اجتمهاعی رگشهه دارد.
مارک ،شناتت جامعه را منوط به شناتت علمی از طرگق نظرگهپردازی اجتماعی
میدانست که بیتوجهی به آن سبب فهمی نادرست گا ناقص از جامعهه مهیشهود.
به نظر او با شناتت علمی واقعیتهای اجتماعی میتوان بهه شهناتت درسهت از
جامعه دست گافت .او با اعتقاد به اصول روشناری تنها مسیر درسهت شهناتت را
علم معرفی کرده و تالش میکرد از دگن و سنتههای اجتمهاعی بههعنهوان منهابع
شناتتی پیشامدرن اعتبارزداگی کند .مارک ،گونههای معرفت پیشامدرن بههوگهژه
دگن را ترافاتی میدانست که «برساتته»هاگی بشری در سیر زنهدگی اجتمهاعی و
از منابع تولیدکنندۀ آگاهی کاذب هسهتند امهارک .)1367 ،فههم چهارچوبهها و
ساتتارهای اجتماعی ساحت مهمی اسهت کهه بههنظهر مهارک ،تنهها بها اتکها بهه
نظرگههای علمی میتوان آن ها را شناتت و بر وجود و نحوۀ ارتباط میهان عناصهر
آن اقامه دلی کرد.
مارک ،در کنار اعتقاد راسخ به عینیت علم بر اگهن اگمهان روشهناری تأکیهد
دوچندانی داشت که علم میتواند حقاگقی را ارائه دههد کهه مهیتهوان آنهها را در
راستای بهبود زندگی بشر نیز بهکار گرفت .بهنظهر او نظرگهه علمهی نههتنهها فههم
درستی از جامعه ارائه میدهد بلکه اگن شناتت باگد به نیروی عملی تبهدگ شهود
تا با اگجاد تغییرات اجتماعی به ساتتن جهانی بهتر بینجامد که در آن بشر رفاه و
آزادی بیشتری دراتتیار دارد .درواقهع بههنظهر او نظرگهۀ اجتمهاعی مهیتوانهد بهه
شناتت و نتاگجی دست گابد کهه بهدون داشهتن سهوگیری واقعیهت اجتمهاعی را
عرضه و ساتتار اجتماعی بهتری را نوگد دهد؛ نتاگجی که بهنوبهه تهود مهیتواننهد
پ ،از پذگرش از سوی نیروههای اجتمهاعی باعهث دگرگهونیههای اجتمهاعی در
راستای زندگی جمعی بهتر شوند .درواقع مارک ،در نظرگهههای تهود دو اصه
مهم روشناری اعلم باوری و پیشرفت اجتماعی) را بهطور همزمان با هم ترکیب و
نظرگه تود را صورتبندی کرد .به نظهر مهارک ،شهناتت جامعهه و سهاتتارهای
1. Historical Materialism
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اجتماعی زمانی به نقطه تکاملی تود میرسد که با اگجهاد تغییهرات اجتمهاعی بهه
تشکی جامعهای بهتر منجر شده و اگده پیشرفت اجتمهاعی را محقهق کنهد .جهدال
فکری او با فلسفه اگده آلیستی در مورد رابطه نظر و عمه و تعیهین تقهد و تهأتر
زمانی آن در اگن موضوع مهم رگشه دارد .بهنظهر مهارک ،هرچنهد نظرگهۀ علمهی
اجتماعی می تواند شناتت کافی و درستی را دراتتیار ما قهرار دههد ولهی زمهانی
می تواند و باگد موجب تغییر و تحقق پیشرفت اجتماعی شود که توسط کسهانیکهه
نفع تود را در اگجاد تغییر میبینند پذگرفته شود .به بیان دگار بههنظهر او نظرگهه
اجتماعی با شناتت علمی سهاتتارها و روابهط اجتمهاعیای کهه ناعادالنهه تنظهیم
شده اند زمانی به نیروی تغییردهنده در راستای پیشرفت اجتماعی تبدگ مهیشهود
که از سوی افراد تحت ستم پذگرفته شود امارک 1395 ،الف)؛ افرادی که بهدلیه
قرار داشتن در موقعیت ساتتاری ااجتماعیهاقتصهادی) مشهابه از منهافع مشهابهی
برتوردار بوده و گک «طبقه» را تشکی میدهند .بهنظهر او اگهن تقسهیمبنهدی بهه
دوره زمانی تاصی مربوط نبوده و تما تارگخ را دربهر مهیگیهرد امهارک1394 ،
الف).
در نظرگههای مارک ،شناتت علمی و ضرورت پیشرفت اجتماعی بهعنهوان
دو اص بنیادگن روشناری را تنها میتوان بهلحا تحلیلی از گکدگار متماگز کهرد
زگرا اگن دو بهگونهای در هم تنیده شدهاند که تفکیک انضمامی آنهها امکهانپهذگر
نیست .شناتت علمی ساتتارهای جامعه تعیین روابط اجتماعی همزمان ااگستا) و
تارگخی اپوگا) و درنتیجه ارائه تصهوگری از طبقهه تحهت سهتم و منطهق انقهالب
اجتمهاعی چهارچوب نظهری مههارک ،را مبتنهیبهر اصههول روشهناری بههنمههاگش
میگذارند که براساس آن شناتت جامعه و مسئلهشناسی آن بهطور همزمان انجها
میشود امارک 1393 ،الهف؛ مهارک1394 ،ب) .بههنظهر او مههمتهرگن مسهئله
اجتماعی ساتتار و روابط اجتماعی ناعادالنهای اسهت کهه میهان طبقهات مالهک و
کنترل کننده ابزار تولید و فاقد آن در طهول تهارگخ بههصهورت عینهی و مسهتق از
وجود پژوهشار و نظرگهپرداز وجود داشتهاند و اگن ساتتار ابههعنهوان مههمتهرگن
مسئله اجتماعی) نیز تنها از طرگق نظرگهپردازی اجتماعی و علمی شهناتته شهده و
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امکان تغییر و اصالح پیدا میکند؛ ساتتاری که باعث شهده اسهت طبقهات مالهک
قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری دراتتیار داشته باشند و افزونبر تعیین فراگنهد و
محتوای تصمیمهای سیاسی نحوه توزگع ثروت را نیز در کنترل تود داشته باشهند
امارک 1393 ،ب؛ مارک 1393 ،ج؛ مارک 1395 ،ب).
امی دورکیم بهعنوان گکی دگار از نظرگهپهردازان کالسهیک جامعهه شناسهی
نظرگه اجتماعی موردنظر تود را با اعتقاد به اصول روشناری ارائه داد .دورکیم بها
پذگرش اگن اگده روشناری که علم تواناگی ارائۀ واقعیت را داشته و میتواند فهار
از ارزشهای فردی و جمعی واقعنما باشد جامعهشناسی را علمی معرفی کرد کهه
موضوع آن «واقعیت اجتماعی »1است .از دگدگاه او جامعهشناسهی واقعیهتههای
اجتماعی را هموون اشیائی میبیند که وجودی عینهی الهزامهی و پاگهدار دارنهد و
برهمیناساس میتوان آنها را همانند موضوعات علو طبیعی بررسهی و مطالعهه
کرد .توصهیه موکّهد او در اگهن شهناتت حفهب بهیطرفهی و وفهاداری بهه اصه
عینیتباوری روشناری است .بهنظر او هدف جامعه شناسهی فههم واقعیهت ههای
اجتماعی تشرگح ارتباطات میان آنها ابا توجه به زمینهها و گونههای اجتماعی) و
درنهاگت کشف عل آنها و ارائه تبیینههای علّهی تهارگخی و کهارکردی اسهت.
دورکیم در راستای ترسیم قواعد جامعهشناسی بر زدودن تما پهیشپنداشهتهههای
فردی و پاالگش پژوهشهای جامعهشناتتی از ارزشهای فهردی و جمعهی تأکیهد
داشت زگرا بهنظر او کشف قوانین و حقاگق عا و جهانشهمول اجتمهاعی زمهانی
آشکار می شود که مسیر عینی علم بدون دتالتهای اتالقی طی شهود ادورکهیم
1383؛ دورکیم .)1391
از منظر دورکیم علم مدرن نهتنها فهم واقعیتههای اجتمهاعی را بهرای بشهر
امکانپذگر میکند بلکه آدمی را از توهم قدرت کنترلکنندۀ نیروهای ماوراءالطبیعی
و فرابشری نیز رها میسازد .با رهاگی انسان از اگهن باورهها ههمزمهان اعتقهاد بهه
تواناگیهای انسان در بهکارگیری ترد و علم بهرای بازسهازی و تنظهیم اجتمهاعی

1. Social fact
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جاگازگن آنها مهیشهود .بههنظهر او جوامهع «قطهاعی »1کهه بهر پاگهۀ «همبسهتای
مکانیکی »2انتظا اجتماعی گافتهاند با اتکا به بنیادهای دگنهی گهک که منسهجم را
تشکی دادهاند؛ بهگونهای که اشتراکهای جمعی تود را در باالترگن سطح ممکهن
نشان داده و فرصتی برای ابراز تفاوتهای فردی باقی نمیمانهد .بههنظهر دورکهیم
عام رد و طرد شدن اگن تصور که جهان اجتماعی تحت فرمهانرواگی و حاکمیهت
نیروهای مافوق طبیعی مدگرگت شده و انسجا میگابد را باگد در گافتهههای علمهی
جامعهشناتتی جستوجو کرد که با پهژوهشههای تهود زمینهۀ فههم و شهناتت
نیروهای اجتماعی و طبیعی ای را فراهم کرد که حیهات جمعهی را شهک دادهانهد.
برهمین اساس او در بیان سیر حرکت تارگخی جوامع بشری از جوامع مدرنی گهاد
میکند که برمبنای «همبستای ارگانیک »3ساتتار گافتهاند؛ جوامعی کهه بها اتکها بهه
گافتههای علمی در مقاب تغییرات طبیعی و اجتماعی از تود محافظت کهرده و بها
توجه به تخصصی شدن علو و همونین بهدلی ضرورت تنظیم و برطهرفسهازی
نیازهای اساسی انسان ها تماگزات اجتماعی را در تود نهادگنه کهردهانهد .بهه بیهان
دگار بههنظهر دورکهیم «تخصصهی شهدن» و «تمهاگز اجتمهاعی» دو فراگنهد مههم
اجتماعی برای تعیین سازوکار انتظا و انسجا اجتماعی هستند که جامعۀ مدرن بها
توجه به پیشرفت های علمی اطبیعی و اجتماعی) به آن دست گافته است ادورکیم
 1394الف؛ دورکیم  1394ب).
درواقع دورکیم همنوا با آرمانهای روشناری مبنیبر همارز بودن پیشهرفت
علمی با پیشرفت اجتماعی بر ررفیهت ذاتهی نتهاگج علمهی جامعههشناسهی بهرای
حاکمیت بر نیروهای اجتمهاعی و برقهراری نظهم جمعهی تأکیهد کهرده و حرکهت
هههمزمههان آن را امههری الز و سههاتتاری مههیدانههد .بهههنظههر او قههوانین اجتمههاعی
کشفشده با فراهم کردن زمینۀ داوریهای عینی و اتالقهی در مهورد مناسهبات و
روابط مختلف اجتماعی در جوامع گوناگون امکان شک گیهری جامعههای بهتهر را
نیز فراهم میکنند .دورکیم تالش کرد اگهن بهاور تهود را در قالهب گهک پهژوهش
1. Segmental sociaty
2. Mechanical solidarity
3. Organic solidarity
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تجربی اثبات کند .کتاب «تودکشی »1او افزون بر اگنکه الاوگی بهرای پیهادهسهازی
عینی روشهای تجربی تحقیق جامعهشناتتی اسهت پیشهرفت ههمزمهان حرکهت
علمی و اجتماعی را نیز بهعنوان هدف دگار دنبال میکند .دورکیم ضهمن سهتودن
فردگراگی بر انسجا اجتماعی و الزا نهادی نیز تأکید داشت .بهنظر او فردگراگهی
زمانی پذگرفتنی است کهه در چهارچوب سهاتتارهای اتالقهی و اجتمهاعی باشهد.
به نظر او تودکشی تودتواهانه نتیجۀ فردگراگی بدون حدومرزی است کهه نهر
وقوع آن نسبت عکه ،بها میهزان «گکپهارچای اجتمهاعی »2دارد .در نقطهه مقابه
افزاگش بیشاز انهدازۀ انسهجا اجتمهاعی نیهز تهود باعهث وقهوع نهوع دگاهری از
تودکشی ادگرتواهانه) میشود .افزون براگن میزان «انتظا اجتمهاعی »3نیهز عامه
مؤثری بر نوع دگاری از تودکشی است؛ بهاگنترتیب کهه درصهورت فقهدان اگهن
متغیر تودکشی آنومیک روی میدهد و زمانیکه اگن عامه

تهود را در بهاالترگن

سطح نماگش دهد شاهد وقوع تودکشی قضاوقدری تواهیم بود .دورکیم در اگهن
کتاب و نظرگه بهطور همزمان هم به پهژوهش علمهی عینهی و بهیطرفهی ارزشهی
موردتأکید جرگان فکری روشناری توجهه مهیکنهد و ههم بهه ضهرورت حرکهت
اجتماعی و علمی بهصورت موازی .او با اتکا به پژوهشهای علمی تود تصوگری
از جامعه ترسیم می کند کهه در آن روابهط اجتمهاعی براسهاس گافتههههای علمهی
جامعهشناتتی تنظیم میشوند .دراگن بین شناتت مسئله اجتمهاعی تعرگهف آن و
ارائه راهکار نیز انتظاری است که دورکیم از نظرگهپردازی و جامعهشناسهی تجربهی
دارد .فقدان انسجا اجتماعی متناسب با تغییرات اجتمهاعی و ضهرورت توجهه بهه
اصول فردگراگی مسائ اجتماعی عینی و فراگیری هستند که دورکهیم آنهها را بها
تکیه بر گافته های پژوهشی و نظری تود شناساگی و تعرگف کرده اسهت؛ مسهائلی
که بهدلی انضمامی بودن فار از وجود آگهاهی نظرگههپهرداز و پژوهشهار دارای
حیاتی مستق بوده و الز است از طرگهق پهژوهشههای علمهی شهناتته شهده و
راهکارهاگی برای برطرف کردن آنها ارائه شهود ادورکهیم  1394الهف؛ دورکهیم
1. Suicide
2. Social integration
3. Social regulation
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1376؛ دورکیم .)1378
مههاک ،وبههر بهههعنههوان آتههرگن نظرگ ههپ هرداز کالس هیک جامعهههشناسههی کههه
دگدگاههاگش در اگن مقاله بررسی میشود نیهز هموهون پیشهینیان و ههمدورهههای
روشنار تود به نیروی علم باور قطعی داشت .او نیز بر اگن نظر بود که علهم بها
تمرکز بر واقعیتها شناتت درست از جهان پدگدهها را دراتتیار بشر قهرار داده و
قوانین جاری میان عناصر سازندۀ جهان بیرونی را آشکار میکند .بهنظر وبهر علهم
با ارائۀ قوانین روابط میان پدگدههای طبیعی و اجتماعی هموون نیروی توهمزاگهی
راهر میشود که انسانها را به پذگرش مسئولیتهای اعمهال تهود وادار مهیکنهد
زگرا جهان اجتماعی محصول کنشهای انسانی تلقی میشود که بنابر انتخابههای
فردی و جمعی شک گرفتهاند .توجه و تمرکز بر واقعیهتههای اجتمهاعی اثبهات
روابط علّی میان آنها و ارائۀ الاوی نظری عا مسیر علمیای است که وبر بهرای
جامعهشناسی بهطور تاص مشخص کرده است و آن را در پهژوهش تهود دربهارۀ
اتالق پروتستان و نسبت آن با نظا سرماگهداری اکتاب اتهالق پروتسهتان و روح
سرماگهداری) بهصورت عملی پیهادهسهازی مهیکنهد .بههنظهر او مهیتهوان «کهنش
اجتماعی »1را بهعنوان موضوع جامعهشناسهی از طرگهق روشههای علمهی فههم و
طبقهبندی کرد .البته او درعین همنواگی با اص عینیتبهاوری روشهناری مبنهیبهر
ارائه قوانین عا و جهانشهمول راهکهار گهافتن اگهن قهوانین را تمرکهز بهر معهانی
کنشاران اجتماعی میدانست .بهنظر او اگرچه میان علو طبیعی و علو اجتماعی
بهلحها توجهه بهه وجهوه بیرونهی اشهیاء و معهانی درونهی کنشهاران اجتمهاعی
تفاوتهاگی وجود دارد ولی بهلحا روشهای تعمیمدهی و تجرگد و ارائه قوانین
عا برای تبیین وقاگع ااعم از طبیعی و اجتمهاعی) تفهاوتی وجهود نهدارد .وبهر بها
وجود اهمیت قابه تهوجهی کهه بهرای نظها ارزشهی پژوهشهاران و تأگیهد تهأثیر
چارچوبهای فراگیر گزگنششده پژوهشاران بر فراگند کلی پهژوهشههای علمهی
قائ است ولی همونان بر واقعنماگی علم تأکید کهرده و ذگه مفههو «بهیطرفهی

1. Social action

مسئله اجتماعی از منظر پارادایم مدرن و پستمدرن 49

ارزشی »1پژوهشار اجتماعی را به کنار نهادن ارزشهای تود و اکتفا به راهنمهاگی
دادههای عینی فرامیتواند( )2اوبر 1390؛ وبر  1392الف؛ وبر  1392ب).
وبر در کنار اگن باور روشنارانه به نیروی ترد و علم و توان واقعنمهاگی آن
بر نیروی شناتتی علم برای کمک به پیشرفت اجتمهاعی نیهز تأکیهد داشهته و اگهن
حرکت هم زمان را در سهیر پهژوهشههای تهود دنبهال کهرده اسهت .تهالشهها و
پژوهشهای تجربی در مهورد وگژگهی هها و مختصهات فرهناهی پروتستانتیسهم را
میتوان نارر بر فهم موانع رشد سهرماگه داری در کشهور آلمهان په ،از رنسهان،
اروپاگی ارزگابی کرد .همراهی نکردن طبقه متوسط با اصالحات سیاسی و فرهنای
در راستای تحقق کام مدرنیزاسیون که در آلمان تنهها در ابعهاد اقتصهادی آن روی
داده بود پرسش اساسی وبر را شهک داده بهود .او پاسهخ را در نبهود انایهزهههای
اتالقی و سیاسی طبقه متوسطی مهی دگهد کهه در نظها سیاسهی آلمهان جهذب و
روگکرد محافظهکاری سیاسیهاقتصهادی را انتخهاب کهرده بودنهد .کتهاب «اتهالق
پروتستان و روح سرماگهداری »2اثری است که بهطور همزمان میتوان علمباوری و
حرکههت دوشههادوش پیشههرفت علمههی و اجتمههاعی را در آن مشههاهده کههرد .وبههر
ازگک سو روابط اجتماعی و سیاسهی جامعهه آلمهان سهدۀ نهوزدهم را بها اتکها بهه
پههژوهشهههای علمههی و تههارگخی مههورد کنکههاشهههای علمههی قههرار داده اسههت و
ازسوی دگار با اتکا به تبیهینههای علّهی راهحه مسهئلۀ پهژوهش تهود را بهرای
پیشرفت اجتماعی ارائه می دهد .اگهده اصهلی وبهر بهر اگهن اصه اسهتوار بهود کهه
مختصات فرهنای پروتستانتیسم بستر الز و عامه اصهلی شهک گیهری و رشهد
سرماگهداری است اوبر .)1388
تحقق نیافتن سرماگهداری در تارگخ و جغرافیای شرق تط سیر مطالعاتی وبهر
را تکمی و او را بههسهوی مطالعهات پوگهاگیشناسهی اتهارگخی) سهوق داد .او در
مطالعات تارگخی تود تمدن ههای مختلهف مسهیحیت اسهال گهودگهت چینهی
هندی و گونانیهرومی را براساس اصول پژوهشهای علمی بررسی کرده و با اتکا
1. Value neutrality
2. The Protestant Ethic and the Sprit of Capitalism
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بههه پههژوهشهههای تههارگخی و جامعهههشههناتتی بههر عوامه اجتمههاعی مههانع رشههد
سرماگهداری در اگنگونه تمدنها تأکید کرد .او ادر نتیجۀ پهژوهشههای اجتمهاعی
تود) سلسلهمراتب بدونانعطاف انتظا اجتماعی متصلب تأکید بر مناصب اداری
و درنهاگت دگوانساالریهای فراگیر را بهعنوان عوام اصلی رشهد سهرماگهداری و
مدرنیزاسیون در تمدنهای شرق معرفی کرده است؛ بههگونههای کهه کرهرتگراگهی
اجتماعی و اقتصادی در اگن جوامع با موانع جهدیای روبههرو شهده و از حرکهت
همزمان آزادیهای سیاسی اجتمهاعی و اقتصهادی جلهوگیری شهده اسهت اوبهر
.)1397
وبر در کنار تأکید بهر موانهع رشهد سهرماگهداری و مدرنیزاسهیون ااتهالق و
فرهن

پروتستانی) بر بوروکراسی به عنهوان مسهیری حتمهی بهرای محقهق شهدن

عقالنیت اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد که درعینحال صورتی آسهیبشهناتتی
گرفته و به نتاگج محدودکنندهای میانجامد .او بهر اگهن نظهر بهود کهه غیرشخصهی
بودن روابط سلسله مراتبی عم به قوانین مکتوب و درنهاگت «دگهوانی شهدن»1
سبب رتنه اگن شک از روابهط و تنظیمهات اجتمهاعی در تمها وجهوه اجتمهاعی
می شود و کنترل آن را در ساحتهای مختلف دراتتیار تواهد گرفت؛ بههگونههای
که محدودۀ آزادیهای انسانی همواره تن تر و کنترل ابهزار تهأمینکننهدۀ نیازههای
اجتماعی و انسانی از دست تارج میشود .او دگهوانی شهدن را مههمتهرگن مسهئلۀ
اجتماعی جامعه مدرن معرفی کرده و تالش میکند وجوه شناتتی و اهمیهت آن را
با اتکا به پژوهشهای جامعهشناتتی علمی نشان دهد .او با برشمردن وگژگیههای
دگههوانی شههدن و آثههار اجتمههاعی آن بههر جامعههه انسههانی تصههوگر قاب ه تههأملی از
محدودگتهای قاب پیش آمد برای پوگاگی و آزادی اجتماعی در آگنده ارائه میدههد
اوبر .)1397
با کنکاش های مضمونی و محتواگی در مطالعات وبر میتوان وفاداری او را به
علمباوری و حرکت همزمان پیشرفت علمهی و اجتمهاعی مشهاهده کهرد .تأکیهد و
به کارگیری اص عینیت برای اثبات وجود روابط میان پدگدههای اجتمهاعی کهه در
1. Bureaucratization
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قالب مسئلهگابی او تعرگف میشود علمباوری وبر را نشان میدهد .او در آثار تود
که در راستای بررسی موانع شک گیری و تکمیه فراگنهد مدرنیزاسهیون در آلمهان
امطالعات اگستاگی شناسی) و تمدنهای غیرغربی گذشته امطالعات پوگاگیشناسهی)
طراحی شده بودند تهالش کهرد بها اتکها بهه واقعیهتههای اجتمهاعی و تهارگخی
علتگابی کند .افزون براگن وبر پیشرفت اجتماعی را نیز در گرو تحقق آرمهانههای
آزادیتواهانه و فردگراگانۀ روشناری میدگد که بها تحقهق عقالنیهت اجتمهاعی و
اقتصادی امکانپذگر میشود .با اتکا به اگن پیشفرض اسهت کهه او در طبقههبنهدی
انواع کنش بر کنش عقالنیهقانونی تأکید دارد و در دستهبندی انواع اقتدار نیهز بهه
اقتدار عقالنیهقانونی توجه بیشتری نشان میدهد .وجود تنارر میان انهواع کهنش و
اقتدار نیز موضوعی است که مختصات جامعۀ مطلهوب وبهری را ترسهیم مهیکنهد.
دراگههنمیههان او بهها ناههاهی آسههیبشههناتتی اتههالق و فرهن ه

غیرپروتسههتانی و

بوروکراسی را مهمترگن موانع شک گیری کام وجهوه مختلهف فردگراگهی آزادی
اجتماعی و رشد اقتصادی معرفی می کند .او در عین ناهاه بدبینانهه بهه آگنهده بهر
تواناگی علم برای شناتت درست جامعه و معرفی عناصر و پدگهدهههای اجتمهاعی
آسیبزاگی که از تحقق کام پیشرفت اجتماعی جلوگیری میکنند تأکید میکند.
 .2-4مسئله اجتماعی از منظر پارادایم مدرن

با بررسی اندگشهههای نظرگههپهردازان کالسهیک و مهدرن جامعههشناسهی شهراگط
زگربناگی برای فهم ماهیت مسئله اجتماعی تعرگف و سازوکار شهک گیهری آن از
منظر روگکرد مدرن فراهم شد .با تحلی محتواگی اندگشههای متفکهران اگهن نحلهۀ
فکری میتوان اصول بنیادگن نظرگههای اجتماعی مدرن را فههم و اسهتخراج کهرد.
«وجود واقعیت تارجی مستق از ذهن بشری» «امکان شهناتت عینهی و تجربهی
واقعیت» «علمباوری و عینیتگراگی» «برتری علم تجربی بر ساگر وجوه معرفتی»
و «حرکت دوشادوش پیشرفت علمی و اجتمهاعی» ازجملهه «بنیادههای معرفتهی»1
هستند که نظرگهپردازان کالسیک نظرگه اجتماعی تود را براساس آنهها تهدوگن و
ارائه کرده اند .با دقت و موشکافی جهدی در آثهار کالسهیکههای جامعههشناسهی
1. Epistemic foundations
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میتوان میزان اهمیت و تأثیر هرگهک از اگهن اصهول بنیهادگن را در صهورتبنهدی
نظرگه های آنان مشاهده کرد .درواقع مارک ،دورکهیم و وبهر بها اعتقهاد بهه اگهن
باورهای روشهناری نظرگهه اجتمهاعی تهود را متناسهب بها شهراگط و مقتضهیات
اجتماعی زمان تنظیم کردهاند.
با توجه به اگن اصول موضوعه از منظر پاراداگم مدرن مسئلۀ اجتماعی دارای
وجودی عینی بوده و حیات آن مستق از ذهن بشهری تهداو دارد .از منظهر اگهن
اناارۀ فکری جهان اجتماعی براساس قوانین عامی شک گرفته است کهه فهار از
تواستههای فهردی انسهان دارای حیهات بهوده و بهر روابهط اجتمهاعی تهأثیرات
قاب توجهی دارد .بهنظر مارک ،دورکیم و وبر جامعۀ انسهانی براسهاس قهوانینی
پاگهرگزی شده است که در کنشههای جمعهی فرافهردی رگشهه دارد؛ قهوانینی کهه
میتوان آنها را از طرگق علم تجربی «کشف« »1تبیین »2گا «فهم »3کهرد .از دگهدگاه
آنان با آزاد کردن انسان از محدودگتهای طبیعی و اجتماعی او بهه عامه فعهالی
تبدگ میشود که میتواند با اتکها بهه دسهتاوردهای علهم کهه اصهول سهازماندهی
اجتماعی و قوانین تارگخ را ارائه می کنند روابط و ساتتار اجتماعی را بههگونههای
عقالنی ساماندهی ک ند .در نتیجۀ اگن باور بود کهه اندگشهمندان مهدرن و کالسهیک
جامعهشناسی بر اگن نکته تأکیهد مهیکردنهد کهه باگهد بها توجهه بهه نتهاگج علمهی
جامعهشناسی واقعیت موجود را شهناتت و سهپ ،بههسهوی تنظهیم عقالنهی آن
حرکت کرد .از دو گزارۀ باال میتوان اگن قضیه را استنتاج کرد که علم میتوانهد بها
شناتت عینی روابط و مناسبات اجتماعی موانع تحقق سازماندهی عقالنی جامعهه
را کشف تبیین گا فهم کند .بههبیهان دگاهر جامعههشناسهی مهدرن مهدعی اسهت
درعینحال که قادر است واقعیتهای اجتماعی را همانگونه که هسهتند شناسهاگی
کند میتواند با اتکا به گافتههای علمی تود در مورد مسیر پیمودهشدۀ جامعهه در
راستای پهیرگهزی جامعههای عقالنهی نیهز قضهاوت و داوری کنهد .اگهن داوری و
سنجش مسائ و موانعی که مانع حرکت جامعه بهسوی روابط عقالنی میشوند گا
1. Disconery
2. Explanation
3. Vershtehen
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سرعت تحقق آن را کند میکنند را کشف و شناساگی میکند.
درواقع اندگشمندان مدرن و کالسیک جامعهشناسی با درنظر گرفتن صهورت
عقالنی جامعه بهعنوان هدف نهاگی سازماندهی اجتمهاعی ههر کهنش گها سهاتتار
اجتماعیای که در مسیر تحقق اگن هدف تدشه وارد میکند را بههعنهوان «مسهئله
اجتماعی» معرفی میکنند .برهمیناساس مسئله اجتماعی از منظر پهاراداگم مهدرن
وجودی عینی و مستق از انسان دارد و امکان شناتت عینی آنها از طرگهق روش
تجربی نیز فراهم است .دراگن بین معیار و شاتص شناتت مسهئله اجتمهاعی نیهز
گافتههای علمی هستند کهه در نتیجهۀ تهالشههای تجربهی پژوهشهاران بههدسهت
آمدهاند .در اگن انااره فکری گافتههای علمی هموون معیار صدق و کهذبی عمه
میکنند که میتوان براساس آنها واقعیهت اجتمهاعی تاصهی را بههعنهوان مسهئله
اجتماعی معرفی کرد .حرکت دوشادوش پیشرفت علمی و اجتمهاعی کهه همهواره
مورد تأکید و اهتما کالسیکهای جامعهشناسی بوده اسهت تنهها دراگهنصهورت
قاب فهم میشود .برهمیناساس هرگک از نظرگهپردازان مدرن مهورد بررسهی اگهن
پژوهش بر وجه وگژهای از جامعۀ انسانی بهعنوان مسئله اجتماعی در مسیر تحقهق
جامعهای عقالنی تأکید میکنند.
مارک ،با تحلی علمی جامعۀ اروپای قرن نوزدهم نظها اقتصهادیهسیاسهی
سرماگهداری و روابط طبقاتی میان دارنهدگان ابهزار تولیهد و فاقهدان آن را «مسهئله
اجتماعی عینی»ای ارزگابی میکند که مانع شک گیری جامعهای عقالنهی مهیشهود.
تسلط وجدان جمعهی بهر وجهدان فهردی و افهزاگش و تشهدگد انسهجا و کنتهرل
اجتماعی نیز مسائ اجتماعیای بودند که از منظر دورکهیم مسهیر تنظهیم عقالنهی
جامعه را دچار تدشه میکنند .فقدان مختصهات فرهناهی و انایهزهههای اتالقهی
پروتستانی در طبقۀ متوسط آلمهان دگهوانی شهدن فراگیهر و رتنهۀ اگهن شهک از
سازماندهی روابط اجتماعی در ساحتهای مختلف زندگی اجتماعی اقف ،آهنین)
مسائلی هستند که وبر همواره در مورد ناکاراگی و تأثیر منفی آنها بر تربیهت کهنش
معطوف به هدف و اقتدار قانونیهعقالنی هشدار داده است .هرگک از نظرگهپردازان
کالسیک جامعهشناسی تالش کردهاند با طرح نظرگهای کالن و جهانشمول ضهمن
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شناتت عینی شهراگط اجتمهاعی موجهود و ترسهیم مختصهات جامعههای عقالنهی
اجامعهای که در آن زگست انسانی بنابر آرمانههای روشهناری در شهراگط بهتهری
قرار دارد) مسائ و موانع تحقق اگن جامعه را شناساگی و بهرای رفهع آن راهحه
ارائه دهند.
براگناساس میتوان اگن گونهه نتیجهه گرفهت کهه مسهئله اجتمهاعی از منظهر
اندگشمندان اجتماعی مدرن دارای وجودی عینی و مستق از فرد است و به همین
دلی میتوان آنها را از طرگق روشهای تجربی و علمی شناساگی تبیهین و فههم
کرد .در اگن نوع نااه ازآنجاکه بهرای تشهخیص مسهائ اجتمهاعی معیهار صهدق و
کذب وجود دارد میتوان در مورد وجود عینی آن نیز اجماع عمهومهی پیهدا کهرد.
گافتههای علمی شاتص ارزگابی و سنجشی هستند کهه بها اتکها بهه آنهها مسهئله
اجتماعی شناتته شده و برای رفع آن نیز راهح مناسب تعیین مهیشهود .از منظهر
پاراداگم مدرن هدف اصلی در حوزه بررسی مسائ اجتماعی «مسهئله شناسهی »1و
«تالش برای تعیین سازوکار شهناتت مسهائ اجتمهاعی» از طرگهق «پهژوهشههای
علمی جامعهشناتتی »2است.
 .3-4پارادایم پستمدرن (با تأکید بر رویکرد پساساختارگرایی)

«نظرگههای اجتماعی پستمدرن »3مجموعهۀ نسهبتا منسهجمی هسهتند کهه بها نقهد
بنیادگن نظرگه اجتماعی مدرن چالشهای نظری جدیای در برابر بنیادهای اندگشهه
جامعه شناتتی مدرن طرح کردهاند .انتقادهای زگربناگی نظرگههپهردازان اگهن اناهارۀ
فکری در برتی از زمینههای نظری از چنان قدرت و صالبتی برتوردار هستند که
وجه ارتباطی میان نظرگههای مدرن با آنها را میتوان نسبتی متباگن تعرگهف کهرد.
تقاب نظری میان اگن دو جرگان فکری میهدان منازعههای را شهک داده کهه تمها
زمینهها و حوزههای جامعهشناتتی را درگیر کرده است؛ گکهی از اگهن عرصهههها
حوزۀ بررسهی مسهئله اجتمهاعی اسهت .روگکهرد نظهری پسهتمهدرن دربردارنهدۀ
1. Cognition of problem
2. Sociological Scientifical Reseach
3. Postmodern Social Theories
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نظرگه های اجتماعی مختلف و متنوعی است اما دراگهنمیهان «پساسهاتتارگراگی»1
جاگااه برجستهای دارد؛ بنابراگن در ادامه تالش میکنیم بها تحلیه محتهوای اگهن
نظرگه و چهرۀ برجسته آن گعنی ژاک درگهدا 2ماهیهت مسهئله اجتمهاعی مبتنهیبهر
پرسشهای پژوهش را تشرگح و واکاوی کنیم.
 .1-3-4پساساختارگرایی

برای فهم و تشرگح ماهیت مسئلۀ اجتماعی از منظر «پساسهاتتارگراگی» الز اسهت
ابتدا رگشههای فکری اگن نظرگه تشرگح و سپ ،پرسشهای مقاله پاسخ داده شود.
برهمیناساس ابتدا زمینهها و رگشههای پساساتتارگراگی را بیان میکنیم و سهپ،
نظرگهههۀ ژاک درگه هدا را تشهههرگح و درنهاگهههت مسهههئله اجتمهههاعی را از منظهههر
پساساتتارگراگی تحلی و بازتوانی تواهیم کرد.
«ساتتارگراگی »3روگکرد نظریای است که بهعنوان گکی از زمینههای معرفتهی
تأثیرگذار بر پساساتتارگراگی شناتته میشهود .اگهن روگکهرد نظهری رگشههههای
فراوانی داشته و از آبشخور نظرگههای اجتماعی بسیاری تغذگه کرده است .در بهین
منابع تأثیرگذار بر اگن روگکرد نظری «زبهانشناسهی »4جاگاهاه وگهژهای دارد .اگهن
رشته افزونبر متأثر کردن ساتتارگراگی و شک دهی به چهارچوب فکهری آن بهر
پساساتتارگراگی نیز تأثیر قاب توجهی داشته است .زبانشناسی به دو جرگان عمهده
تقسیم میشود« :زبانشناسی سنتی »5و «زبانشناسی علمی.»6
در زبانشناسی سنتی زبان ابزار ارتباطیای بهشمار میآمد که جهان تارج را
بهگونهای تنری «بازنماگی »7میکرد .در اگن نارش زبان شام دالهاگی است کهه
معنای تود را بهطور مستقیم از جهان تارج درگافت میکند .بههعبهارت دگاهر از
1. Post-structurlism
)2. Jacques Derrida (1930-2004
3. Post-structuralism
4. Inguistics
5. Traditional linguistics
6. Scientific linguistics
7. Representation
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نظر زبانشناسی سنتی میان «دال« »1مدلول »2و «جهان تارج »3رابطۀ «اگنهمانی»4
برقرار بود اما فردگنان دو سوسور 5زبانشناس سوئیسی با نقد ناهرش سهنتی بهر
رابطه اعتباری میان دال و مدلول تأکید کرد .بهنظهر او زبهان هموهون نظهامهی از
دالهاگی است که معناگشان را از طرگق «رابطه تفاوتی »6بها دالههای دگاهر کسهب
میکنند .در اگن نارش جدگد هیچ معنای ذاتی و ضهروریای میهان دال و مهدلول
وجود ندارد و هر دال و نشانهای در نظا زبانی میتواند به مدلول امفههو ذهنهی)
متغیری اشاره کند .بهنظر سوسور رابطۀ تفاوتی که مشخصکننده معنای دال است
در «فرهن

و ارزش های اجتماعی »7رگشه دارد .بهرهمیناسهاس معنهای امهدلول:

مفهو ذهنی) هر دال میتواند از گک نظا زبانی به نظا زبانی دگاهر تغییهر کنهد و
متفاوت باشد .سوسور در ادامه سازوکار معناگابی دالها در نظا زبهانی را تشهرگح
میکند .بهنظر او هر نظا زبانیای برپاگۀ رابطۀ ساتتاری دوتاگی شک گرفته است
که براساس آن هر دال در «رابطهای تقابلی» قرار داشته و معنها مهیگابهد .سوسهور
پ ،از طرح اگن مقدمات نتیجه میگیرد که زبان نیروی اجتماعی فعهال و پوگهاگی
است که جهان و ذهن را شک میدهد اکراس 130-133 :2011؛ سیدمن :1390
215-216؛ میلنههر 136-138 :1385؛ بنتههون 299-301 :1384؛ اسههمیت :1383
 .)161-163کلود لوی اشتراوس نظرگۀ ساتتارگراگی تود را براساس دگدگاه ههای
زبانشناتتی سوسور تنظیم کهرد .او تهالش کهرد بها الاهوبرداری از زبهانشناسهی
ساتتاری نظرگۀ اجتماعیای ارائه دهد کهه بتوانهد تمها پدگهدهههای اجتمهاعی را
تحلی و تبیهین کنهد .اشهتراوس بها تکیهه بهر مفروضهات و روشههای مطالعهاتی
زبانشناسی علمی اعال کرد هدف ساتتارگراگی کشف قوانین عامی است که بهر
تما صورتهای روابط اجتماعی حاکم هستند امیلنر 146-149 :1385؛ اسهمیت
1. Signifier
2. Signified
3. The objective world
4. Identity
(م5. Ferdinand de Saussure )1857-1913 .
6. Relations of deference
7. Culture and social values
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.)163-175 :1383
ژاک درگهدا نظرگههپهرداز فرانسهوی بها اعتقهاد بهه برتهی پهیشفهرضههای
ساتتارگراگی ازجمله باور به وجود «الاوههای سهاتتاری در په ،صهورتههای
راهری روابط اجتماعی» تأکید بر «نیروهای اجتماعی و غیرشخصی و تأثیر آن بهر
فرد» توس بهه «نیروههای فرافهردی و سهاتتاری بهرای فههم حیهات اجتمهاعی»
«غیرتارگخی بودن» و گراگشهای «ضدانسانگراگانه» نظرگۀ تود را پیرگزی کهرد؛
هرچند به برتی اصول دگار ساتتارگراگی نقد جدی وارد کرده و چارچوب نهاگی
نظرگهاش را با تغییر در آنها تدوگن کرد .درگدا نیز هموون ساتتارگراگان بر نقهش
زبان در شک گیری ذهن فردی و نهادهای اجتماعی تأکید دارد .بههنظهر او معهانی
زبانی منشأ ساماندهی نهادهای اجتماعی و تعیهینکننهدۀ چشهمانهدازهای سیاسهی
هستند .بهبیاندگار تاستااه شک گیهری واقعیهت اجتمهاعی زبهان اسهت .درگهدا
برتالف روگکرد ساتتارگراگی که نظا زبانی جوامع انسانی را گاانه و ثابت فرض
می کند بر اگن نظر است که «نظا زبانی »1و به تبع آن نظم اجتماعی بهه فراتهور
تغییرات اجتماعی متحول و دگرگون میشود و معنای دالها در نظا زبانی متغیهر
و تربیتنشدنی است ادرگدا 1388؛ درگدا 1395الف).
بهنظر او معنای هر نشانه بهفراتور هر جامعه طبقه نژاد سهن و جنسهیت
متفاوت است .درگدا برتالف ساتتارگراگی اشتراوس که ساتتار دوتهاگی زبهان را
دارای منشأ ذهنی میدانست در په ،ههر نظها زبهانی بههدنبهال معنهای سیاسهی
شک دهنده به ساتتار و روابط تقابلی میان نشانهها بود .اگهن مقهدمات بههصهورت
اگجابی به اگن نتیجه تتم میشود که امکان مقاگسه و رجحان میان نظمههای زبهانی
وجود ندارد و هیچ نظا نشانهای را نمیتوان برتر از ساگر نظا های زبانی دانسهت.
درگدا بر اگن نظر بود که تربیت هر نظا زبانی گا اجتماعی بهمعنای اعمهال قهدرت
گک گروه اجتماعی بر ساگر گروهههای اجتمهاعی اسهت زگهر بههنظهر او جامعهه
متشک از گروههای اجتماعی مختلفی است که هرگهک دارای نظها زبهانی تهاص
تود هستند که براساس ساتتار روابط تقابلی معنای نشانهها را تعیین و درنهاگت
1. Language system
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ذهن اعضای تود را شک داده و هداگت میکند ادرگدا 1388؛ درگدا 1392ب).
درگدا با به کارگیری چارچوب نظری باال بر «واسهازی اجتمهاعی »1بههعنهوان
واکنشی انقالبی در مقاب هر نوع تربیت نظا زبانی ااعم از علم فلسهفه کلیسها و
دولت) تأکید میکند .واسازی اجتمهاعی در مقابه «بازسهازی اجتمهاعی »2نهوعی
تخرگب و عد پذگرش دائمی است که هر نوع استقرار نظها ارزشهی را بههچهالش
کشیده و در مقاب آن میاگستد زگرا بهنظر او هر تالشی برای تربیت نظهم ارزشهی
از نظا زبانی گروه اجتماعی تاصی برآمده است که هیچ رابطۀ ذاتهیای بها جههان
تارج ندارد و ذگ گک ساتتار اعتباری شهک گرفتهه اسهت .ذاتهی نبهودن معهانی
دالها و نشانههای زبانی سبب برتری نداشتن گکی بر دگاری میشهود؛ درنتیجهه
همۀ گروههای اجتماعی دارای مقا و منزلت برابری هستند و امکان مقاگسه میهان
آنها وجود ندارد .در اگن شراگط جامعهشناسی با تکیه بر گافتههای تجربهی تهود
مبنیبر وجود گروههای اجتماعی مختلف با نظا های زبانی و ارزشهی متنهوع تنهها
میتواند زندگی فردی و اجتمهاعی را محتهر اعهال کهرده و تهالش کنهد ضهمن
افزاگش «مدارا »3گروههای سرکوبشده را به عرصهۀ عمهومهی جامعهه برگردانهد؛
گروههاگی که به دلی قدرت گیری و تحمی گک نظا زبانی بهحاشیه جامعه رانهده
شدهاند ادرگدا 1388؛ درگدا 1392الف؛ درگدا 1393الف؛ درگدا 1393ب).
درگدا براساس همین اصول نظری علم مدرن را نیز هموهون نظها زبهانیای
درنظر میگرفت که مبتنیبر روابط تقابلی و اعتباری ساتتارگافته است .بههنظهر او
تما اندگشمندان مدرنیست تالش کردهاند زبانی جههانی را کهه بتوانهد حقهاگق را
کشف و صادقانه بیان کند تنظیم و مستقر کنند .درحالیکه اگن زبان نیز مانند ساگر
نظا های نشانهای براساس روابط تقابلیای شک گرفتهه اسهت کهه در آن روابهط
دوتاگی میان نشانهها بهصورت اعتباری ساتتار گافته است .درگدا بر اگن نظهر بهود
که در اگن روابط تقابلی دالها و نشانهها دارای ارزش برابری نبوده و دال نخست
ارزش باالتری از دال دو دارد .وی برهمیناساس نتیجه میگیرد که علم مدرن نیز
1. Social Deconstruction
2. Social Reconstruction
3. Toleration
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نظامی از نشانهها است که درصدد تحمی نظا ارزشی تود بهه سهاگر گهروهههای
اجتماعی است( )3ادرگدا 1388؛ درگدا 1395الف).
 .2-3-4مسئله اجتماعی از منظر پساساختارگرایی

براساس اگن مبانی نظری مشخص میشود که مسئله اجتماعی ماهیهت و صهورتی
کامال متفاوت با آنوه از منظر نظرگهپردازان مدرن بیان شد پیهدا مهیکنهد .در اگهن
پاراداگم فکری مسئلۀ اجتماعی وجودی عینی و مستق از جامعهه نهدارد .بههبیهان
دگار آنوه بهعنوان مسئله اجتماعی تعرگف میشود برآمهده از ارزش گهروهههای
اجتماعی مختلفی است که براساس نظها زبهانی تهاص تهود سهاتتار گافتههانهد.
برهمیناساس تعرگف مسئلۀ اجتماعی موضوعی نسبی اسهت کهه بههتناسهب ههر
گروه اجتماعی معانی متنوعی میگابد .اگن نسبیگراگی تا جاگی ادامه مهیگابهد کهه
ممکن است موضوعی که برای گروه اجتماعی تاصی بههعنهوان مسهئله اجتمهاعی
تعرگف میش ود برای گروه اجتماعی دگار مسئله نبوده و امری بهنجهار بههشهمار
آگد.
مبنا و شاتص تعیین و تعرگف مسئله اجتماعی در اگن اناهارۀ فکهری «نظها
ارزشی و زبانی گروههای اجتماعی» اسهت کهه در گسهترۀ جامعهه حضهور دارنهد؛
بنابراگن اگر گروهی موضوعی را بهعنوان مسئله اجتماعی تعرگهف کنهد درواقهع
در تالش برای تحمی ارادۀ جمعی و نظا ارزشی تهود بهه گهروهههای اجتمهاعی
دگار است زگرا از دگدگاه درگدا هیچ شاتص و معیار عینی و قاب توافقی وجهود
ندارد که بتوان با تکیه بهر آن میهان نظها ارزشهی و زبهانی گهروهههای اجتمهاعی
مختلف داوری و قضاوت کرد .بهنظر درگدا ازآنجاکه «علم مدرن» نیز مانند سهاگر
وجوه معرفتی برآمده از نظا زبانی هدفمند و جهتدار است و نارر بهر ههیچ امهر
ذاتی و ثابتی نیست پ ،گافتههای آن نیز مبتنیبهر ارزش بهوده و دارای سهوگیری
است .به همین دلی

نمیتوان با تکیه بر گافتههای علم مدرن مدعی شناتت معتبر

شد .علم مدرن براساس نظا زبانی و اعتباری تهود جامعههای آرمهانی را ترسهیم
کرده و با توجه به مختصات آن هر امر اجتماعیای که مانع تحقق آن مهیشهود را
مسئلۀ اجتماعی تعرگف میکند .درگدا بر اگن نظر است عرضه و پیشهنهاد ههر نظهم
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عمومی و ساتتار کالنی بهمعنای تحمی گک نظا زبانی و ارزشی تاص بر سهاگر
نظا های زبانی و گروههای اجتماعی است؛ بنابراگن او بهرغم تأکیهد بهر واسهازی
اجتماعی و انقالب علیه هر تالشی در راستای تربیت گک نظا ارزشی هیچ نظهم و
ساتتار اجتماعی و عمومیای را پیشنهاد نمیکند.
بهاگنترتیب پساسهاتتارگراگان و بههوگهژه درگهدا بهر توجهه بهه گهروهههای
حاشیهای و سرکوبشدهای تأکید میکنند کهه درنتیجهۀ تهالش برتهی گهروهههای
اجتماعی برای تحمی نظا ارزشی و زبانی تود از مهتن اصهلی جامعهه کنهار زده
شدهاند .درگدا و پساساتتارگراگان به هر موضوعی که بههعنهوان مسهئله اجتمهاعی
معرفی میشود به دگدۀ تردگد مینارند .آنان بر اگن نظرند کهه مسهئله اجتمهاعی و
تالش برای معرفی آن بهعنوان امری جمعی و عمهومی درواقهع تالشهی سیاسهی
است که باگستی در مقاب آن اگستادگی کرد زگرا بهجز موضهوعات زگسهتی بشهر
تما موضوعات اجتماعی با توجه به نسبتی که با نظا زبانی و ارزشهی گهروهههای
اجتماعی پیدا میکنند میتوانند مسئله اجتماعی تعرگف شوند گا نشوند .دراگنبین
معیار چارچوب فرهنای و ارزشی پذگرفتهشدۀ گروههای اجتمهاعی اسهت کهه در
قالب نظا زبانی آنها متبلور شده است.
بنابراگن مسئله اجتماعی در منظومۀ نظری پساسهاتتارگراگی و نظرگهه درگهدا
برساتتهای اجتماعی است که وجود عینی ندارد .از اگن منظهر درصهورت فراگیهر
شدن ههر موضهوعی بههعنهوان مسهئله اجتمهاعی باگهد رگشهۀ آن را در قهدرت و
تالشهای سیاسیای جستوجو کهرد کهه در تهالش هسهتند در راسهتای منهافع و
تحمی ارادۀ تود بر ساگر گروههای اجتماعی عمه کننهد .برقهراری ارتبهاط میهان
تعرگف مسئلۀ اجتماعی و قدرت اجتماعی ازآنجا سرچشمه میگیهرد کهه از منظهر
پساساتتارگراگی هیچ شاتص و معیاری برای تشهخیص صهدق و کهذب وجهود
ندارد تا بتوان با اتکا به آن گک موضوع را بههصهورت حقیقهی مسهئله اجتمهاعی
بهشمار آورد .علم و گافتههای آن نیز بهدلی پیوند ساتتاری با قدرت جههتدار و
هدفمند هستند؛ به همین دلی نمیتوان علم مدرن را معیار ارزگابی و کشف مسئله
اجتماعی دانست« .نبودن حقیقت و امر ذاتی» «انکهار حضهور واقعیهت مسهتق از
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انسان» «ناممکن بودن مقاگسه میان وجوه معرفتی مختلف» «انکار عینیتبهاوری و
عینیتمحوری علم مدرن» «برابری علم با سهاگر معرفهتههای بشهری» «نهاممکن
بودن تعیین مسیر پیشرفت اجتماعی از طرگق نتاگج و پیشرفتهای علمهی» «نقهش
مؤثر و انکارناپذگر قدرت در ساتتار معرفتهی علهم مهدرن» و «دراتتیهار نداشهتن
شههاتص معتب هری بههرای سههنجش نظهها هههای زبههانی و ارزشههی» هما هی اصههول
موضوعهای هستند که درگدا و پساسهاتتارگراگان نظرگههههای اجتمهاعی تهود را
براساس آنها صهورت بنهدی و ارائهه کهرده و بها جرگهان نظهری مهدرن بههتقابه
برتاسته اند .برپاگهۀ اگهن اناهاره فکهری موضهوع موردمناقشهه در حهوزه مسهائ
اجتماعی «مسئلهسازی »1و «تالش برای تعیین سازوکار چاونای برسهاتته شهدن
مسئله اجتماعی» است.
نتیجهگیری
با توجه به اصول بنیادگن انااره مدرن و پستمدرن مسهئله اجتمهاعی تعرگهف و
ماهیت کامال متفاوتی پیدا میکند .در چارچوب نظرگههای اجتماعی مدرن مسهئله
اجتماعی دارای وجودی عینی بوده که میتوان آن را با استناد و اتکا بهه گافتههههای
علمی و در چارچوب نظرگههای اجتماعی «کشف» کهرد و متناسهب بها شهراگط و
مقتضیات اجتمهاعی بهرای آن «راهحه » ارائهه داد .در اگهن پهاراداگم فکهری علهم
میتواند «اصول سازماندهی عقالنی جامعه» را کشف و عرضه کند .پژوهشهار بها
دراتتیار داشتن اگن تصوگر عقالنهی از جامعهه انسهانی قهادر تواههد بهود ضهمن
«شناتت عینی جهان اجتماعی» پدگدهههای اجتمهاعیای کهه مهانع تحقهق چنهین
جامعهای میشوند را شناساگی کند و درصدد رفع آنها برآگهد .گافتههههای عینهی و
بهدور از ارزش گذاری علم نهتنها باعث فهم و شناتت جهان اجتماعی میشهوند
بلکه سیاستها و بنیادهای عقالنی جامعه که فراهمآورنده زنهدگی بهتهر هسهتند را
نیز دراتتیار انسان قرار میدهند.
در نقطۀ مقاب

پساساتتارگراگان و بهوگژه درگدا بر اگهن نظرنهد کهه علهم در

کنار ساگر جنبههای معرفتی دارای نظا زبانیای است که معنای نشهانهههای آن از
1. Problem-making
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روابط تقابلی سرچشمه گرفتهاند که اعتباری هستند .برهمیناساس نظا زبانی علم
مدرن نیز در ارزشهای مدرنی رگشهه دارد کهه غیرقابه ارزگهابی و متغیهر هسهتند؛
درنتیجه گافتههای علمی نیز نمیتوانند هموون شاتص معتبهر و بهیطرفهی میهان
پدگدههای اجتماعی داوری و قضاوت کنند .از درگوۀ اگن اناهاره نظهری جامعهه
انسانی دربردارندۀ گروههای اجتماعی فراوان و متکرری است که هرگهک براسهاس
نظا نشانهایهزبانی تاص تود ساتتار گافتهاند؛ نظا زبانیای کهه در سهنتههای
اجتماعی رگشه دارد و تالش برای فهم معنای ذاتی آنها کوششی بیهوده اسهت .در
چنین وضعیتی مسئله اجتماعی امری نسبی است که بهفراتهور نظها ههای زبهانی
موجود در جامعه صورتهای مختلفی بهتود میگیرد .درگهدا تهالش مهیکنهد بها
سیاست واسازی در مقاب هر نظا ارزشهی و زبهانیای کهه تهالش مهیکنهد نظهم
دوتاگی میان نشانههای تود را بهعنوان نظم نهاگی و فراگیهر بهه سهاگر گهروهههای
اجتماعی تحمی کند اگسهتادگی و مقاومهت کنهد .از اگهن منظهر تعرگهف مسهائ
اجتماعی ارتباط وثیقی با قدرت دارد که تالش میکند برای حفب منهافعش نظها
زبانی موردنظر تود را بر تما گروههای اجتماعی مسلط کند.

یادداشتها
 .1نخستینبار توماس کوهن در سال  1962مفهو پهاراداگم را در کتهاب تهود بها عنهوان
«ساتتار انقالب های علمی» مطرح کرد .منظور از پاراداگم «تصهوگری بنیهادگن از
موضوع موردمطالعۀ گک علم است .پاراداگم تعیین میکند کهه در گهک علهم چهه
چیزی را باگد مطالعه کرد چه پرسشهاگی را میتوان مطرح کرد اگن پرسشها را
چاونه باگد مطرح کرد و در تفسیر پاسخهای بهدستآمهده چهه قواعهدی را باگهد
رعاگت کرد .پاراداگم گستردهترگن وجه توافق در چارچوب گک علم اسهت و در
راستای تفکیک گک اجتماع اتردهاجتماع) علمی از اجتماع دگار عمه مهیکنهد.
پاراداگم سرمشقهها نظرگهههها روشهها و ابزارههای موجهود در گهک علهم را
دستهبندی تعرگف و مرتبط میکند» ارگتزر .)632 :1383
 .2هرچند وبر بر بیطرفی ارزشی در پژوهشهای علمی تأکید میکند و پژوهشهار را بهه
دتالت ندادن ارزشهای فردی و اجتماعی در پژوهش علمی فرامیتوانهد ولهی
به ارتباط تنااتن میان علم و اتالق اشاره دارد که مرز میان اگن دو ساحت را به
بارگکترگن حد تود می رساند .وبر بر اگن نظر است که پیشفرضهها و منظومهه
جهانبینیها تأثیر فراگیری بر مسیر پژوهش از انتخهاب موضهوع تعیهین مفهاهیم
اصلی الاوی ارتباط علّی و تبیهین روابهط دارد کهه وبهر از آن بها عنهوان «ربهط
ارزشی» ا )value- Relrvanceگاد میکند؛ بهگونهای که با تغییر شراگط اجتماعی و
نظا ارزشی جمعی شاهد تحول در پژوهشهای علمی هستیم .بهههمهینسهبب
مرز میان علم و نظا های ارزشی همواره مبهمتر میشود .البته دراگهنبهین آنوهه
روابط میان عناصهر و اجهزای پدگهده را تعیهین مهیکنهد نظها ارزشهی نبهوده و
پژوهشار اگن روابط را براساس واقعیت ههای موجهود تعیهین و مختصهات آن را
بهصورت عینی ترسهیم مهی کنهد .انتخهاب موضهوع و تعیهین الاهوی علهی میهان
پدگده های اجتماعی امری وابسته به نظا ارزشی است ولهی اثبهات وجهود اگهن
روابط انتخابی میان عناصر گزگنششده که از بطن گک الاهوی نظهری وابسهته بهه
نظا ارزشی به دست آمده است متکی به طی کردن اصول علمی و اثبات تجربهی
است .بههمین دلی پژوهشهار باگهد بهدون ههیچ قیهدوشهرطی اثبهات تجربهی و
ارزگابیهای ارزشی و سیاسی تهود را از گکهدگار جهدا کنهد اوبهر 1390؛ وبهر
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1392الف).
 .3بهنظر درگدا علم مدرن نیز نظامی از نشانهها است که درصهدد تحمیه نظها ارزشهی
تود بر ساگر گروه های اجتماعی است .از نظر او علم مدرن نظا زبانیای اسهت
مبتنیبهر دوگانههاناهاری ههاگی ماننهد گفتار/نوشهتار حضهور/غیبت معنها /فهر
روح/جسم مردانه/زنانه مرد/زن حقیقی/استعاری طبیعت/فرهنه مربهت/منفی
متعالی/تجربی علت/معلول که دال نخست نسبت به دال دو در جاگااه برتری
قرار گرفته است .اگن منطق پنههانی اندگشهه غربهی اسهت کهه او از آن بها عنهوان
«واژهمداری» گاد میکند.
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