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 سخن پژوهشگاه

 هـای یـدهپد یتو ضبط و هـدا یزیر به منظور شناخت، برنامه یپژوهش در علوم انسان

اسـت و اسـتفاده از عقـل و  یرانکارناپذ یبشر ضرورت یسعادت واقع یدر راستا یانسان

فرهنـگ و  ی،ینع های یتو در نظرگرفتن واقع یتجرب یها در کنار داده یانیوح یها آموزه

هـا  پژوهش گونه ینا ییو کارآ یینما واقع یایی،پو یجوامع شرط اساس یلاص یها ارزش

 در هر جامعه است.
جامعـه از  هـای یـتدر گرو شـناخت واقع یاسالم یرانپژوهش کارآمد در جامعه ا

مؤلفـه فرهنـگ  تـرین یو اساسـ یـانیوح یها آموزه  ینتر و اسالم به عنوان متقن سو یک

و  یاز معـارف اسـالم یـقو عم یـقدق یآگـاه رو، یـناسـت؛ از ا یگـرد یز سوا یرانیا

از  یو مسـائل علـوم انسـان یمبـان سـازی یو بـوم یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ بهره

 برخوردار است. ای یژهو یگاهجا
 جمهـوری بنیانگـذار ،»ره«ینـیامام خم یاز سو یراهبرد یقتحق ینتوجه به ا

 ۱۳۶۱ سـال در را »دانشـگاه و حـوزه  همکـاری دفتـر« گیری شکل زمینه اسالمی،

 نهاد این دانشگاه، و حوزه استادان همت و ایشان عنایت و راهنمایی با و کرد فراهم

 آن هـای فعالیـت گسـترش برای را زمینه نهاد، این موفق تجربه. گرفت شکل علمی

 کدهپژوهش« ۱۳۷۷ سال در عالی آموزش گسترش شورای تصویب با و آورد فراهم

 و حـوزه پژوهشـی مؤسسـه« بـه ۱۳۸۲ سـال در و شـد تأسـیس »دانشگاه و حوزه

  .یافت ارتقا »دانشگاه و حوزه پژوهشگاه« به ۱۳۸۳ سال در و »دانشگاه
 سه



خـود خـدمات  ینرسـالت سـنگ یفـایپژوهشگاه حوزه و دانشگاه تـاکنون در ا

 یف،تـأل یـه،ته بـه توان یارائه نموده است که از آن جمله م یبه جامعه علم یفراوان

  اشاره کرد. یعلم یهعنوان کتاب و شش نشر ۵۸۷از  یشترجمه و انتشار ب

و  ییراهنمـا ی،بـا همکـار شـود ینظران ارجمند تقاضا مـ از استادان و صاحب
پژوهشگاه را در جهـت اصـالح کتـاب حاضـر و  ینخود، ا یاصالح یشنهادهایپ

 دهند. یاری یدانشگاه ۀجامع یازآثار مورد ن یگرد ینتدو
 ی،بـا همکـار شـود ینظـران ارجمنـد تقاضـا مـ از استادان و صـاحب یاندر پا

پژوهشگاه را در جهت اصـالح کتـاب  ینخود، ا یاصالح یشنهادهایو پ ییراهنما
 یاثـر گـام یـندهند. ا یاری یدانشگاه ۀجامع یازآثار مورد ن یگرد ینحاضر و تدو

 یدانش اجتماع یکبه  یدنرس یبرا یازمورد ن یها مؤلفه ییشناسا یدر راستا یننو
  .شود یمحسوب م یلاص

ــاندر پا ــ ی ــگاه الزم م ــد یپژوهش ــا از تالش دان ــر  یه ــر، دکت ــرم اث ــان محت مؤلف
جنـاب  یاز ناظر محترم، استاد گرامـ یزو ن یموسو یو دکتر هاد یحسن یدحمیدرضاس
 کند. یسپاسگزار یمانا یدکتر محمدتق یآقا
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 مقدمه

 یعلوم انسان یختشنا انسان یمثابه مبان به »یشناس کنش انسان«

 یشده است که در معان یمبهم ۀواژبه  یلتبد »یشناس انسان«ما  ینامروز یدر فضا

 در تجربی های دیدگاه غلبه در آنها اشتراک نقطه گرچه. شود یاستعمال م یگوناگون

هم به ینها مختلف است. ا حوزه یناز ا یکاتکا به تجربه در هر یزاناما م ،آنهاست

  یختگیر
ِ

 یشناسـ سـخن از انسان یموجـب شـده وقتـ یشناسـ انسان در اصطالح

از اسـت  یضـرور، کنیم یمـ یبر آن را بررسـ یو ابتناء علوم انسان یمآور یم یانم هب

منظـور  ین. بـدیمعنوان را روشـن سـاز ینخود از ا یمختلف، تلق یمعان ینا یانم

تـا بـا وضـع  یمبر آن شد یشناخت زبان یها از سوءفهم یریو جلوگ ییزدا ابهام یبرا

 ابهامــات از »یعلـوم انسـان یشــناخت انسان یمبـان«مبحـث  یبــرا یـدجد یعنـوان

 ،شـده نیـز  واقع که»شناسی انسان« واژه استعماالت دیگر با بحث خلط و احتمالی

مربـوط بـه  یهـا از دانش یثح ینا یبرا یدعنوان جد یدن. برگزیماحتراز کرده باش

دارد  یمتفاوت از مبـاحث یتینظر ما هوبهجهت است که  یناز ا یعلوم انسان ۀفلسف

بحـث از  یعنـی ،دانـش یـنا ینکـهاند. درواقع با ا معروف یشناس که با عنوان انسان

 متفاوت از آموزه »یعلوم انسان یشناخت انسان یمبان«
ً
است که با عنوان  ییها عموما



 پسامدرنیته شناسی کنش انسان   ۲

د. بـه ارجاع به آن وجود ندار یبرا یاما نام مشخص شوند، یشناخته م یشناس انسان

 با مباحث مربوط به انسان در فلسفه ینهم
ً
بـا  یـاالـنفس  علـم یعنی ،جهت عموما

 شـود؛ یمشـتبه م ،ترجمه شده است یشناس که به انسان ینتروپولوژآمباحث رشته 

 مباحـث از »یعلوم انسـان یشناخت انسان یمبان« یبررس یچه بسا برا ینکها یژهو هب

به  ،عنوان خاصنبودن  ینو ا شود یاستفاده م یزن یآنتروپولوژمباحث  یاالنفس  علم

 یزو تما یکتفک یبود برا یضرور ،روین. ازاشود یخلط مباحث و سوء فهم منجر م

 ینرا تـدویـز یم؛کنـ یآن معرفـ یتـازه بـرا ینـام ،یشناس انسان  سنخ از دانش ینا

شــده اســت،  یکتــاب معرفــ یــنگونــه کــه در اآن »یعلــوم انســان یشناســ سانان«

جهــت  یــن. از اطلبــد یخــود م یبــرا یــدجد یتــازه متولــد، نــام ینــوزاد مثابــه به

بحــث از  یرا بــرا» Human Actology« یــا »یشناســ کنش انســان« عنــوان

 یننخسـتکـه در (مطلـب را  یـن. ایـدیمبرگز »یعلوم انسـان یشناخت انسان یمبان«

 یبه بررس یدناکنون با رس )یما بازگو کرده یزن یشناس کنش انسان مکتوبات مجموعه

. کـرد یـکتفک یشناس انسان یها سنخ یگرتوان از د یبهتر م هتیپسامدرن های یشهاند

انسـان در  گونـه از مطالعـهدو یـانم یـادینتفـاوت بنبـا  یـدنزگ یآنتـون ،نمونه یبرا

 کند و تقر یآغاز م یشناس جامعه
ً
 یلتوان گفت آثار او از دو بخش مهـم تشـک یم یبا

 یـهاسـت کـه نظر یو انسـان لئایـداز آنهـا مربـوط بـه انسـان ا یشده است: بخش

  یگرد یو بخش ،شود یبا آن ساخته م یاجتماع
َ

شده در جهان  قمربوط به انسان محق

را شـکل  یـزیهمـان چ ،اول یپس از مدرن اسـت. انسـان در تلقـجهان مدرن و 

 ،علـم اقتصـاد ،یتـیعلـوم ترب ی،شناسـ اعم از جامعـه ،یدهد که علوم اجتماع یم

 یعلمـ یارهاو سازوک دهند یخود را شکل م یساختارها ،آن براساس ،حقوق و...

دوم از انسان که به انسان  یراما بخش دوم و تصو ،شده است یختهآن ر براساسآنها 

 
َ

 ی،آن اعم از فرهنگ یها و شاخه ینتروپولوژآمرتبط با دانش  ،شده اشاره دارد قمحق
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ــابرا؛ و... اســت یشــهر ینــی،د ی،اجتمــاع  ،آن یها و شــاخه ینتروپولــوژآ ،ینبن

شـده توسـط  ارائه یرتصو یناز ا یشپ ،رو ینهستند و ازا یمحصوالت علوم اجتماع

بـر آن  یـزن یل از انسان وجود دارد کـه علـوم اجتمـاعئایدا یریتصو ،ینتروپولوژآ

  اساس بنا نهاده شده است.

ست که نشان ا ینا ،نوشتار ینااز منظر » یشناس کنش انسان«مباحث غرض از 

بر  توان یو چگونه م شود یو چگونه ساخته م یستاز انسان چ یهاول یردهد آن تصو

کـه در  یا یشهاند را به انحاء مختلف برساخت. یاجتماع یهدانش و نظر ،آن اساس

محصول گرچه  ،شود یم یدو بازتول یدتول »علم«تحت عنوان  مدرن یعلوم اجتماع

دوره  یو فکـر یاجتمـاع یـتاست که در موقع یشمنداناز اند یا جامعه یهاتالش

هـا وجـود  تـالش یندر بن ا یاصل یدها یکاما  ،ند ا و نما کرده پس از رنسانس نشو

کـه  ای یـدها ، ودر مـورد انسـان یـدیعلم جد؛ علم است یک یدها ،یدهادارد و آن 

علـم  یـنا .بینیم یمـ یاسـکاتلند ۀفالسـفو  یومه یویددر آثار د از آن را ییها نشانه

انسـان،  یدعلم جد رفت:خود گ به یمختلف یها نام خودتولد  یهدر دوران اول یدجد

لقـ ی،علوم اخالق
ُ

کـه  یـدها یـنامـا ا .یو علـوم انسـان یعلـوم اجتمـاع ی،علوم خ

 یـتتثباز پس  بل مشاهده است،قا یو اجتماع یعلوم انسان یهدر متون اول یروشن به

آن متون  یبقا ینحضور و در ع یندر ع ،ها رشته یآن برا یاستلزامات علم یجیتدر

 ن اپنهـان گشـت کـه عمـوم محققـ یاجتماع های یشهاز اند یا گونه به یه،اول
ً
 صـرفا

 یهـا دانـش یـنا ییگو بر آن اساس شدند. یدشدهتول یها ها و دانش مشغول رشته

، بلکه دانـش بود یانسان یروهایاز انسان و ن یهاول یفآن تعر ساسبرانه  ،یدشدهتول

را کـه  »علم انسـان«از  یددوره جد ینا بود. یدشدهتول یها و رشته موعل ینا ی،واقع

بـا  ،ده بـودکـر یدمختص به خود را تول ِی علوم انسان پس از رنسانس شکل گرفت و

خـود از انسـان را  یرر  تصـوبـ یمبتن یها و دانش و نام نهادند »دوره مدرن«عنوان 
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در طول چنـد قـرن  یمتعدد یشمنداناند .نمودند یمعرف »علم دوره مدرن«مثابه  به

 یاییمختلف جغراف یهایتعلم در موقع ینو گسترش ا یدهمت خود را بر تول یراخ

جهـان مـدرن  ییشناسا یو آن را برا شد یجهان مدرن محسوب م نهادند که قلمرو

 یشمال ییکاآمراروپا و  یکه قلمرو خود را تنها بر بخش غرب یجهان بستند؛به کار 

 یـاییمنطقـه جغراف یـناز ا یتنها قرار بود تـابع ییجوامع اما گو یگرقرار داده بود. د

خـود  یبه معرفـ یکه با سلطه علوم اجتماع »علم انسان« یکدوره کالسدر باشند. 

گویاسـم آدام یـوم،ه یویـددچون  یشمندانیاند ،پرداخت سـت کنـت، کـارل ت، آ

 یها در رشـته ،گـرید یاریو بسـ یلتاید یلهلمماکس وبر، و یم،دورک یلمارکس، ام

 یممفـاه یدبه تول یتیو علوم ترب یشناس روان اقتصاد، ی،شناس اعم از جامعه ،خاص

بـا عنـوان دوره خـود را  یاییو جغراف یخیتار ۀدورپرداختند و  یعلم یو ساختارها

و  یتاز یکـهسال به  یانسال ،در آن یدشدهه و دانش تولدور ینکردند. ا یمدرن معرف

خـود در  یو عملـ یتوسعه علم یو همراه با اعتماد به نفس وافر برا محابا یتالش ب

 سراسر جهان مشغول بود. 

 ۀدوردر  یدشدهدانش تولشد احساس  ،یراخ یها در دههاست که  یدر حال ینا

 یهـا بمکتـ رو، یـنازا ؛یستدار نالزم برخور یتاز کفا ،آن ییشناسا یبرا ،مدرن

 ظهور کردند.  یتهف پسامدرنمختل یها و گونه مدرن پستتحت عنوان  یدیجد

است که  آمده یدپد یدجد یها گرفته در دوره شکل های یشهاند یدو اصطالح برا

 یگرچـه هـم در فضـا 2».یتهمدرنپسـا« یگـریاسـت و د 1»یسممدرنپست« یکی

جهـت  ینو از ا برند یبه کار م یزهم ن یدو را به جا ینا یسیزبان و هم انگل یفارس

 یـنمـا ا ،کتاب یناما در ا ،آمده است یداز آنها پد یکدر گزارش هر هایی نظمی یب
                                                      

1. post modernism 

2. post modernity 
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مـده در دوره یدآپد های یدگاهه متفاوت از ددستتا به دو کنیم یم یکا از هم تفکردو 

 . یمپس از مدرن اشاره داشته باش

از دوره مـدرن پـس واقع به دو دسته از تفکـرات دو دسته از اصطالحات در ینا

 یـتز کفادوره مـدرن ا معتقدند که نه است ینکه وجه مشترک آن ا شود یاطالق م

 ینگرفته در آن از چن دانش شکلاند   قائلو نه  ه جامعه برخوردار استادار یالزم برا

 یکل بهست که اصطالح اول ا یناما وجه تفاوت آن دو در ا ؛برخوردار است ییتوانا

از  یفیدانـش و توصـ یـدو دسـت بـه تول دارد یسر مخالفت برم ،مدرن یهابا نهاد

بـه چـالش  یجهان مدرن را بـه کلـ یتماعاج یتکه هو زند یمدرن م یدجهان جد

 یِی سـاختارگرا یـژهو هدانـش دوره مـدرن و بـ ۀآموختـ دانش ینکهبا ا یو حت کشد یم

 سوسور و لئو اشتراوس بودند  یناندوفرد یها یدهبرآمده از ا
ً
 َع ظاهرا

َ
م مخالفت با آن ل

کـه بـا عنـوان  کنـد یم ینـدگینمادر فرانسـه  یل را جنبشـدسـته او یـنبرداشتند. ا

 یشـلدلوز، م یلژ یدا،از جمله ژاک در یو افراد شوند یشناخته م یانپساساختارگرا

 ینهـاا ).۵ص، ۱۳۸۸(کهـون،  گیرند یدسته قرار م یندر ا یوتارفوکو و ژان فرانسوا ل

 بردند.  یشا پر مدرن پست یانبودند که جر یشمندانیاند

که هـم بـا  شود یاطالق م یشمندانیاند یدگاهدبه  یتهپسامدرناصطالح دوم، اما 

دوره  یدانش و علـوم اجتمـاع یتو هم به عدم کفا ها در تعارض بودند مدرن پست

ست که ا یناها دارند  مدرن که با پست یا اما تفاوت عمده یشانمدرن باور داشتند. ا

آنهـا در دوره پـس از  یـتدر تثب یسع یدوره مدرن ندارند و حت یهابا نهاد یتضاد

 ،یتانیـابر یعلـوم اجتمـاع یشـهرا در اند یکردهـارو یـنا یعال ۀدارند. نمون یتهمدرن

تالش دارد  ینکهبر ا افزونمشاهده کرد. او  توان یم ،یدنزگ یآنتون های یشهاند یژهو به

کار خـود را  یهاما پا ،کند یمرا ترس یو علوم اجتماع یاجتماع یهاز نظر یدینوع جد

از اطـالق  یحت یدنزگ. کند یبنا م یتهمدرن یککالس یها یشهبر اند ییراتیهمراه با تغ
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 یتـهکـه مدرن یعنوان دورانبه یکامرآاروپا و  یدتردوره جد یبرا مدرن پستاصطالح 

 یرا بـرا »متأخر یتهمدرن«نام  ،روینازا ؛کند یم یخوددار ،را پشت سرگذاشته است

 یـراخ دوره یبـرا شـود یم ینـوانع متـأخر یتـهمدرن ،وصـف ین. با اگزیند یآن برم

  نام نهاده است. »مدرن پستدوره «نام آن را  سمیمدرن پستکه جنبش  یتهمدرن

 یم؛شـاهد هسـت یکاآمردر  یزدوره پس از مدرن را ن یشهاند یناز ا یگرید ۀنمون

کند و ما از یخود مطرح م یفلسف ندهیعنوان نمارا به »یلیتحل ۀفلسف«که  ای یشهاند

 یـن. ایدیمبرگز »فلسفه اجتماع« یها جان سرل را به جهت ورود به بحث یانم ینا

کـه  یکـردیدر دوره پـس از مـدرن بـا عنـوان رو یکـردیرو عنوان بهکمتر  یکردرو

 یـنکـار در ا یـانمـا جرا ،شـود یناخته مشـ ،را دارد یدیجد یعلم اجتماع یادعا

 یـانجر یـنتفکـر در ا ییکـه گـو ینحـوبـه ،است یگریبه شکل د یدجد یکردرو

 است. شدهدگرگون 

 براسـاس ها یشـهاند یـناز ا یـکهرست که ا ینبخش مهم است ا ینآنچه در ا

 یکنـون ۀدور خـود ،انـد کرده یمکه بر آن اسـاس ترسـ یو ساختار علم یفکر یمبان

 نـام یگـرد ینعنـاو یـا متـأخر یتـهدوره مدرن یـا یتهمدرن پسـتدوره  را رنجهان مـد

علوم  یو راهبر هستند یتمدن بشر یادهایبن کشف یهمانند سرل در پ یا؛ اند نهاده

نهفتـه  یـندر ا یکردهاسـترو ینآنچه وجه مشترک همه ا. هستند یدجد یاجتماع

آن را داشتند و سـعادت بشـر را در آن  یآرزو یتهمدرن ءاآب آنچهاز دوره  ینا است که

بـه  یـناز ا یناش یها یببه آس یجتدرهم بشر به .فاصله گرفته بود یار، بسدیدند یم

 یـامتوجـه تناقضـات دانـش  ینبرده بود و هم صاحبان ا یپ» انسانعلم «اصطالح 

و جنـگ  هـا اصطالح جنـگ روش .علم شدند ینا یخلاد های یریتزاحمات و درگ

تناقضـات و تزاحمـات ابـداع  ینااشاره به  یبود که برا ینیاز جمله عناو ها یمپارادا

جهان آنچنـان کـه  کردند یاحساس م دوران مدرن یشمنداناند ،یگرد ید. از سوش
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 یراخ ۀدور یناد. توان آن را کنترل کر ینم یگرو د یستن یشدن رام اندیشند یم یشانا

 یگـربلکـه د ،خود دگرگـون شـده بـود یاجتماع یتنه تنها در هو دوره پسامدرن یا

کـه ادعا  ینگرچه ا کرد. ینم یتآن کفا ییشناسا یبرا یزن یککالس یدانش اجتماع

تنهـا  اسـتخـود دگرگـون شـده  یتجهان مدرن در هو :گفتند یم یشمنداناند ینا

بلکـه  ،جهان مدرن دگرگون نشده بـودکه ست ا ینع ااما واق ،بود یشانکالم و تصور ا

 
ً
رهـا  یجهـان« ،یـدنزگ یررا برآورده نکرده بود و به تعب یشاناهداف مورد دلخواه ا ،اوال

 ثان ؛بود »شده
ً
 ،بهتـر یـرو بـه تعب یضدبشـر ،یضـداخالق ،یضدانسان یاتدرون ،یا

آشـکار  ،راه بودو اخالق هم یتمدرن که با شعار انسان ۀدور های یشهانداستلزامات 

 ،یـدگفتـه آ یـدنزگ یآنتـونماننـد  یفـرداز زبـان البتـه اگـر  سـخن یـنشده بـود. ا

)Giddens, Modernity and Self-Identity, 1991, p. 168( ،چـه  یگـرد

  حاجت است به شاهد آوردن. 

دگرگونـه بـه  یتیوضعجهان  )یمکه آن را نام نه یبا هر عنوان(پسامدرن  ۀدوردر 

جهـان  یریتر تحـت مـدیگـخواسـت د یچنان که جهان مدرن مـنو آ خود گرفت

 یدشد های یچیسرپ یتهمدرن سازی یجهان یدستورهاها و  از برنامهو  آمد یمدرن نم

کنترل جهـان بـه در  یجهان مدرن براصاحبان عنان از کف و  داد یاز خود نشان م

 نـدبود یشمندانیداز جمله ان ،یدنزگو از آن جمله  یشمنداناز اند یاریبس رفته بود.

و هـم  یعلوم اجتمـاع یهم برا یعنی ،نابهنجار یها یتوضع ینا یهر دو یکه برا

 . افتادند یشیاند ، به فکر چارهجهان مدرن یدجد یتوضع ییشناسا یبرا

از  یگـرید یکردهـایهـا و رو یاز انتقـاد یبرخـ ،هـا یستنیفم ،ها مدرن پست

 یناکارآمد ،یستیپراگمات یکردرو یاهال در رأس آنها ها ویستانسیالیستجنبش اگز

 ،تـر بزرگ یصـهنق و البته موردنظرشان به سعادت یترساندن بشر یبرا یدعلوم جد

 یـبعج یاما بـه شـکل میسپراگمات یانجر .یافتندرا در خارج از کنترل شدن جهان
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در  ،نســتدا یتــهمدرن یــارعتمــام یآن را تجلــ تــوان یکــه م تر یــبعج یبــیترک بــا و

 ،»یعلـوم شـناخت«از  یبـیترک ؛داشـت یبـه علـوم اجتمـاع یمتفاوت ورود ،یکاآمر

و به خدمت  »مضاف یها سفهفل« ،»یلیتحل ۀفلسف« ،»علم یزیکالیستیف جنبش«

 هـای یانبن ۀکننـد یـانبمثابـه  نه بـهها  فلسفه ینجا. در ایچیدهپ های یگرفتن تکنولوژ

 یـنجان سرل کـه در ا های یشهبودند. اند کیزیو ف یاز تکنولوژ یبلکه تابع ،یفکر

 یلیتحل ۀفلسفدر سنت  یراخ یانجر یناز ا یا نمونه ،پرداخت یمکتاب بدانها خواه

 ییاما گـو یدنزگ یآنتون .ه استمضاف داشت یها در فلسفه یورود پرتالش که است

 ه نشـدهاز آنها برد ینامچندان  و گرفتهیکه م ییهاهمراه با کمک یدشا یا ،ییتنها به

هم او  1.را به دوش بکشد یمکتب فکر یک ینتنه بار سنگ یک ، بر آن است تااست

از  ،یهاز نظر یککالس یفد و نشان داد تعرکر یداپد وور »یاجتماع یهنظر«در حوزه 

از جهـان  یککالسـ یفتعربر آن شد که  ینهمچنو  ،یستالزم برخوردار ن یتکفا

 یکـاف ،ینـدگویجهـان مـدرن مـبـدان  کـه یقلمرو یتموقع ییشناسا یمدرن برا

 یبازخوان یکوارد شد و در  یعلوم اجتماع ینظر یتهم در موقع ،رو ینت. ازایسن

 یاهـال، اقتصاددانان، شناسان جامعه ،فالسفه ،انشناس روان یاناز مبا عبور  یاساس

با آنکه  نهاد. »رمتأخ تهیمدرن«درن شد و نام آن را م یدوارد جهان جد ،یاسیعلوم س

 امـا دقنگاشته اسـت،  2جهان رها شدهبا عنوان  یکتاب یدنزگ
ً
 یسـتمشـخص ن یقـا

نگـران شـده بـود احسـاس کـرده بـود کـه  را یـزیچـه چ یسـیانگل یشمنداند ینا

جهان  یگرد ینکهاخارج شده است و  صاحبان جهان مدرنجهان از دست  یریتمد

                                                      
بـاب بـه رشـته  یـندر ا یاثر مسـتقل یمدرصدد هست یدنزگ یآنتون های یشهاند یت. به جهت اهم١

 یمخواه یدنزگ های یشهاند یخیتار  های یشهاز ر  یالله در آنجا به برخ که انشاء یمدرآور  یرتحر 
 پنهان مانده و بدانها اشاره نشده است. رسد ینظر م پرداخت که به

2. Runaway World 
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دارد دوباره  یدام ،یدگویکتاب م یناو در ا .باشدجهان مدرن از  یتابع دخواه ینم

 کنترل شده را شاهد بود. یو بتوان جهان یردقرار بگ یشاناجهان در دستان  ینکنترل ا

بحـث  بـاره ینرهاشـده نظـر خـواهم افکنـد و در ا جهـاِن  یـتگفتار به ماه یندر ا

 یمکنتـرل را بـه قلمرومـان بـازگردان جهان رها شده از یمآن یازمندخواهم کرد که ن

 ).۲۶، ص۱۳۸۷ یدنز،(گ

بلکه منظور عمـل و گسـترش  ،یستن یهبحث تنها از علم و نظر یگرد ینجادر ا

 در  یجهـان ؛رفته باشد افکار از دست یدشا یاها و  یندامنه قلمرو به سرزم
ً
کـه قـبال

شده بـود. تـالش  یاز آن ته یشاندستان ا یگربود اما اکنون د یشانکنترل ا یقلمرو

از دسـت  یبازگرداندن قلمروها یبرا یهمگ یدنزگ یاسیو س یعلم ،ینظر ،یفکر

 رو، یـنازا ؛گـذرد یعلم م یراز مس هدف ینبه ا یدنراه رسکه  داند یاو م رفته است.

در دوره  یـدجد یعلمـ یتمرجع یست که نوعا ینبر ا شدر آثار یزتمام تالش او ن

او در کنـد. گرچـه  یجهان علم معرف یبرا یتانیاییبر یشهاز جانب اند یراخ یتهمدرن

که از دسـت  یتوان توقع داشت با توجه به جهانیاما نم ،موفق بود یکار تا حد ینا

 برد.  یشپ یبه آساننقشه را  ینبتوان ا است،رها شده  یشانا

جهـان  یکنـون یتعوضو  متأخر یتهاز مدرن که یعیو بد جامع یرتصودر  یدنزگ

دوره در  یـندر ا را فلسـفه یتبعـ یگاهجا یروشن به ،دهدیما قرار م یارمدرن در اخت

مـادر  یکه قرار بود خـود دانشـ یا فلسفه . درواقع،دهدینشان معلوم  از آن یتبعت

 بـه یـدنزگ فضـا یـندر ا .دوشـ یمـ یتبعـ یبـه دانشـ یلتبـدمـدرن  ۀدورباشد در 

بـدون تـا  رآمـدو درصـدد ب پرداخـت یتانیـاییبر یشناسـ جامعه یبناوساز  ساخت

تـا سـرحدات  ،یعلـم اجتمـاع یـک یـازمـورد ن جوانب از یک یچهفروگذار کردن 

علـوم  بـود کـه یدر حـال یـنود. ار یشپـ یپـژوهش در علـوم اجتمـاع یها روش

از انسان بنا شـده  خاص یفیبر تعر ،در سه قرن قبل از او ،ددر اساس خو یاجتماع
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 بـه یدر شـکل نظـر گرچها رسد یمنظر  به .بودفضا رشد کرده  یندر ا یزو خود او ن

گاه قف بود،او یامر ینچن آن را  یکه دانش اجتماع یاما در عمل و به شکل ناخودآ

او  د.رک یگزارش مآن را که  بود یآور دلهره یتهاز مدرن یبخش یزکند خود ن یاقتضا م

 ،بـود آن یمعمـارکـه مشـغول  ییبنـا رسـد یمـنظر  بهاما  ،دانستیرا م ینگرچه ا

 ؛کنـد یـداادامـه پ یطـوالن یا دوره یاز انسـان بـرا یتصنع یرتصو یکبا  دانتو ینم

آن  یاجرادرصدد ساختن و  یو علوم اجتماع یعلوم انسان یشمندانکه اند یریتصو

توانسـت یجز ادامه آن را در آثـار خـود نمـ یدینقشه جد یزن و اودر جامعه بودند 

 ،مـدرن و مـدرن متـأخر بـود ۀدورچون محصـول  یزاو ن یان،ب یگربه دکند.  یهتوص

 یـنا یتآنجا که کل یژهو به، یاوردب یگرید یشهاند ،یشهاند یناز ا یرونتوانست ب ینم

 یـنابود.  »انسان عتیطب«از  یدیدنبال ساخت علم جد به ،از آن یشدوره و دوره پ

بـر احساسـات  ،از عقـل یشقرار بود بـ ،یومه یربه تعبانسان  یعتاز طب یدعلم جد

بـه نفـع   یـزو عقـل و تعقـل را ن یـتعقالنبر آن بـود تـا  یها تمرکز کند. حت انسان

 یـنا رار دهـد.ابزار حسابگرانه در خدمت احساسـات قـ یک عنوان بهاحساسات و 

 یـناز ا یامکان نداشت به سادگ ،دوره قرار گرفت ینتمام ا یهاز انسان که پا یفتعر

 رفـت یکـه هرچـه جلـوتر م یریتصود؛ ها جدا شو شده در طول قرن یمعمار یبنا

انسان و  یبرا ،یعتطب یبرا آن براساسشده  ساخته یو بناها آن ۀکنند یبنقش تخر

 . شد یجامعه آشکارتر م یبرا

 یضـرور یهـا یـتواقع یسـت کـه برخـا ینا تمام تالش دانش مدرندرواقع 

 مرگ .است مرگ ،ها یتواقع یناز ا یکی بشر را از دسترس او دور نگه دارد. یزندگ

انسان مدرن را بدون هرگونه  ۀبرساخت یتشخص یژهو هکه انسان و ب یتیواقع عنوان به

قصـد  یتـهمدرن یهـا همـه آنچـه نظام دهـد، یمورد هجمه قـرار م یفاع و اعتمادد

با قرار دادن عالمت سؤال در  مرگ درواقع،. دارد یبرم یانساختن آن را داشتند، از م
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) ۱۳۹۶، یفیه :به نقل از ۲۲۳، ص۱۹۹۱ یدنز(گ یتهمدرن یارجاع یها مقابل نظام

 ).۲۳۰ص ،۱۳۹۶ یفـی،(ه است یاجتماع یزندگمجدد  سازی یخواستار اخالق

 یـراخ یتـهمدرن یهـابـرخالف اقتضـائات نهاد یاز آنجا که امر سازی، یاخالق ینا

را از  مرگ یاد کند یتالش م، د مسئله مرگدر مور سازی یعاد یندفرا یجادبا ااست، 

از  یـرغ یاگر فـرد .)Giddens, 1991, p.162( ر کندها دو انسان یدگاهد یرو یشپ

 یدشـا ،دز یهـا را مـحرف یناکنون در آن است ا یدنزکه گ یتیموقع یرو در غ یدنزگ

هــا هنــوز  حــرف ایــن اینکــه از بگــذریم. یریمآن را بپــذ یســادگبــه یمتوانســت ینمــ

ــوامع در ــان یج ــم انس ــه عل ــاع یک ــم  یو اجتم ــق و عل ــم مطل ــدرن را عل دوره م

 یـنا ،حال ین. با اکند یم یداپنه قابل هضم است و نه اجازه ورود  ،دانند یم لیدئاا

 یتـهو مدرن یتـهمدرن یتاز وضع یسیانگل اول تراز یشمنداست که اند یگزارش خود

 دهد. یم متأخر

سلسـله  یاصـل یـدهداشـت انگـه ینتـا در عـ دارد یامر مهم ما را بر آن مـ ینا

کتـاب،  یـندر ا ،تمرکـز بـر مفهـوم انسـانبـر  یمبنـ یشناس کنش انسان یها کتاب

آن در سـاخت  یها و نشـانه یمفهوم در سطح علوم اجتمـاع ینا یوسازها ساخت

را  یکـالن اجتمـاع یهـا یاسـتس یو حتـها روش ،ینساخت اصول و قوان یه،نظر

 ،یـره مـدرن اخدور یعلـم اجتمـاع یشرفتپبا  ینکهتوجه به ابا  یژهو به ،یمنشان ده

 افزون شده است. یزآن ن یوسازها ساخت

توان مشاهده کـرد  یم ،جهان مدرن یگراروپا به بخش د یاز منطقه غرببا گذار 

کـرده  ییدنشروع به رو یتهدر امتداد مدرن یگرید یسنت فکردهه است  ینچند که

ن چنـدا ییاما گو ،وپا کندخود دست یبرا یاستوار یشینهه گرچه درصدد است پک

 یبانیپشـت »یلـیتحل ۀفلسف«سنت  ،آناست که در  ییجا یکاآمرموفق نبوده است. 

 یـادیز یارانو ، کرد یداپ) یاز نوع اجتماع یآن و نه حت یاسی(از نوع س یقدرتمند
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 یبـا مبـان یلـیتحل ۀفلسـف ینکـهخـود جـذب کـرد. بـا ا یها به سو منطقه یگراز د

 یتـهمدرن یوسازها ساخت ترین یختگسااز جمله  ،آن های یهو پاخود  یزیکالیستیف

گرفتـه  یـادمـدرن خـود  ءاز آبـاکه  یو فنون یغاتاما تالش دارد با تبل ،است متأخر

 رسـد یمـنظر  بهکه  ی. در حالیندازدبجا  ها یشهفلسفه در اند عنوان بهخود را  ،است

بـه فکـر بشـر  یدمت چنـدانخ رفت یگونه که انتظار مآننتوانسته است  فلسفه ینا

خود را مّدنظر  یسازها و در ساخت یتهمدرن و سلطه توسعه یشترب بلکه ،داشته باشد

ن یـادار ب عهـده یلـیفلسفه تحل یکل یاندر جر ذهن ۀفلسفاز آنجا که است.  داشته

 یدر عدم توانمنـد یلیاز فالسفه تحل یکیاز  یانسان است عبارت یذهن یها یژگیو

گـاه یعنـیبخـش بـه انسـان،  یـتهوعنصـر  ینتـر یاصـل یینفلسفه در تب ینا  یآ

 :یدگویمورد م یندر ا ینجوزف لو. آوریم یم

گاهانه  شـیء شما اگر. آورد یسر فرود م یزیکالیست، آموزه ف1با مالحظه تجربه آ

شده است کـه  یلتشک یعناصر  یبکه از ترک دبگیری نظر در را مغز مانند فیزیکی

را  یمختلف یمیاییالکتروش های یژگیدارند و و یکدیگر با یگوناگون یزیکیروابط ف

گاهانه در اخت یا تجربه عنوان بهدارند، شما همه آن را  گاهانه، . تجربه یددار  یارآ آ

در  یکـدیگرگونـاگون بـا  یهـا که به روش یستها ن سلول ینفراتر و بر فراز ا یزیچ

 توض  تعامل
ً
گاهانه، واژ  یحاند. قطعا ه را ب یگوناگون یتقل مفهومگان مسما از تجربه آ

 ع ،دهند یم یحواژگان توض ینکه ا یزیکار گرفته است، اما چ
ً
 هایی یـدههمان پد ینا

  .)Levine, 2009( برند یکار مه ب یشناس است که دانشمندان عصب

 ،مقـاالت ،هـا اعـم از کتـاب ،یمتنـ یداتتول یمبا حجم عظ یا آنگاه که فلسفه

 یبشـر یـتموقع یندر برتـرتکرار حرف دانشمندان جز  یسخن ،ها ها و مدل یهنظر

گاه« یعنی  یزیکالیسـمآموزه آن کـه ف ینتر یادینبن ،باالتر یننداشته باشد و از ا »یآ

در مـورد  یبشـر یها یافتهبر ضد  یو عملکرداعتقاد شده است  یکبه  یلباشد تبد
                                                      

1. conscious experience  
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گاه  ید خدمتناوتدانش ب ینا رود یم یتوقع یاآ ،یتموقع یندر ا ،کرده است یداپ یآ

گـاه خواهد شد که ینحوعملکرد او به یاداشته باشد  یتبه بشر  یانسان را بـدون آ

گاه انساِن  یر کرده و برایتصو اسـت  یعـیطب. خواهد داشت یزیر برنامه ،یبدون آ

گاه تواند ینم یکردیرو ینکه چن . چـون کند یرتصو یادینبن یرا به شکل یانسان یآ

  ،قـرار گرفتـه اسـت یشانا یشهاند یاندر بن که یزیکالیستیف یبا اصل اعتقاد
ً
اصـال

 . داشتاز آن  یریتصوتوان  ینم

 یشـهاند یـناز ا −خود را فلسـفه نگذاشـته اسـت یشهکه نام اند− یدنزگ ییگو

گاه ییهایدگاهو با دا .تر باشد یشپ کننـد  یمـ ینف یانسان را در علوم اجتماع یکه آ

مـورد  در یلـیتحل ۀفلسـفمباحث ل او با تقابو از آن جمله است استه به مبارزه برخ

گاه«از  یشکنش که ب  تمرکز کرده است.  »التفات«بر  »یآ

 یرسـ ،یلـیفلسـفه تحل یشـهاند برجسـته از ۀنمون یکبر با تمرکز کتاب  یندر ا

را گـزارش  اجتماع ۀفلسفذهن و تا  ۀفلسفاو از سطح مباحث فلسفه زبان تا  یشهاند

 دادن قرار تیمحور بادر سنت تحلیلی،  افتهی پرورش یفیلسوف ،سرلجان . یما کرده

ک ــر روش فلســفی تحلیــل منطقــی تأ ــان در فلســفه ب و  در مباحــث . اودارد دیــزب

بـاهم  مـرتبط چنـدانکه ممکن است در نگاه اول  کرده قیتحق یموضوعات متنوع

 و فلسفه اجتماع فلسفه زبان، فلسفه ذهن یعلم ۀحوزسه  ،نمونه ی. براندیایننظر  به

 یقـاتیتحق یهـا حوزه نیتـر مهم ،)یاجتماع یهاو ساختار نهاد تیماه ی(= بررس

هـا  حوزه نیاو همه ا ست کها نیا انیم نیدر ا ینکته اصل .دهند یم لیسرل را تشک

 یرفیزیکـیظاهر غ به های یتواقع یستیچ یینبت که یاصل یا مسئلهحل را در جهت 

 یـا یزیکالیسـمف یعنـی ،مـورد اعتقـاد خـود ینیب حـول محـور جهـانباشـد جهان 

) اسـت یزیکـیو ف یتنها جهان موجود، جهان مـاد ینکهبر ا یمبن( 1باوری یعتطب
                                                      

1. naturalism 
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 ،یعلـوم اجتمـاع یبـرا یسازمبنا یجان سرل برا یرغم پرکار به. انجام داده است

ابهامـات  کنـد، یممحـدود  یزیکـیکه اصول تفکر را تنها بـه جهـان ف یفکر یمبان

  یدشد
ً
و  یرمفیـدغ یو فلسفه و تکرارهـا یزیکف یانرا در م ها گویی همان ینا و بعضا

که به هدف  شود یآشکارتر مابهام آنگاه  ین. اکند یم یجادرا ا یدترینامف یها انتقال

علوم  یدساختار جد یبرا سرله ک ییجا ؛رسد یم یعلوم اجتماع یعنی ،خود یینها

 . کند یم یازناحساس  »اجتماع ۀفلسف«با نام  یدیبه دانش جد یاجتماع

 یلـیسرل، تحل یلیکنش تحل ۀفلسفناشده در از ابهامات حل یکی ،نمونه یبرا

مـا روابـط  ،سرل یدگاهاز د .دهد یموجود در اراده ارائه م یینیاست که از شکاف تب

 
ّ
کـه  کنیم یتجربه نمـ یا گونه خود را به یاریاخت یها کنش ینمراحل تکو یانم یعل

 یوقـوع مرحلـه بعـد یبـرا یشـینپ ۀمرحلباشد و  یشینپ ۀمرحلهر مرحله، معلول 

 ییندر تبو  یاراد یها کنش اراده در یشناس یگاهجا حل مسئله یبرا. او کند یتکفا

بـه اصـل عـدم  ،در مغـز یـریگ یمتصـم یندفرا درمذکور فاصله  ینوجود ا یستیچ

 یهـا از جمله انتقال ینو ا دیجو یم تمسک یکوانتوم یزیکفدر  یزنبرگها یتقطع

مـات ابها ،که قرار است فلسفه ییجا .است یدر جهان انسان یزیکیاصول ف یدامفن

 یکوانتوم »یتطععدم ق« ،یزیکاز ف یتابع مثابه به سرل  فلسفه ،علوم را برطرف کند

 یانسـان یارادکنش اراده در  »بخش ینتع«عنصر  عنوان بهرا  یتصادف یامر عنوان به

ابهام را با ابهـام  که است یلیفلسفه تحل یترفندهاکار از جمله  یندهد. ا یم یقتطب

سـلطه بـر اذهـان اسـتفاده  یبـرا یزیکفدانش  یفکر یتدهد و از مرجع یپاسخ م

علم و  است یزیکیو متاف یسنخ آن فلسفکه  یا مسئلهود به وراز  ،درواقعکند و  یم

طفره  )۱۰: فصل ۱۳۹۷، یزنبرگها(ر.ک:  خواهد یحل آن را از فلسفه م یزن یزیکف

گاه یعنی یاجتماع/یانسان علوم یاصل مسئلهو  رود یم  پاسـخ یبو اراده  یمسئله آ

 .ماند یم
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 معاصر با فلسفه یعلوم اجتماع وندیضرورت پ

وجـود  یعلـوم اجتمـاع یـدجد یشۀاندگرفته در  شکل یقاتکه در تحق یامر مشترک

فلسـفه و  یـتبر اهم ،یبه علوم اجتماع رسانی یاریو  بخشی یتمنظور هو هب ،دارد

(که از مباحث حول جهان واقع مسـتقل از انسـان عبـور  یمباحث فلسفاز  یسنخ

در  یختلفــم ینتمرکــز دارد. عنــاوکــرده باشــد و وارد جهــان انســان شــده باشــد) 

و  یبـا عنـوان حکمـت عملـ یدر فلسفه اسـالم که مختلف وجود دارد یها فلسفه

 یمبـاحث در معاصـر یها فلسفه یگرددر و  شود، یبدان اشاره م یمباحث عقل عمل

مرسوم  یشناس روانکه متفاوت از ( یشناس رواناز  یدر نوع خاص یحول ذهن و حت

کادم یشناس روانمراکز مشاوره و و  یدر مراکز دانشگاه بحـث  یـنبه ا )است یکآ

 طب .شود یپرداخته م
ً
شـوند و بـه یده جهت یا گونه به یدبا یمباحث فلسف ینا یعتا

علـوم  یو روشـ ینظـر یها در بخشبتوان که محصوالت آن را  یابندتداوم ب ینحو

امکان تحقق داشته باشد و بتواند خـود  یا فلسفه یند. اگر چنکر هشاهدم یجتماعا

 ،گـر یینتب یاتو نظر ینو با تمرکز بر اصول و قوانکند صرف رها  یاترا از بند انتزاع

علــوم و  های یچیــدگیو پ یاجتمــاع های یچیــدگیرا در پ یعلــوم اجتمــاع دســت

. یابند یامکان ظهور م یعلوم اجتماع ،یداو درآ یاریبفشارد و به  یاجتماع یاتنظر

 یقائل است بدون فلسفه، علوم اجتماع یدنزدارد که گ یتتا بدان جا اهم مسئله ینا

با عنـوان فلسـفه  یدیدانش جد یتبر اهم یزمحکوم به شکست است. جان سرل ن

ک یورود به مباحث علوم اجتماع یبرا اجتماع  یـزانچـه م ینکـهاز ادارد. فارغ  یدتأ

 یابیدرست است و ما چگونه آن را ارز یاجتماع یشهدو در ورود به اند ینا یکردرو

نجـات علـوم  یکـه بـرا چرخـد یمحـور م ینمشترک هر دو بر ا ۀاما نقط ،کنیم یم

 طب توسـل جسـت. یگـرد یاز سـنخ ای یشهبه فلسفه و اند یدبا یاجتماع
ً
 یـنا یعتـا

از  یور انسان و اجتماع بگردد و بتواند آن فهم عملالزم است بر مح یفلسف یشهاند
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 یوسازها ساختانسان و  ییکار شناسا که بتواند کمکداشته باشد  دنبال بهانسان را 

در  یدر کنکاشـ یـدنزروسـت کـه گینازهمـ او در جامعه باشـد. یو اجتماع یفرد

ه کـ یشـناخت عناصـر انسان یبه جسـتجو ،یو فلسف یعلوم اجتماع یشهسراسر اند

 یچیدهپ یساختار ،شده است یو فلسف یعلم یکردهایضعف رو یهقوت و ما یهما

 یبـا عنـوان سـاختارپرداز ای یـهبـه نظر یدنرسـ یبـرا یو کنشـ یاز عناصر انسـان

=)structuration( ا بـفلسـفه خـود را اما جان سرل کـه از آغـاز ، کندیرا تدارک م

را  یرمسـ یـنآشکارتر ا یبه شکل ،کند یآغاز م ،چونان زبان و ذهن ،یعناصر انسان

 فلسفه زبان و فلسفه ذهـن یرساندن مباحث انتزاع یکه او برا یریکند. مسیم یط

؛ اوستعمر  یها دهه یدر تمام یطوالن بس یریمس ،کند یم یط فلسفه اجتماع به

 یربـودن مسـ ینشان از صعوبت و طوالن ،تداوم  ینا ادامه دارد. یزکه هنوز ن یتالش

هـا،  ها، روش ا، مدله هینظر یدکنندهکه تول یا جامعه یبرا یحت ،فلسفه تا علوم دارد

امـور مـرتبط بـا  یگرها، سازمان، راهبردها و د، نهاداستادان ی،محتواها، مواد درس

  در جهان است. یجتماععلوم ا

 یهـا یـاندر سـطح بن یـقعم یچالشـ یفضـا یکراستا توجه به وجود  یندر ا

 یدجد یها چالش یناطالع از ا یرا؛ زاست یتحائز اهم یدر علوم اجتماع یفلسف

بگـذارد.  یاتیح یرتأث یو اجتماع یعلوم انسان یستیچ تواند بر نوع معرفت ما ازیم

 یککالسـ یشـمنداناند یتمـام یبه نوع که یجتماعدر علوم ا در تعمق خود یدنزگ

هـا بـر سـر  مـدرن بـا پسـت یچالش جد یکبه  ،کرده است یرا بازخوانحوزه  ینا

ضـربه راسـتا  یـندر ا و رسـد یمـ معاصردر جهان مدرن  »ییرتغ«اساس قرار دادن 

فلسـفه  ینااو  یدگاهکه از د یا گونه به ،آورد یوارد م یلیتحل به فلسفه کنش ییادینبن

ست کـه ا ینااو  یل.حداقل دلواقع شود یدمف یعلوم اجتماع یچندان برا تواند ینم

در  اند، یستهز یلیدر سنت تحل یشترکه بحوزه  ینامعروف  یلسوفانفو  فلسفه کنش
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بـر افزون  ین. اندا سته کنش را مّدنظر خود قرار ندادهناخوا یامدهایکنش، پ یبررس

جنـبش  یناست؛ آنجا که ا یدر علوم اجتماع یستانسیالیستیجنبش اگز ااو بتقابل 

و  یعلوم انسان یها در رشته 1»یلاص« یکردهایها با عنوان رو یتاز موقع یدر برخ

 یکردهـارو نیاست که ا ینا یقتحق ی،و یدگاه. از دشود یمطرح م یعلوم اجتماع

چالش  ین. ایستندبدون پشتوانه ن ییگوهمان ینجز ا یزیمحتوا بوده، چ فاقد هرگونه

 یعلـوم اجتمـاع یفبـازتعردر رابطه بـا  یفلسف یکردهایرو یانمموجود در  یجد

سـال قـرار  یانکه تا سال یفکر یگرد یکردهایکرده است که رو یداپ یتآنچنان اهم

  در حال زنده شدن هستند. یرر دو دهه اخنها بوده است دموش ماندن آبر خا

 یاشـارت یـزن یکردهـارو یـنبـه ا یآتـ یهادر فرصت یاله یقبه توفاست  یدام

 چندان  یفعل یفضا یراز ؛یمداشته باش
ً
و  نکرده اسـت یداورود پ آن بهکشور ما فعال

 
ً
در  یعلمـ یخطـا یـک یـنو ا آورنـد یخود نم یمحاسبات علم درآنها را  معموال

مـدافعان و مخالفـان علـوم از  یعیوس یفاست که ط یغرب یعلوم انسان ییشناسا

درسـت و  یاجتمـاع یشـهبه اند یدنرس یبرا آن را ییشناسا یتاهم ،یغرب یانسان

 اند. گرفته یدهناد کارآمد

 

 نگاه یککتاب حاضر در 

در  یـژهو بـه− یپرسمان است که نقش انسان در علوم انسان ینکتاب پاسخ به ا ینا

 یپرسمان یست؟چ −و جان راجرز سرل یدنزگ یآنتون ی/اجتماعیانسان های یشهاند

علـوم  یریگ دسـت دارد: نقـش انسـان در شـکل یناز ا ییها که درون خود پرسش

اصطالحات و  یم،چگونه مفاه ،خاص از انسان یفتعر یست؟چ ی/اجتماعیانسان

 یـفتعر یـنا دهد؟ یو بدانها محتوا م سازد یم یسپس واژگان علم را دچار دگرگون
                                                      

1. authentic 

                                                       



 پسامدرنیته شناسی کنش انسان   ۱۸

کند؟  یجادا یفکر یممفاه یاندر م یفرد بهمنحصر  یوندساختار و پ تواند یچگونه م

نقش انسان  یست؟چ ی/اجتماعیدر علوم انسان ها یهنظر یریگ نقش انسان در شکل

 یها روش تواند یانسان م یفچگونه تعر یست؟چ یقتحق یها روش یریگ در شکل

مختلـف از انسـان،  یفو تعـار ها ینه با تلقسازد؟ و چگو یرا دچار دگرگون یقتحق

 یـنبـا ا شـود؟ یم یدچـار دگرگـون یو علوم اجتماع یعلوم انسان یتساختار و هو

 در تمـایز طریـق از «  ی/اجتماعیانسـان علوم«مختلـف  های یانوصف، چگونه جر

ــانی ــکل مب ــد می ش ــه ،گیرن ــو ب ــارادا ینح ــاهد پ ــه ش ــای یمک ــوم  ه ــف عل مختل

علـوم  یـنا یـت،و در نها یم؟هسـت یعرصـه دانـش اجتمـاعدر   ی/اجتمالعیانسان

نـد و آن را در اصـول، نک یم یـفتعر یکه انسان را به شکل خاص ی/اجتماعیانسان

چگونـه  کنند، یمنعکس م یقتحق یها روش یو حت یاتاصطالحات، نظر یم،مفاه

 ییو آن را متعلـق شناسـا روند یبه سراغ انسان و اجتماع م یحرکت بازگشت یکدر 

مجلـدات  یگـرد یکتـاب در راسـتا یـنا یهدف اصل ین،. بنابرادهند ید قرار مخو

مباحث  ترین یاز محور یکیپرداختن به  »یشناس کنش انسان« یها مجموعه کتاب

ــان ــوم انس ــفه عل ــان دادن زم ی/اجتماعیفلس ــهو نش ــدایشپ های ین ــنا ی ــوم و  ی عل

 شـود، یم یـده) نامscienceدر آنچه امروزه علم (=  یجراگسترده  های یشناس روش

 یـنا ترین یاز جملـه اصـل یـراجهان غرب است؛ ز یکدر دوران بعد از دوره کالس

 علوم است. ینا یشناخت انسان یهمان مبان ها ینهزم

 ،جسـتار اول :شـده اسـت یمتنظـ یکتاب در دو جستار اصـل یناراستا  یندر ا

توانسـته اسـت  آنها براساسکه گزارش شده است  یدنزگ یشناخت انسان های یشهاند

جان  های یدگاهبه د یزندر جستار دوم  ؛کند یررا تقر یاجتماع یهاز نظر یدینوع جد

 یهـا یـتآن در واقع یراتکنش و تـأث یستیو چ یناختش انسان یمبان ینهسرل در زم

 . یما پرداخته و فلسفه اجتماع ینهاد
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 یگـاهجا یفصـل اول بـه بررسـدر  .است یافته یلسه فصل تشک جستار اول از

 یشـاناز ا یدنزکه گ هایی یشهاز اند یو به برخ یما اشاره کرده یدنزگ یشهانسان در اند

 شناسـایی در مهـم وضـعیت یـک فصـل ایـن در. یـما داشـته یاشـارت ،بوده یرمتأث

 یـهکـه نظر یلئایـدانسـان ا :اند شـده یکتفک یکدیگراز  یشناخت انسان های اندیشه

 یـهنظر یـنا براسـاسکـه در دوره مـدرن  یو انسـان شود یبا آن ساخته م یاجتماع

 یماسـاس تنظـ یـنفصول دوم و سوم جستار اول بر ا ،جهت ینشود. بد یساخته م

 یـهکـه در سراسـر نظر پـردازد یاز انسـان م یریاند. در فصل دوم بـه آن تصـو شده

 ،شـود یوکار آنچـه بـدان علـم گفتـه منفوذ دارد و سـاز یو علوم اجتماع یاجتماع

از انسـان را در  یرتصـو یـناستلزامات ا یما است و تالش کرده یروابسته به آن تصو

 از سـوم فصـل در امـا.  یمنشـان دهـ یدنزگ یشهدر اند یاجتماععلوم  یمباحث اصل

در جهـان  شـده واقـع انسـان و شـده تربیت مدرن انجه در که انسانی به اول جستار

 از گرفتن فاصله با و شده هویتی بی دچار دوره این در که انسانی. یما مدرن اشاره کرده

 یهـا پرسـش ،چونـان مـرگ یجهـان انسـان یهـا واقعیت حدودی تا و دین اخالق،

انسـان رهاشـده در جهـان  یـنکنـد. ا یرا تجربه مـ یادینیبن یها و اضطراب یوجود

کننـد  یمـدرن تـالش مـ یهاکه نهاد یاست. انسان یتهمدرن ۀدوردستاورد  ،یاجتماع

انسـان را  یـنا یـتاند هو کـه سـاخته ییخارج نشود و با ابزارها شانکنترل آن از دست

   انسان مدرن دانست. یکرتراشپ توان یمخر را متأ یتۀمدرن .دهند یشکل م

 جـان یی،یکـاآمرمعاصـر  یلسوفف ِی شناخت انسان های یشهانددر جستار دوم به 

و آنچـه کـه سـرل بـدان  ینهاد یها یتآن در موضوع کنش و واقع یراتو تأث ،سرل

آغـاز تفکـر خـود  در لرسـ کـه رونـدی. یـما پرداختـه ،گوید یم »فلسفه اجتماع«

 یـاناز ب یتـوان نـوع یزبان او را مـ ۀفلسف .زبان است ۀفلسفشروع از  ،گزیند یبرم

سـت. سـرل از ا آن یـانگرب »یافعال گفتـار« یهکرد که نظر یتلق یگفتار یها کنش
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منطقـه  یـنن سـرل در اذهـ ۀفلسفکند و مسائل  یذهن عبور م ۀمنطقبحث زبان به 

 ،وم آمـده اسـتکه در فصل چهارم از جسـتار د یگرد ای مرحله در. گیرد یشکل م

مطرح کرده است. ساختار کنش  که سرل در حوزه فلسفه کنششد  یبررس یمباحث

مباحث است کـه  یناز جمله ا یل عملو مباحث عق یالتفات یثو ح یفرد یقصد

مباحـث  ،فصـل یـنا سرل نشـان داده شـود. تالش شده نقش آنها در فلسفه کنش

 جمله استکه از آن  را دربر گرفته است یمهم
ّ
 یبـرا یـالو ام باورهـا یـت: عدم عل

در انسـان. در بخـش  یمسـتقل شـناخت ۀقومثابه هب یتعقالن ینف و یاریکنش اخت

متعارض اشـاره  یالاهداف و ام یانم یدر داور یعقل عمل یفهفصل به وظ ینا یراخ

بـا  یدر علـوم اجتمـاع یـدجد یا لهئوم اما به مسشده است. فصل پنج از جستار د

نسبت مباحث فلسفه  یانفصل به ب یندر ا .رده استاشاره ک »فلسفه اجتماع«عنوان 

 یالتفـات یـثو ح یفـرد یالتفـات یـثمهم نسبت ح ۀمسئلو  با فلسفه ذهن اجتماع

و هدف مهـم سـرل در  یموضوع اصل ،فصل ین. در همپرداحته شده است یجمع

 یـوآبجکت یها امور یتواقع ین. اشده است یبررس ینهاد یها یتواقع یستیچ یانب

سـرل، عبـارت اسـت از  یـدگاهاز د نهـاد ند.باشـ یمها سازنده آنها نهاد هستند که

اعالن بوده و  ِی و دائم یفعل گفتار یبخش که درواقع نوع اعد قواماز قو یا مجموعه

 یداها تحقق پدرون نهاد ینهاد های یتهستند. واقع یبه اتفاق جمع یمتک یجهدر نت

از  ییمثابه کاربردها را به ینهاد های یته واقعهاست کو در اثر اعمال نهاد کنند یم

 یازمندها نبرخالف نهاد نهادی های واقعیت. آورند یم یدها پدبخش نهاد قواعد قوام

 ن یستند،ن یتوافق جمع
ً
 از نهـاد یتو تبع یرشگران به پذالزام کنش یازمندبلکه صرفا

و بـه  یوسـابجکت و یذهنـ ،شـناختی یبه لحاظ هست ینهاد های ّیتواقع .باشند یم

مـورد  یعلمـ طور به توانند یرو م یناو از یوندآبجکتو  ینی، عیشناخت لحاظ معرفت

 .یرندگ رارمطالعه ق
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اند  گـزارش شـده ینحواند به شده یکتاب معرف ینکه در ا یاصل یاندو جر ینا

را  ها یـدگاهد یـننقاط ضعف و قـوت ا یبا اندک تأمل تواند یم یروشن بهکه خواننده 

ممکـن  یـاتادب ینتر بود که تنها به شفاف ینکتاب ا ینو تمام تالش ما در ا یابددر

و اهـداف تـو در  یاتو مدع یچیدهالفاظ و اصالحات پ در قالب ها یشهاند ینآنچه ا

 یگـرد یا تـا در مرحلـه ،به خواننده ارائه شود کنند یاستفاده م یتو در علوم اجتماع

آن کنار  یصشده و نقا یبعد های یشهآنها وارد اند یایو مزا یردمورد قضاوت قرار گ

از جهـان  یثیتـیتـا حانـد  در تالش ها یشـهاند ینا یهر دو ،حال یننهاده شود. با ا

 یاز قـوه شـناخت دور یاجتماع های یچیدگیکه به جهت پ−را مدرن و پسامدرن 

برآنهـا را  یشخـو ییها تـوان گسـترش چتـر دانـا انسـان ییشناسا یو قوا کنند یم

جهان امروز بشر در  یشناخت کل یبرا یراه و چتر شناخت بکشند یربه ز −ندارد

او رهـا  ۀسـازنداز دستان  ییاما گو ،نسان استکه ساخته ا یجهان ؛بگذارند یاراخت

 یـنآن را از دست داده اسـت. ا ییامکان شناسا یانسان امروز به سادگ یشده و حت

 یاز انسـان کـه از چنـان قـدرت یلئایـدا یرجز بـا تصـو آید یبه دست نم ییشناسا

 خـود یرو تـدب ییرا متعلق شناسـا یانسان یها برخوردار باشد که بتواند سپهر سازه

 قرار دهد.




