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  دهكيچ
 یاجتمـاع  یاز زنـدگ  یعلمـ  یبررس یک يانتقاد یوشد از موضعکی، ميسم انتقادیشگامان و رهبران رئالیار از پکبس يرو

علـم در علـوم    يبعد ناگذرا«بر وجود  ییگراعتیاست، داشته باشد. او در راه اثبات طب یعیه در علوم طبک ییبه همان معنا
ات احاطـه  یانسان را اعتبار یات اجتماعیاز ح یگر بخش معظمید یید. از سوکني میپافشار یعیمانند علوم طب» یاجتماع

ـ یه به روش تحلکاست  یعلوم اجتماع يات در بعد ناگذرایگاه اعتباریجا یبررس ،مقاله یاصل ۀلئرو مسنیااز .رده استک  یل
ـ ل اعتبارین و تحلییبعد ناگذرا در تب يو با هدف روشن شدن توانمند یعقلـ  انجـام شـده اسـت.     یات در علـوم اجتمـاع  ی
ـ   پژوهش يهاافتهیر است. عامل و ساختا ۀار در اثبات بعد ناگذرا بر رابطکد بسکیأن تیشتریتوان گفت بیم دهـد  ینشـان م
ـ یاشتباه امـور حق ه بهکاند نشگرانکو وابسته به  ياعتبار يامور ،ارکبس يبرشمرده از سو يهایژگیه ساختارها با وک و  یق

  .  ستن اوصاف در تضاد با بعد ناگذرایو ساختارها با ا ندامستقل از آنان پنداشته شده

  .ارک، بسيسم انتقادیعلم، رئال يبندهیعلم، ال يگذرا و ناگذراات، بعد یاعتبار :هاهکلیدواژ
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  مقدمه
علـوم   ۀعلـم و فلسـف   ۀمرتبط بـا فلسـف   ییدو اثر مبنا يه داراکاست  یاالصليلسوف هندیفروي بسکار 

 گرایـی امکـان طبیعـت  ) و The Realist Theory of science, 1975( نظریه رئالیستی علـم  يهابا نام یاجتماع
)The possibility of Nathralism, 1979(  .ه در تقابـل  کـ ند کیاز علم ارائه م يریتاب اول تعبکدر وي است

و  یومیـ ت هی) است و در آن به نقد علییسم استعالیدئالی(ا یانتکو نو یکالسک ییگراان تجربهیبا دو جر
تـاب  کپـردازد و در  یم یستیتویپوزپستهاي جریان یافراط ییگرایز نسبیو ن یاز قانون علم هیومر یتعب

کنـد  توجـه مـی   يانـه و انتقـاد  یگرادگاه واقـع یاز د یجهان اجتماع یت و هستیح ماهیشتر به تشریدوم ب
 یاجتمـاع  یاز زندگ یعلم یبررس یکوشد کیم بسکار .)28ـ27 ، ص1392 نسب و فروزنده،يدی(توح

ــا  ــان معن ــه هم ــ ییب ــوم طبک ــیه در عل ــااز .)1، ص 1998ر، باســکا(اســت، داشــته باشــد   یع رو او نی
 يهـا تفـاوت  یمسـتلزم برخـ   ،تیـ و عامل یفش از ساختار اجتمـاع یاما توص ،ردیپذیرا م» ییگراعتیطب«
ان کـ ام بـارة در ییامـدها یعـت و جامعـه، همـراه بـا پ    یان طبیـ گر مید يهاو تفاوت یشناختیهست يادیبن

، ص 1998(همـان،  شـود  یده مینام» يانتقاد ییگراعتیطب« يرو موضع ونیاست و ازآنهاشناخت ما از 
اب شـده  یـ امک» یـی گراعـت یطب«زان در راه یـ چـه م  يه وکـ نیاما ا ؛)248، ص 1389ب، یراکبنتون و  ؛23

علـم   يات در بعـد ناگـذرا  یگاه اعتباریجا« یۀو از زاو ویژه ین مقاله از برشیه در اکاست  ياقهیدق ،است
م یه بـدان کـ د یابـ یت مـ یـ اهم یزمـان  يسـم انتقـاد  یله در رئالئمس نیشود. ایده میاوک» یدر علوم اجتماع

ه کـ ن اسـت  یـ ) ا6، ص 1388ر، ی(سـا  يسم انتقادین رئالییدر تب یفرض معرفتشین پیترن و مهمنخستی
چـه   ؛میم و چـه نباشـ  ی، مستقل از فهم ما وجود دارد؛ چـه مـا باشـ   یو اجتماع یعیاعم از طب جهان مطلقاً

ه مستقل از اراده و اعتبار انسان موجـود  ک یعیدر قلمرو علوم طب» اصل«ن یفهم ام. یم و چه نشناسیبشناس
کـانون  اسـت،   یاز علوم اجتماع یه بخش مهمک» اتیاعتبار« ةست؛ اما در حوزیاست، سخت و دشوار ن

و و ابهام است؛ زیرا همواره این پرسش وجود دارد که در این قلمرو، این اصل به چـه معناسـت   پرسش 
علـوم   يات در بعـد ناگـذرا  یگاه اعتباریپرسش از جا« ،مقاله یاصل ۀلئن مسیشود؟ بنابراین مییچگونه تب

آن در علـوم   يهـا یژگـ یات و ویـ مراد از اعتبار همراه است: یفرع يهاپرسشاین ه با ک» است یاجتماع
در  بسـکار اسـتدالل   سـت؟ یچ یدر علوم اجتمـاع  بسکار دیدگاهناگذرا از  بعد يمعنا ست؟یچ یاجتماع

از  یات، معنـا و برخــ یـ ت اعتباریـ اهم نخسـت پـس   ســت؟یچ یاثبـات بعـد ناگـذرا در علـوم اجتمـاع     
در سـه محـور    بسکار يهادگاهیح دیگاه به تشرآن وکنیم بررسی می یدر علوم اجتماعرا آن  يهایژگیو

در معنـا و   يو يتـا آرا  نگریم،میان موضوعات علم یم یرونیو ب یابعاد علم، سطوح علم و روابط درون
 ؛دشـو ن بعـد فـراهم   یا ات دریگاه اعتباریجا یبررس ۀنیتر و زمروشن یعلوم اجتماع يناگذرا اثبات بعد



   ۲۵ بررسي جايگاه اعتباريات در بعد ناگذراي علم در علوم اجتماعي از ديدگاه روي بسكار

ان اثبـات بعـد   کـ در امرا  یمالت و مالحظـات أات، تیبا عطف توجه به اعتبار مقاله یانیسپس در بخش پا
بـا روش   یعنـ ی ؛اسـت  یعقلـ ـ  یلی، روش تحلپژوهشن ی. روش اکنیمیارائه م یعلوم اجتماع يناگذرا

ناگـذرا در   بعـد  یهـا و لـوازم عقلـ   ها، داللـت فرضشی، پيو مدافعان و بسکارآثار و متون  یۀبر پا یعقل
  .کنیمیل میه و تحلیتجزرا  اتین اعتبارییآن در تب يو توانمند یعلوم اجتماع

  يات در علوم اجتماعيت اعتبارياهم
) نگـرش  م1857ـ1798( آگوست کنتمانند  يافراد يدر قرن نوزدهم از سو یشناسطرح جامعه آغازدر 

 یـک زین علـم بـه ف  یا يگذاراز نام بود. اساساً یعیطب يهادهینگرش به پد همچون یاجتماع يهادهیبه پد
و فـارغ   عینی،و  یرونیبه نحو ب یشناسه موضوع جامعهک) مشخص بود 24 ص ،1388 وزر،ک( یاجتماع

از  ،جـان اسـتوارت میـل   شـد.  یده مـ ید یعیطب يهادهیاوش در پدکسان هنشگران بکات یها و ناز ارزش
د یـ با یق در علـوم انسـان  یـ ه روش تحقکـ ن باور بـود  یا بر ،ران قرن نوزدهمکلسوفان و متفین فیتربزرگ

ن دو در درجـه اسـت نـه در نـوع. در     یـ ان ایشود و تفاوت م یتلق یعیق در علوم طبیهمانند روش تحق
نـوع   یـک از  ،عـت از جملـه انسـان   یطبۀ ه همکن بود یش ایگرا عتیران طبکفو هم میلفرض شیپواقع 

 یاصـل  کیۀت اساساً .)72، ص 1990، وینچ( اندیعیطب يهادهیتر از پددهیچیار پی، بسیاست؛ اما افراد انسان
خودشـان بـه    يرفتارهـا  را در انجـام هـا  انسان ،یرونیه عوامل بکمعنا  نی) بود؛ بدCause» (علت«آنها بر 

ن یتـدو  یابیـ دارنـد. روش آنهـا در علـت   ینش وامکبه وا یو جزم يصورت صددرصدنحو ناآگاهانه به
هـا در  دهیـ پد يریرارپـذ کفـرض ت شیر بود. در واقع با پـ یرارپذک) با استفاده از مشاهدات تLaw» (قانون«

ـ یب يهـا رارهـا و تشـابه  کان تیـ ، نقـش قـانون را ب  یو اجتمـاع  یم آن به عـالم انسـان  یعت و تعمیطب  یرون
ان و یـ گرالیـ به نام دل يگریتب دکها، مستیویتیان و پوزیگرادر مقابل علت .)67(همان، ص  دانستندیم

 ینشـگر انسـان  که کـ معنـا   نیبـد ؛ ) بـود  Reason» (لیدل«آن بر  یاصلتکیۀ ه کل گرفت کان شیرگرایتفس
لـذا   .زنـد ینش مـ کـ ت خود دسـت بـه انتخـاب و    یار و نی، اختیآگاه یۀقصدمند بر پا يموجود منزلۀبه
ه کـ نینـه ا  ،دهـد ینشـش دخالـت مـ   کز در یـ خـود را ن  یو فلسـف  ی، حقوقیو اخالق یارزش يهاشهیاند

ش نشـان  یخـو  یذهنـ  يهـا داشـته شیاز پ ینار از اراده و آگاهکبر ینشکوا یرونیب یناخواسته تحت علت
همدالنـه   ةوید بـه شـ  یـ ل باشد و محقق باید از راه دلیها بامشابهترارها و کشف تکرو گفتند نیدهد. ازا

ن یـ روان ایـ جملـه پ  از مـاکس وبـر   .بپـردازد  یانسـان  يهانشکر ینشگر به تفسکذهن  ةوشد تا از پنجرکب
افـزون بـر    پیتـر ویـنچ  و بعـدها   ویتگنشـتاین غرب مانند  يایدر دن یان دانشمندانین میتب است. در اکم

بـه نـام    يگـر یبه عنصـر د  ،نشکتحقق  يل برایدل ينشگر در معناکار و عزم یاخت ،یل شمردن آگاهیدخ
اش، شناختیکه این توجه، فارغ از اشکاالت معرفت )53ـ51(همان، ص  ردندکز توجه ی) نRule» (قاعده«
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زة زمینۀ درك بهتر قلمرو اعتباري علوم اجتماعی را فراهم کرد. البته بحث در باب ادراکات اعتباري در حو
گیري، ساخت و ارزش معرفتی آن محدودتر اخالق دربارة مفاهیم اخالقی و نیز تحقیق در مکانیسم شکل

) و  A Treatise of Human Nature( بشـر  اي در باب طبیعـت رسالهدر  دیوید هیـوم تر افرادي مانند را پیش
 یبسـط اجتمـاع  این مباحث اما ند؛ بودانجام داده ) Principia Ethica( مبانی اخالقتاب کدر  جی. اي. مور

 يزیـ ریبـه پـ   يات اعتبـار کت ادرایژه به ماهیت ویبا عنا یئامه طباطباز علّیاسالم ن يای. در دنندبودنیافته 
را در  یینـو  يانـدازها توانست چشـم  ينشان داد. و یخوبت آن را بهیروشمند اصول آن پرداخت و اهم

بشـر   یو اجتمـاع  يفـرد  نیازهـاي آن بـا   یدگیتندرهم ي،اعتبارات کمهم ادرا یژگید. وین عرصه بگشایا
کـران بیـرون و   مفاهیم اعتباري و افکار مصنوعى انسانى چون دریـاى بـی   ،یئامه طباطباعلّر یتعباست. به 

ـ ااز .)229 ، ص2 ج ،1364 ،ىئطباطبـا (ند ااندرون تمام ادراکات ما را فرا گرفته تـوان آن را در  یرو مـ نی
از  يم اعتبـار یمفاه یز در بازشناسیو ن یو اجتماع يفرد ين رفتارهاییت تبیفکیدر  یاجتماع علوم ۀفلسف
  و استفاده قرار داد. یگر مورد بررسیدیکدو با  آن یختگیاز آم يریو جلوگ یقیم حقیمفاه

  گوناگون آن  ياربردهاكات و ياعتبار
 بایـد رو نیهمـ از .مختلـف  ياربردهـا کو رهزن، با  كاست مشتر یلفظ یدر مباحث فلسف» ياعتبار« ةواژ
  است: این اصطالح بدین قرار یمعان اخت.سجدا  یگر معانیاز درا مدنظر در مقاله  يمعنا

مانند مفهـوم وجـود و اوصـاف     و خواه فلسفی،مانند جنس و فصل خواه منطقی باشد  یل ثانمعقوالف) 
 ؛وجوب و وحدتانند وجود م یۀقیحق
ـ یدر مقابل اص يت، اعتباریا ماهیل: در بحث اصالت وجود یراصیب) غ  یعنـ یل یرود و اصـ یار مـ کـ هل ب
 یعنـ ی يو اعتبـار » بـودن  آثـار  أمنشـ « و» بودن بذاته موجود«، »ردنکمتن واقع را پر«، »ت داشتنینیع«
اصـالت عامـل   «مالت و مالحظات در بحث أت یعنیندارد. در بخش سوم مقاله  یت خارجینیع هچآن
 ؛م گشتیخواهاعتبار باز ين معنایبه ا» ساختارا ی
ماننـد  ؛ شوندخیال ساخته می ةقو کمکوجه مصداق خارجی و ذهنی ندارند و به هیچه بهکمفاهیمی  ج)

  ؛نامندنیز می» وهمیات«این مفاهیم را ». غول«مفهوم 
انتـزاع   أه منشـ کاست  یمکا حیمفهوم  يمعنااربرد بهکن یدر ا ياعتبار :یو اجتماع يفرد يازهای) تابع ند

افـراد، اعتبـار    یو اجتمـاع  يفـرد  يهاازها و خواستیبر اساس ن ه صرفاًکندارد، بل یو خارج یواقع
  ؛)198 ، ص1389، مصباح( استیت و رکیمفهوم مل انندشده است؛ م

ن یـ احـد   ،یقـ یحق ياالمرم نفسین اصطالح با استعاره از مفاهیا گر. دریز دیز به چیچ یکدادن حد  ) ه



   ۲۷ بررسي جايگاه اعتباريات در بعد ناگذراي علم در علوم اجتماعي از ديدگاه روي بسكار

 ،یئ(طباطبـا  انـد ردهکـ اعطا  یاتیا غایت یغادن به یرس جهتات کرا در باب انواع رفتار و حرم یمفاه
  .)167 ص ،2 ج ،1382

رسـد بـه   یز بـه نظـر مـ   یـ ن» ج« يمراد است. معنا» د« ين نوشتار معنایشده در اان اصطالحات گفتهیاز م
» ج« ياخـص از معنـا  » د« يهرچند بـه لحـاظ اصـطالح معنـا     ،باشد یکی» د« يلحاظ جوهر معنا با معنا

ان یـ خصـوص مطلـق م   عمـوم و ۀ ر حـال وجـود رابطـ   هـ مانند غـول نشـود. بـه    یمیباشد و شامل مفاه
ز در واقـع  یـ ن»  ه« يم مقسم به اقسامش. معنـا یبرخالف تقس ؛ندارد یال منطقکاش ،واژه یکاصطالحات 

ح یرا تشـر » اتیـ نفـس در مـورد مطلـق اعتبار    يسازشهیرز اندط« يابه گونه یتوان گفت از منظر ادبیم
مقالـه   یاصـل  ۀلئه در فهم مسـ کمختار)  يمعناات (بهیاعتبار یژگیحال به دو و .)164 (همان، ص ندکیم

  .کنیمیگشاست، اشاره مارکار یبس
ـایق  ـ  هاي حقیقیهاي اعتباري اجزاي مفهومی خود را از اندیشه. اندیشه1 ـاب حق ـ    انـد االمـري نفـس  که بازت

ـان، ص  » هریک از این معانی وهمی روي حقیقتی اسـتوار اسـت  «گیرند؛ و می مـثالً در حـوزة    ).165(هم
مفاهیم حقوقی مانند اختصاص، مالکیت، ریاست، اجاره، کارمندي، کارگري و کارفرمایی، ذهـن مـواد ایـن    

ـالبی جدیـد    گاه آنها را با قدرت گیرد؛ آنمفاهیم را از ادراکات حقیقی می خالقه و بر اساس نیاز خـود در ق
ـان فرمان«و » دستمان«، »خود«کند. مثالً ما از فرض و اعتبار می ـاهیمی در ذهـن   » بر بودن دست از خودم مف

اند. سـپس در فراینـد   االمرياي بازتاب امور نفسگونهاند؛ زیرا هر کدام بهداریم که هر سه از مفاهیم حقیقی
ـان خـود    «ول به مقاصد عملی خود در ظرف توهم و پندار خویش، اعتبارسازي براي وص مفهوم نسـبت می

کنیم. پـس در حقیقـت   فرض می» مفهوم نسبت میان خود و دستمان (در اختیار بودن)«را مصداق » و خانه
اي تصرف و بسط و گسترشی اسـت کـه ذهـن    ایم، گونهاین عمل ویژة ذهنی که ما نامش را اعتبار گذاشته

ـامش مـی   تحت تمای ـان، ص   الت درونی و احتیاجات زندگانی در مفاهیم حقیقـی انج و  )167دهـد (هم
 نامد؛خود را مالک، و خانه را مملوك، و نسبت فرضی میان آن دو را مالکیت می

 کیه حـا کـ رد یگیف انجام میسپس تعرو ات، نخست جعل و فرض یدر اعتبار یقبل یژگیبر و یمبتن. 2
ه ابتـدا  کـ  یقـ یم حقیبر خالف مفـاه  ؛نندگانش استکات به وجود اعتباریاعتبار يوجود یاز وابستگ

نسـبت  «ه کـ شـود  یفرض م نخست ي،ت اعتبارکیدر مثال مال مثالً .دنشویف میگاه تعرآن و شفک
؛ شـود یف مـ یـ گـاه تعر آن، و باشـد » تعلق دست به فرد یقینسبت حق«قِ یاز مصاد» ان فرد و خانهیم

ه قـدرت و تصـرفات دسـت    کم ینکیشف مکابتدا ؛ یعنی س استکبرع یقیم حقیه در مفاهکحال آن
ت یـ ن تعلـق و نسـبت را بـر اسـاس واقع    یـ او سـپس   ،مینکه فرض کنیتحت فرمان نفس است نه ا

 م.ینکیو گزارش م ییف و در واقع شناسایتعر

۲۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

و روابـط   یه جهـان اجتمـاع  کـ ر اسـت؛ چرا یناپـذ انکـ ات امیـ بدون اعتبار یرحال فهم جهان اجتماعهبه
 ،اتیـ اعتبار ةگفتـه دربـار  شیپـ  يهـا یژگـ یاساس و ات است. حال بریمشحون از اعتبارها انسان ةروزمر
ه کـ  یرد؛ اصـل یـ گیل مـ کش يسم انتقادیرئال یفرض معرفتشین اصل و پیترمهم ةدربار ياشهیر یابهامات

م یم؛ بشناسـ یا نباشـ یم یرد؛ باشمستقل از فهم ما وجود دا یو اجتماع یعیاعم از طب د: جهان مطلقاًیگویم
در علـوم   ویـژه طور به و یتر گفته شد، در قلمرو علوم انسانشیه پک گونهن اصل همانیم. فهم ایا نشناسی

 و سـاخته  را آنهـا  حیاتى،نیازهاي  رفع منظور به ذهن که هایىفرض اعتبارى ادراکات ةدر حوز یاجتماع
ز و یـ انگ)، ابهام144 د (همان، صنندار کارى و سر االمرنفس و واقع با و دندار اعتبارى و قراردادى ۀجنب

 ياسـتقالل سـاختارها   یچگـونگ  ةدربـار  بسکار يافتن استدالل رویاست. در واقع  يسازازمند شفافین
صـراحت متعلـق دانـش را سـاختارها و     بـه  يت اسـت. و یـ اهم درخوراز وجود و شناخت ما  یاجتماع

 .)15، ص 2008، باسکار(دارند وجود  یت انسانیمستقل از ذهن و فعاله کداند یم ییهازمیانکم
در علـوم   - ه خواهـد آمـد  ک ییبه معنا –ییگراعتیان طبکاو، ام ۀپرسش آگاهانه و پژوهشگران اساساً

 يبنـد هیـ و ال یافتگیـ زیز تمایـ علـم و ن  يگذرا و ناگذرا صراحت در بحث بعدبه يلذا و ؛است یاجتماع
ـ یز بـر روابـط ب  کتمر يجاهب ،)ي(ضروری روابط درونشف کن یعلم و همچن (مشـروط)، سـخن از   ی رون

  د.گوییم يبندهیو ال يریپذبعد یژگیبا و یجاد علم اجتماعیان اکام

  علم   يبعد گذرا و ناگذرا
د بتوانـد هـر دو بعـد آن را    یـ علـم با  ۀو فلسف شودیعلم در نظر گرفته م يدو بعد برا يسم انتقادیدر رئال

انسان، وابسته بـه انسـان و    ۀوجه ساختچیه ه بهکاند یواقع یاتیمتعلق دانش، هو«ه کده ین اید. انشان ده
بعـد اول  منزلـۀ  ، به»نندکیار مکو  رنده مستقل از افراد وجود داکبل ،ستندین یت انسانیانسان و فعال كادرا

د یـ نـد تول یمتعلَّـق علـم از فرا   يشده است. (بعد اسـتقالل وجـود   ی) معرفIntransitiveعلم ( يو ناگذرا
توجـه   یاجتمـاع  یتید دانـش در فعـال  یه به تولک) است transitiveناگذرا، بعد گذرا ( بعد در مقابلِ .علم)
ت یـ دهنـد، در فعال یل مکیرا تش یمعرفت علم يه محتواک ییناگذرا يهاتیگر همان هویان دیبه ب .دارد

 نسـب، يدیـ شـود (توح یده مـ یـ دانش بعد دوم و گـذرا نام  ن جنبه ازیا .شوندیافراد شناخته م یاجتماع
نـد و متعلـق   کیمـ  یرد دانشمندان را بررسکعمل ةویو ش یعلم ۀط جامعیه شراک) 113- 112 ، ص1392

ق یـ تحق يهـا یـک نکها  و تها، روشالگوها، می، پارادانظریاتن، یشیپ ةشدثبت يهادهیپد ،ن بعد از علمیا
هـا بـا   سـت یرئال .)11، ص 2008، باسکار( علم) یاجتماع ۀلفؤ(ماند یژهو یعلم ۀرشت یکدر دسترس در 
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علـم   يگـذرا  ه از بعـد کـ چرا ؛دهنـد یان قرار میگراطیتفر ةها را در زمرستیویتیردن علم، پوزک يبعددو
م یهـا و مفـاه  تیـ از فعال يناب عـار  ةون علم را مشاهدکگاه تین پایآغاز و مثالً انددهیغفلت ورز یلکبه

 یهـا را افراطـ  سـت یتویگـر پساپوز ید ییاز سـو  .انـد ردهکـ و علم را منحصر به بعد ناگذرا  هانگاشت یذهن
اهنـد.  کیمـ فـرو  یعلمـ  ۀو جامعـ  یت انسـان یـ بـه فعال  یه آنان علـم را جملگـ  کن جهت یخوانند از ایم

دو بعـد علـم   ه بـه هـر   کـ دانـد  یر اعتدال مـ ینهاده در مسگام یتبکخود را م ي،سم انتقادیب رئالیترتنیبد
ا متعلـق  یـ ه آکـ پـردازد  ین پرسش میار آگاهانه به اکان آن دو دارد. سپس بسیدر جمع م یو سع ،تیعنا

ان کـ دو بعـد گـذرا و ناگذراسـت؟ در واقـع پرسـش از ام      يدارا یعـ ین علم طبهمچوز ین یعلم اجتماع
» یـی گراعـت یان طبکـ ام«عنـوان   بـا  يتریلک ۀلئار را با مسک، بسیدر علوم اجتماع یستیرئال یۀاربرد نظرک

 یعلـوم اجتمـاع   ۀله در فلسـف ئن مسیتریار اساسکد بسیه از دک یشناختروش يالهئسازد؛ مسیم روروبه
 »پرداخـت؟  عتیطب ۀجامعه به همان روش مطالع ۀتوان به مطالعیم ياچه گستره تا«ه ک ن معنایاست؛ بد

نـد.  کیرا مطـرح مـ  » يانتقـاد  یـی گراعـت یطب«، ن پرسـش یـ اي در پاسـخ بـه   و .)1، ص 2008، باسکار(
 یه موضـوع اجتمـاع  کـ رد؛ چرایپـذ یرا مـ  یعـ یو طب ین موضوع اجتماعمیاتفاوت  يانتقاد ییگراعتیطب
تضـاد   يمعنـا امـا بـه تقابـل بـه     ؛ن باشـد یتوانـد چنـ  یهرگـز نمـ   یه دومـ کمحور است مفهوم ياگونهبه
از اجتمـاع بـه همـان     یوجـود علمـ   یعنـ ی ؛سـت یل نیقا یعیو طب ین علوم اجتماعمیااش انهیگراعتیطب

خـود را   يادعـا  بسـکار  .)193 ، ص1392نسـب، يدیـ (توح شودین دانسته مکز ممین یعیمفهوم علم طب
ه نـاظر بـه   کـ رخـدادها   یتوال يمعنابه یومیت هیر نگرش از علیید با تغیگویاو م .دهدیح میشتر توضیب

ـ  يروهـا یت نـاظر بـه ن  یـ جه)، به علی(علت و نتاست  ین حوادث انضمامیب ۀرابط  يهـا تیـ ا قابلیـ  یعلّ
) 120، ص1388ر، یآن (سـا  يهـا زمیانکا به میعمل  يهاوهیتر به شیلک یلکا به شیا روابط، یموضوعات 

ه کـ ان وجـود دارد برداشـت و معتقـد شـد     یـ گراعتیدطبضـ ان و یـ گراعتیان طبیه مرا ک یتوان تقابلیم
از نگـاه علـم،    یعـ یطب يهادهیپد ةدارند و به همان انداز یعلّ ي، اثرگذاریاجتماع يهادهیساختارها و پد

صـراحت، از  بـه  بسـکار ه کنیخالصه ا .)194ـ193ص  ،1392 نسب،يدی(توح شوندیمحسوب م یواقع
ه سـخن از بعـد   کآورد و ازآنجایان میسخن به م ینشگران در علوم اجتماعکمستقل از  یعلّ يساختارها

 يناگـذرا  بعـد  دیـدگاه ، او از اسـت » ا عامـل یاصالت ساختار « یجنجال ۀلئق با مسیعم يوندیناگذرا در پ
علـم در   يار جهت حراسـت از بعـد ناگـذار   که موضع بسکروشن است  .ندکین بحث ورود میعلم به ا

جامعه را بـه   يد اگر ما ساختارهایگویت ساختار باشد. او خود میاز استقالل ياد نحوهیبا یعلوم اجتماع
او در نقـد   .)216 گر علم، بعد ناگذرا و مستقل از وجود افراد ندارد (همـان، ص یم، دیاهکذهن افراد فرو 

۳۰     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

گرفتـه   يه در اذهـان جـا  کـ اسـت   ید: اگر جامعه همان دانش اجتماعیگوین میان چنیرگرایدگاه تفسید
ننـد، از  کیجـاد مـ  یآنهـا را ا شف سرشت ساختارها خودشان ک يجابه یاست و دانشمندان علوم اجتماع

 یخارج از فهم و دانش عـامالن و از جملـه عالمـان اجتمـاع     یمستقل یت اجتماعیچ واقعیهدیدگاه ن یا
بـه   يو .(همـان)  و همان ساختار ذهـن افـراد اسـت    یذهن صرفاً يامر ی،ساختار اجتماع رد ووجود ندا

د در وجـود  یـ موجـب ترد  ی،دانش اجتمـاع ن نوع نگاه به ید ایگویند و مکیخود اشاره م یاصل ۀدغدغ
ت یـ اکت مستقل از فهم متعلق دانـش ح یه از واقعکه بعد ناگذرا کچرا ؛شود (همان)یعلم م يبعد ناگذار

سـم  یرئال ين ادعـا یتـر یاصـل  ،ن صـورت یو در ا ،شودیار مکت و دانش انیدانستن واقع یکیند، با کیم
 .)218- 217 شـود (همـان، ص  یاعتبار میا وجود دارد، به جهان مستقل از معرفت مکنیبر ا یمبن يانتقاد
  مباحث خواهد آمد. ۀدر ادام یاجتماع ياستقالل ساختارها یل چگونگیتحل

  علم يبندهيال
  :شودیل میت سه سطح قایواقع يخود برا یفلسف یشناسیدر هست بسکار

وجـوي کشـف آنهاسـت    جسـت ها و غیره که علم در ها، نیروها، گرایشمکانیسم» واقعی«. جهان 1
  )؛Real(سطح واقعی =

ا در یـ د شـود  یـ ش تولیط آزمـا ین است تحت شـرا که ممکدادها یرو یا توالیها جریان »یعمل«سطح . 2
ــتر ــچیپ يهــابکی ــدهی ــل پ ــر و قاب ــیبشیت ــر در خــارج از آزماک ین دهــد (ســطح  يشــگاه رویمت

  ؛)Actual=یعمل
 از ب باشـد  کیوچکـ  ۀرمجموعـ یفقـط ز  د ضـرورتاً یـ ه باکـ شـده  همشاهد يدادهایرو» یتجرب«سطح . 3

  .)233 ، ص1389) (بنتون، Empirical =ی(سطح تجرب
ت آنـان وجـود دارد و عمـل    یـ ه مستقل از دانشـمندان و فعال کمرتبط است  یتیعلم با واقع بسکاربه باور 

همواره ثابـت  گر یه بر خالف دو سطح دکآن است  یسطح واقع یژگیو .)4، ص 2008، باسکار(ند کیم
ت یـ ن سطح از واقعیه اگر اکبل ؛ستیگر نیگانه با دو سطح دیاما ب ،شودیده نمیگاه دچیو ناگذراست و ه
 ين و ضـرور یادیبن يهازمیانکدر قالب م یه سطح واقعکچرا ؛دینآیز به وجود نمیگر نینباشد دو سطح د

هده بـا ارجـاع بـه سـاختارها و     قابـل مشـا   يهـا دهیـ ن پدیـی تب دهـد. اساسـاً  یگر جهت میبه دو سطح د
  .)145 ، ص1389، یکیرد. (بلیپذین انجام میادیبن يهامیزیانکم

شـهروندان   يه بـرا کـ  یخیتـار  ۀتـوان در واقعـ  یرا مـ  یعـ یعلـوم طب  ۀن سه سطح دانش در عرصیا
شـنبه  یک يدر روزهـا  نرد: آنـا کـ ه) رخ داد، مشاهده یدر روس ینگراد فعلینیالک Kongsberg( گسبرگیونک
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رد کـ یم مـ یتقس بخشرا به چهار  ، شهريااما وجود رودخانه ،شهر داشتند نیا در یطوالن ییهايروادهیپ
 وشـود   آغازدر شهر  ياه از نقطهک ندبیاب يریدند مسوشیکین مانکه با هفت پل به هم مربوط بودند. ساک

 در سـال ار محـال بـود و   کـ ن یاه کحال آن ؛شروع بازگردند ۀو به نقط نندکر گذبار یک تنهاها پل همۀاز 
ـ   .وجود ندارد عقالً يرین مسیه چنکرد کثابت  یسیدان سوئیاضیر ،لئونارد اویلر 1736  یدر سطح تجرب

 ی، بـه روش تجربـ  یامکـ ردند تا سرانجام بعد از ناکین را تجربه مکمم يهاد تمام صورتیدانش، آنان با
از  يا(نـام شـاخه  » يتوپولـوژ «دن یـ ، بـا د کـی ال و جان یاست. در سطح عمل یار نشدنکن یه اکبفهمند 

 متصـل بـه  از نقاط  يامجموعه ،ساده یفی(در تعر اویلر» گراف« یۀنظر کمکشهر و با  ۀات) و نقشیاضیر
و  یدر سـطح واقعـ   همچنـین سـت.  ین نکـ ار ممکـ ن یـ ه اکـ ننـد  کد اسـتنتاج  یـ ق خطوط)، بایم از طره
ه کـ است،  یکیزیف ةویژنش ین چیا ةدربار يقت ضروریحق یکن یاه کشدند ید معتقد می، بایتسینپیال
وجود داشته باشـد،   ین نامیبا چن يشهر ها وجود ندارد؛ چه واقعاًبار از پلیکتنها  عبورِ يبرا یچ راهیه

  .)165، ص 2008، باسکار(و چه نداشته باشد 
، یعـ یدر جهـان طب  یبـا وام گـرفتن از مثـال    »ریسـا «، یبودن جهـان اجتمـاع   يبندهیح الیاما در توض

 يه اجـزا کـ اسـت   سودمند ياوهیده، شیچیپ یفهم موضوع يه براکشود ین فرض مید اغلب چنیگویم
 یه آمـار جمعـ  کـ رسد یبه نظر م ی، منطق»ر شغلییتغ«فهم  يبرا مثالً .ندک کیکا تفیه یل آن را تجزکمتش

 ابـد... یل یساده و منظم تقل يهالفهؤاز م یبکیبه تر ی،نظمیو ب یدگیچید پیم تا شاینک کیکا تفیه یرا تجز
تـه  کن نیـ شـتر ا یح هرچـه ب یاو در تشر .)138- 137 ، ص1388، ست (سایرین حد ساده نیار تا اکن یاما ا

را روشـن   يالهئچ مسـ یل، هـ کـ ن ییدر جهت تب یمثابه گامردن، بهکجزء ، جزءیاجتماع يهادهیه در پدک
  رد:یگیوام م» آب« یعیطب ةدیند، از پدکینم

ـ  لهکعناصر متش يروهایمهار آتش را از ن يآب برا يرویما ن ـ آوریاش به دسـت نم ـ کم، چـون ا ی ژن و یس
ه کنوظهورند  يروین ين موضوعات دارایه اکاز آن است  کین حایو ا ،اندشدت قابل اشتعالدروژن بهیه

ـ افته، بلیزیتنها تماه جهان نهکدهد یست و نشان میآن ن ةل به عناصر سازندیقابل تقل ـ ه الک شـده   يبنـد هی
  .تصرف) کیاند ژن وجود دارند (همان، بایسکا ایدروژن یا هبمتفاوت  ياهیآب در ال يهايرویست؛ نا

ـاختارهایی   گاه او ضابطۀ ایجاد نیروهاي نوظهور در پدیدهآن ـا س هاي اجتماعی را با موضوعات مرتبط درونی، ی
  آورد:گونه استدالل میدهد و اینجر وجود دارد، توضیح میأجر و مستؤم مانند آنچه در رابطۀ

 یاجتمـاع  يدهد. اگرچه سـاختارها یر مییآنها را تغ يروهاین یاساس ییهاوهیبِ افراد به شکین نوع از تریا
ـ ه قابـل تقل کهستند  ییروهاینند، وجود دارند، نکید میه افراد آنها را بازتولک یفقط زمان افـراد  ل بـه آن  ی

تـوان بـه   یمهار آتش را نم يرویه ني کطورد [همانید به خودتان اجاره بپردازیتوانی] شما نمستند؛ [مثالًین
  .(همان) آب نسبت داد] ياجزا

۳۲     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

نوظهـور در   يروهـا یو اعتقـاد بـه وجـود ن    یعـ یطب يهـا دهیـ به پد یاجتماع يهادهیه پدیدر واقع از تشب
 يهـا دهیـ در پد یقـ یب حقکیـ معتقـد بـه وجـود تر    سـایر ه کـ سد رین به نظر میچن یاجتماع يهادهیپد

آن  يل به آثـار اجـزا  یب، قابل تقلکه آثار مرکآن است  یقیب حقکیبارز تر یژگیه وکچرا ؛است یاجتماع
و  بسـکار حـال  ر هـ  وجود مستقل اسـت. بـه   يدارا ،شیاجزا یۀا البمتفاوت  ياهیب در الکو مر ند،ستین

وشـند بـه   کیپردازنـد و مـ  یم ین سطوح در علوم اجتماعیا یابیان همانندکو ام ياوکبه وا يران وکهمف
ـ  يهـا يرویـ ن يز موضـوعات دارا یـ ن یا در جهان اجتمـاع یآ«ه کنیل ایاز قب ییهاپرسش زم یانکـ و م یعلّ
 ییهـا پاسـخ  .»اربرد دارنـد؟ کـ دربـاره اجتمـاع    يبنـد هیو ال یافتگیزیم نوظهور، تمایا مفاهیآ«و » هستند؟
و خواهـان   سـازند میمطرح را ان موضوعات یم یو درون یرونیرو بحث روابط بنیاارائه دهند. ازدرخور 

  اند.یان موضوعات علوم اجتماعیم ینوشف روابط درکبه  يتوجه جد

  يرونيب و ينوروابط در
رابطۀ از طرفین رابطه بدون وجود دیگري، نتواند وجود داشته باشد. مثالً هریک  اي درونی است کهرابطه

اي درونی است؛ زیرا بدون ارباب کسی برده نیست و برعکس. همچنـین اسـت   میان ارباب و برده، رابطه
معناي وجود دیگري است، و خود دو صورت دارد: گاه جر و مستأجر که وجود یکی ضرورتاً بهؤرابطۀ م

تقـارن و وابسـتگی   گفتـه و گـاه نام  هـاي پـیش  متقارن است، یعنی وابستگی از دو طرف است مانند مثال
هاي سازمانی در گـرو وجـود   هاي سازمانی که وجود خانهسویه است مانند رابطۀ میان دولت و خانهیک

اي است که در آن هـر کـدام از طـرفین    دولت است نه برعکس. در مقابل، رابطۀ بیرونی یا مشروط رابطه
از خاك. البته بیرونی بودن رابطـه لزومـاً    ايتوانند بدون دیگري موجود باشند؛ مانند رابطۀ شما با تودهمی
از طریـق  بسـکار  ). 102- 101اهمیت بودن رابطه و نادیده گرفتن آثار آن نیسـت (همـان، ص   معناي بیبه

گوید وقتی رابطۀ درونی میان موضوعات بندي بودن جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، میاعتقاد به الیه
). 207، ص 1392نسـب،  ایـم (توحیـدي  کنیم، ساختارها را کشف کرده(در برابر رابطۀ بیرونی) را کشف 

تعریف » انداي از موضوعات یا اعمال که به صورت درونی با هم مرتبطمجموعه«توان به ساختارها را می
جر و مستأجر، وجود مالکیت خصوصی، اجاره، تولید ارزش اضـافی اقتصـادي و غیـره    ؤکرد. در رابطۀ م

گیري سـاختار، نیروهـاي   )، و با شکل106- 105، ص 1388دهند (سایر، را شکل میتوأمان یک ساختار 
هایی اساسی نیروهـاي  گونه که گذشت) به شیوهشوند؛ زیرا این نوع ترکیبِ افراد (هماننوظهور ایجاد می

، وجود دارند، کننددهد. اگرچه ساختارهاي اجتماعی تنها زمانی که افراد آنها را بازتولید میآنها را تغییر می
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توانید به خودتان اجاره بپردازید. بنـابراین  نیروهایی هستند که قابل تقلیل به آن افراد نیستند؛ مثالً شما نمی
گرایانه) به سرشت درونی آنها نیست، بلکه تبیین اعمال افراد در اغلب موارد، مستلزم بازگشتی خُرْد (تقلیل

). 138انـد (همـان، ص   اسـت کـه در آن قـرار گرفتـه     تماعیبه ساختارهایی اج» بازگشتی کالن«متضمن 
هاي مختلف (که در سطح اجتماعی رو براي شناسایی ساختاري اجتماعی، درك روابط میان موقعیتایناز

ها و احتراز از تقلیل ساختارها به افراد و نیز عدم تر تفکیک افراد از موقعیتاند)، و از همه مهمتعریف شده
جري و مستأجري عناصري مانند ؤبط درونی با روابط بیرونی، بایسته است. براي نمونه در مخلط میان روا

کنند، در کشف روابط درونی جري و مستأجري را اشغال میؤجنسیت، رنگ، مذهب و زبان که موقعیت م
تحلیل ساختار نقشی ندارند و نباید این عناصر بیرونی را در روابط درونی وارد کرد که موجب بدفهمی و 

کننـدة  شود و یکی از عوامل فرو غلطیدن در تقلیل ساختار به عناصر و افراد اشغالنادرست ساختارها می
چگونگی «اي گونهپیرو همین نکته به سایرتوان گفت شود. میجا ناشی میهاي ساختار، از همین موقعیت

 «...گویـد:  او مـی ». دهـد را نشان میوجود مستقل ساختارها از عناصر آنها، یعنی همان بعد ناگذراي علم 
کنند که ساختار روابط اجتماعی، عالوه بر منابع، قیود یا قواعدي کـه در آنهـا وجـود دارد،    کمتر درك می

 کنندة اتفاقات باشد،... در چنین شرایطی، بیهوده است که انتظار داشته باشیم مسائل با تعیینتواند تعیینمی
  ).107(همان، ص » ردن آنها با افراد دیگر، حل شودمقصر و جانشین کهاي انسان

 بسـکار البته او هماننـد   .شودیل میساختار قا ياثر بودن را برا أنوع استقالل و منش یک سایرنجا یدر ا
ن یبنـابرا  .(همـان) » ننـد کد یه افراد آنها را بازتولکوجود دارند  ین ساختارها فقط زمانیا«ه کد کنیاذعان م

ات یـ توانند بـه ح یگر میدعبارت به و» اندتحت تحوالت خاص ثابت«ه ساختارها کن گفت یتوان چنیم
ـ ییآنها دستخوش تغ ةدهندلکیه عناصر تشکیحالخود ادامه دهند؛ در ه بـا  کـ د نشـو یمـ  یدر صـفات  یرات

شـته  دا یمداومِ اعضـا را در پـ   ینیگزيتواند جایجر مأمست - ندارد و ساختار موجر یدشان ارتباطیبازتول
 نـد یابر ییـ ن است تغکره ممیاست، شغل و غین، سیها سن، جنس، نژاد، دییجاهن جابیا یه در طکباشد 

آنهـا   ینـ یگزيغلـب جـا  انـد و  ناپذیررییالبته هرچند ساختارها در تحوالت خاص تغ .)108 (همان، ص
 ،درون متحول شـوند ج از یتدربه ممکن نیستن ساختارها هرگز یه اکست ین بدان معنا نیاست، ادشوار 

طـور  امـا بـه   یآرامـ بـه  ی، همگـ ییزناشـو  ۀو رابطـ  يشـاگرد  - ، روابط معلمینید يمثال ساختارها يبرا
  .)110 اند. (همان، صر شدهییله و اعمال دچار تغکمتش یر توازن قدرت و معانییر، به هنگام تغیچشمگ

تـوان  یرا مـ  بسکاردیدگاه از  یدر ارتباط با عامالن انسان یاجتماع يساختارها يهایژگیو یلکطورهب
  رد:ک يبندصورت دین شکلب یمنطق یتوال یکدر 
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  وجود دارند؛ مانند ساختار زبان که پیش از تولد ما وجود داشته است؛ها انسان . جامعه و ساختارها پیش از1
توسـط   یتیچ فعـال یه هـ کن معنا یبه ا ؛ستین نکمم یت انسانیاما وجود جامعه و ساختارها بدون فعال .2

دهنـد، در ذهـن   یاز آنچه انجام مـ  یت، مفهومیارگزار آن فعالکه افراد کشود، مگر آنیانسان انجام نم
  ؛خود داشته باشند

 کیساختارها نسبت به افراد، حـا  ینیشینار اعتقاد به وجود پکدر  یت انسانیساختارها به فعال یوابستگ .3
 یاجتمـاع  ين سـاختارها یر آن توسـط افـراد اسـت نـه خلـق آن. بنـابرا      ییـ ا تغیـ د جامعـه  یاز بازتول

  ؛نندکد یه مردم آنها را بازتولکاست  یه دوام آنها فقط در صورتکبل ،خود دوام ندارندبهخود
ن سـاختارها  یـ گر سخن اگر ایبه د .است ينش هدفمندکساختارها، تنها شرط الزم هر  ینیشیوجود پ .4

ـ امـا ا  ؛سـتند ین ينش هدفمنـد کـ چ یدر به انجام هـ نباشند، افراد قا و جبـر   یافتگیـ نین موجـب تعـ  ی
» نشکـ تحقـق  «را یز ؛معتقد بود دورکیمه کگونه آن ،شودیافراد نم يهانشکبر  یاجتماع يساختارها
ز محتـاج  یـ هدفمند و آگاه ن ی، به عامل انسانیاجتماع يبه چارچوب و ساختارها يازمندیافزون بر ن

  ؛ابدییل میشوند و نه جامعه به افراد تقلیپس نه افراد به جبر ساختارها در آنها هضم م .است
نشـگران  ک یعنـ ی نـد؛ انشـگران ک یاجتمـاع  يهـا تیـ فعال یمحصـول و خروجـ   یاجتماع يساختارها .5

پـس   ؛دهنـد یخـود را در چـارچوب سـاختارها انجـام مـ      یاجتماع تیر فعالیناپذاجتناب ياگونهبه
ننـد مگـر   کتواننـد ازدواج  یدر ساختار ازدواج، مردم نم نند. مثالًکید میز بازتولیساختارها را ن پیوسته

لمـه شـناخته شـده باشـد. در     کق یـ دق يمعناه بهک ،از ازدواج يموجود باشد با ساختار ياه جامعهکآن
  ؛نندکه افراد ازدواج کمگر آن ،دیپایمثابه ساختار نمن حال، ازدواج بهیع

ن یـ ؛ امـا بـا ا  »جامعـه  یعنـ ید یـ ط تولید شـرا یبازتول«است و هم » ارک«هم  یت انسانیپس عمل و فعال .6
 يامـر «د جامعـه،  یـ ه بازتولکـ یحـال در ،اسـت » د آگاهانـه یـ تول«، یت انسانیار و فعالکه کتفاوت مهم 

شـان  يدیـ تول يهـا تیم بر فعالکحا يطور ناآگاهانه، ساختارهاه مردم بهکن معنا یاست؛ بد» ناآگاهانه
 يا بـرا یـ ننـد  کیازدواج نمـ  ياهسـته  ةد خـانواد یـ آنها به قصد بازتول«مثال راي ب .نندکید میرا بازتول

ز یـ ر و نیزناپـذ یج گرینها آثار ناخواسته، نتاین وجود ایاما با ا ؛نندکیار نمک يدارهیت اقتصاد سرمایتقو
  ).38، ص 1998، باسکار(» رد آنهاستکعمل يشرط ضرور

ناآگاهانـه اسـت، بـه     يه امرک» د جامعهیبازتول«آگاهانه است با  يه امرک» یت انسانیفعال«ان یز میاز تما .7
  ؛میبریم یان افراد و جامعه پیم» یشناخت یز هستیتما«

ن یـ بـر ا  يدأییـ نسبت به افراد، ت یشناختیبه لحاظ هست یاجتماع يز ساختارهایو متما ینیشیوجود پ .8
مربـوط بـه افـراد     یۀه متفاوت از الکت قرار دارند یاز واقع ياهیاجتماع در ال يساختارهاه کامر است 

  ؛است يفرد يهانشکو 



   ۳۵ بررسي جايگاه اعتباريات در بعد ناگذراي علم در علوم اجتماعي از ديدگاه روي بسكار

شـامل   یه جهـان اجتمـاع  کـ از آن اسـت   کیحـا  ی،عـ یهماننـد جهـان طب   یجهان اجتماع يریپذهیال .9
ه کـ است هایی ویژگی يه دارایمتفاوت است و هر ال یمختلف با خواص علّ يهاهیدر ال یموضوعات

  ؛  ستینپذیر تقلیلتر نییپا یۀال هايویژگیبه 
ن یبنـابرا  .ز هسـت یـ ن یجهـان اجتمـاع  هاي ویژگیاز  ی،عینوظهور همانند جهان طب يروهایوجود ن .10

متفـاوت بـا    ياهیـ نوظهور هستند و در ال يروهاین يآب) داراانند (م یعیطب يهادهیه پدگونه کهمان
 يهـا دهیـ دروژن) وجـود دارنـد، پد  یـ ژن و هیسـ کا آنهـا (مـثالً   ةسازند یکیزیفـ   ییایمیش يهادهیپد

  ؛نشگران موجودندک یشناختروان يهادهیا پدبمتفاوت  ايهیز در الین یاجتماع
 یان بررسـ کـ نشـگران، ام کدر مقام موضـوع از   یاجتماع يساختارها یشناختیل استقالل هستیبه دل .11

 یـی) گراعـت یان طبکـ اثبـات ام (شـود.  یفراهم م یعیهمانند علوم طب یآن جدا از عامالن انسان یعلم
  ؛)205- 197، ص 1392نسب، يدی(توح

ت یبا سـه محـدود   یعیطب يهازمیانکبر خالف م یاجتماع ي، ساختارهاییگراعتیان طبکبا وجود ام .12
 .)يانتقـاد  یـی گراعـت یش طبیدایـ (پ نـد رویبـه ور» یشـناخت معرفـت «و » يارابطـه «، »یشناختیهست«
  ؛مورد است در سه» یشناختیت هستیمحدود«

ت خـود ادامـه   یـ عـامالن بـه موجود   يهـا تیـ ل فعالیـ فقط به دل :»یت انسانیبه فعال یوابستگ«) الف
  ی؛عیطب يهادهیبر خالف پد ،دهندیم

ر یپـذ انکـ نش امکـ  از معنـا و مفهـوم آن   کـی نش عامالن بدون داشتن درک :»به مفهوم یوابستگ« )ب
بـرخالف متعلـق و    ،ن اسـت کازدواج نـامم  ياز معنـا  کـی نش ازدواج بدون داشتن درک مثالً ؛ستین

  ی؛عیموضوع علوم طب
 یانکـ و در زمـان و م  یطور نسبفقط به ی،عیطب يبرخالف ساختارها :»انکبه زمان و م یوابستگ« )ج

  .)42، ص 1998، باسکار(دارند یپاویژه 
ن یبنـابرا  .اسـت  یاجتمـاع  يردارکخود  یه علم اجتماعکشود یم ین امر ناشیا از» يات رابطهیمحدود«

موجـود شـناخت) و    مستقالً تان بعد ناگذرا (موضوعایز مین امر تمایاز موضوع خودش است. ا یبخش
دار یـ باشـند، ناپا  یخواهنـد اجتمـاع  یه مـ کـ  یعلـوم  بارةد شناخت) را دریتول یند اجتماعیبعد گذرا (فرا

ل رخـداد  یـ ش به دلیردن آزماکنترل کا یان محصور کهمان عدم ام» شناسانهت معرفتیمحدود«سازد. یم
 ؛)249ــ 248، ص 1389اسـت (بنتـون،    یباز در علوم اجتمـاع  يهامنظادر  یاجتماع يهادهیپد يضرور

 ییهـا نـده نکا جبـران یـ هـا  نیجانش یه در جهان اجتماعکمعتقد است  بسکار ،هاتین محدودیارغم هاما ب
  .)250سازند، موجودند (همان، ص یسر میعت را میطب یعلم ۀه مطالعک ییهایژگینبود و يبرا

۳۶     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  مالت و مالحظاتأت
ـات   متوجه مثالما  در آغاز این بخش، ذکر این نکته ضرورت دارد که تأمالت و مالحظات ها در قلمـرو اعتباری

شـود؛ نـه در   مکـرر دیـده مـی   طـور  بـه  ادعاهایشان ها در تشریحالي عبارات رئالیستمحضی است که در البه
ـات فـردي    حوزة اخالق و حسن و قبح و مانند آن، که نمی ـابع احساس توان آنها را صرفاً اعتباریات محض و ت

  .)51، ص 1389(مصباح، آنکه منشأ انتزاع خارجی برایشان در نظر گرفت و نیازهاي اجتماعی مردم دانست بی

  علم يبندهيال يشفكت يبا ماه ياجتماع يساختارها يعلت جيماه يناسازگار) الف

در فرازهاي مهمی از مباحث خود، بـدون تفکیـک ادراکـات حقیقـی از ادراکـات       بسکاررسد به نظر می
 نمـوده  سـیر  اعتباریات در حقایق ویژة عقالنى هاىروش با و کرده قیاس حقایق با را اعتباري، اعتباریات

بر اعتباریات بار کرده است. کـانون اشـتباه وي تعمـیم بعـد ناگـذرا در علـوم       و احکام اموري حقیقی را 
طبیعی به علوم اجتماعی است. پرواضح است که متعلق علم در علوم طبیعـی، حقـایق مسـتقل از اراده و    
ادراك مایند و علم ما، بازتاب آن امور حقیقی است (بر اساس فرض رئالیستی، منطقاً چنـین اسـت)؛ امـا    

ثقل کالمش در اثبـات بعـد ناگـذرا بـه      بسکارپذیر نیست. این سادگی انجامتعمیم به ، اجتماعی در علوم
سـاختار را چنـین تعریـف     سـایر گردد و نکتۀ مهم، تعریـف سـاختار اسـت.    میرابطه عامل و ساختار بر

، ص 1388(سـایر،  » انـد اي از موضوعات یا اعمال که به صورت درونی با هـم مـرتبط  مجموعه«کند: می
کـه خـود ایـن مثـال داخـل در علـوم       الیحـ زند، در مستأجر را مثال میـ   جرؤ). او سپس ساختار م105

اند؛ سـاختاري کـه   بر اساس نیازها و دواعی خود، این ساختار را جعل کردهها انسان اعتباري است؛ یعنی
بـه دوام اسـتفادة کنشـگران از     رو دوام ساختارهیچ حقیقتی ندارد. ازاینها انسان خارج از جعل و قرارداد

آن است و دوام استفادة کنشگران هم به میزان کارآمدي آن ساختار اعتباري در بـرآورده کـردن نیازهـاي    
و چـون نیازهـاي بشـر     - اي کـه در بخـش اهمیـت اعتباریـات یـادآوري شـد      نکتـه ـ    بشر بستگی دارد

شوند و بعد ناگـذرا  ش تحوالت میدستخوش تحوالت و تغیرات است، ساختارهاي اعتباري نیز دستخو
نخسـت جعـل و    معناست. بر اساس ویژگی دومی که دربارة اعتباریات گفته شد، اعتباریـات در اینجا بی

که ماهیت بعد ناگذرا از سنخ کشف اسـت و  شوند؛ پس از سنخ کشف نیستند؛ درحالیسپس تعریف می
  شود.معناي گزارش و توصیف واقع انجام میگاه تعریف بهبندي علم بر اساس کشف و آنالیه اساساً

 ياعتبار ينوظهور در ساختارها يرويو ن يقيب حقكياعتقاد به وجود تر )ب

بندي بودن جهان اجتماعی و وجود نیروهاي نوظهور آن، پس از بیان مثال در اثبات الیه بسکارپیرو  سایر
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جري و مستأجري را مثال ؤهاي طبیعی، مدر پدیدبندي و ایجاد نیروي نوظهور اي از الیهمنزلۀ نمونهآب به
داند. ) و این ترکیب جدید را داراي نیروي نوظهور و مستقل از افرادش می138- 137زند (همان، ص می

هـاي طبیعـی و اعتقـاد بـه وجـود نیروهـاي نوظهـور در        هاي اجتماعی به پدیـده در واقع از تشبیه پدیده
هاي اجتماعی معتقد به وجود ترکیب حقیقی در پدیده سایررسد که هاي اجتماعی، چنین به نظر میپدیده

پـذیر  است؛ چراکه ویژگی بارز ترکیب حقیقی آن است که آثار و خواص مرکب، به آثار اجزاي آن تقلیـل 
گونه که گذشت، اي متفاوت با الیۀ اجزایش، داراي وجود مستقل است؛ اما هماننیستند، و مرکب در الیه

مستأجري اساساً ساختاري اعتباري است و نباید احکام مرکب حقیقی مانند آب را بـر  ـ   يجرؤساختار م
) ماننـد هیـدروژن و   35، ص 1379، انـد (مصـباح  آن بار کرد. اصالً اجزاي مرکب حقیقی، امـور حقیقـی  

اند. اريکه اجزاي ساختار اجاره، خود به همان اصطالح مختار در این مقاله، اعتبآب؛ درحالی اکسیژن براي
انـد و ریشـه در اصـل    بها همگی خود اعتباريعناصري مانند مالکیت عین، مالکیت منفعت و حتی اجاره

ی، ئرخ داده اسـت (طباطبـا  » سبک مجاز از مجاز«دارند. به تعبیر ادبی، در آنها نوعی » اختصاص«اعتباري 
و افعالشان ها انسان خارج تنهاجر و مستأجري وجود ندارد. در ؤ) و لذا در خارج، اصالً م163، ص 1364

گردد. در موجود است، و اجاره (که خود نیز عنوانی اعتباري است) به مجموع همین اجزاي اعتباري بازمی
پذیر به افرادش ) رخ داده که تقلیل301، ص 1389اصطالح، یک ترکیب انضمامی اعتباري (جوادي آملی، 

در » سـاختار اجـاره  «د، هرگز به این معنا نیسـت کـه   تواند به خودش اجاره بدهاست و اگر شخص نمی
اي متفاوت با هستی اجزایش وجود دارد؛ بلکه این به دلیل لغویت چنـین اعتبـاري اسـت. اعتبـارات     الیه

  هاي بشر است.عقالیی بشر، تابع کارایی آنها در رفع نیاز

 رات آن با بعد ناگذيو ضد ياعتبار يبودن عروض و اتصاف ساختارها يذهن )ج

 ةنشـگران دارنـد و دوامشـان بـه اسـتفاد     کبـه   یمفهـوم  ید سـاختارها وابسـتگ  یگویم بسکاره خود کنیا
ن یـ بـودن ا  ينشـان از اعتبـار   یخـوب به ،ر دهندییتوانند آنها را تغینشگران مکز ینشگران از آنهاست و نک

م یمفـاه  همچـون  ابعد ناگذررو نیان اوصاف در تضاد با بعد ناگذراست. ازید و ساختار با اارساختارها د
ـ کبا اوصاف مذ ،در ساختارها یفلسف يم ثانویسان مفاههب یو حت یعیو طب يماهو  معناسـت. مـثالً  یور ب

م یاز مفـاه  يارگرکو  ییارفرماک و تیاست و مرئوسی، رکمانند اجاره، پول، چ یمیه مفاهکروشن است 
ن یرا بنـابرا یـ ز ؛سـتند یننیـز   یفلسف یمعقول ثان نچنیهم .ستندیباشند، ن یخارج يمابازا يه داراک يماهو

ـ ا» اتصاف«و » عروض«ه کشود ی، معلوم مپذیرندریینشگران تغکدست هه ساختارها بک یژگیو م ین مفـاه ی
در ذهـن   شچـه عروضـ  اگـر کـه  ت یمفهوم عل مثالً بر خالف ؛هر دو در ذهن است ی،به اصطالح فلسف

۳۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

چـه باشـد، اتصـافش     هر یول )میفهمیم نمیانجام نده یذهن ۀسیان آتش و حرارتش مقایتا م مثالً(است 
 )میم و چـه نباشـ  یچه ما باشـ  ،در خارج آتش علت حرارت است ناًیوکو ت قتاًیحق یعن(ی در خارج است

در  یمعناسـت. بلـ  یگفته بشیپ يهایژگیبا و یاجتماع ين معنا وجود بعد ناگذرا در ساختارهایپس به ا
مگـر از بـاب    ؛اسـت  یعـ یناگذرا در علـم طب  ر از وجود بعدین غیا یول ؛دارد یقیظرف اعتبار، وجود حق

  است.   يگریه سخن دکصرف مشابهت و مجاز 

 نشگرانك يآگاه ةرياز دا يتوانمند مفهوم يمثابه ابزارهابه ياعتبار يساختارها يبودگرونيناب) د

) Transformational model of Social Activity» (یت اجتمـاع یـ فعال یلیتبـد الگـوي  «توضیح در  بسکار
 ۀخالصـ نـد.  کز و مسـتقل از افـراد اثبـات    یرا متمـا  یاجتمـاع  يسـاختارها  یهست وشد با استدالل،کیم

خـود را در چـارچوب    یاجتمـاع  تیر فعالیناپذاجتناب يانشگران به گونهکاست: قرار ن یاستدالل او بد
هـم   یت انسـان یـ ن عمل و فعالیو ا ،نندکید میز بازتولیساختارها را ن ماًیپس دا ؛دهندیساختارها انجام م

» یسـنخ آگـاه  «، از یت انسـان یـ ار و فعالکـ ه کـ ن تفاوت مهم ی؛ اما با ا»د جامعهیبازتول«است و هم » ارک«
م بـر  کحـا  يمـردم ناآگاهانـه سـاختارها    یعنـ ی ؛»یسـنخ ناآگـاه  «د جامعـه، از  یـ ه بازتولیکـ حالدر ،است
را  يانند تا سـاختار خـانواده هسـته   کیافراد، ازدواج نم« مثالً ،نندکید میشان را بازتوليدیتول يهاتیفعال

ان یـ ز میاز تمـا  قـاً یدق بسـکار سـت.  آنهات یفعال يامد ناخواسته و شرط ضروریپ نیه اکبل ،»دننکد یبازتول
ز یتمـا «اسـت، بـه   » ناآگاهانـه  يامـر «ه کـ » د جامعـه یـ بازتول«است با » آگاهانه يامر«ه ک» یت انسانیفعال«

 يه سـاختارها کـ  دارنـد ن امـر  یـ بر ا يدأییو آن را ت ،ندکیان افراد و جامعه استدالل میم» یشناختیهست
بـا  اسـت.   يفـرد  يهـا نشکـ مربوط به افراد و  یۀا البه متفاوت کت قرار دارند یاز واقع ياهیاجتماع در ال

مـورد   ه لزوماًک ...استناآگاهانه  يامر عتاًید جامعه، طبیزتولبا«توان گفت یه نمکرسد یبه نظر م این حال
، ص 1392نسـب،  يدیـ (توح» ن شـود یـی توانـد تب یل اشـخاص نمـ  یخواست افراد نبوده و برحسب دال

ماننـد   ياعتبار يه در ساختارهاکنیح اینشگران بوده است. توضکو بالتبع  يه مقصود ثانوکبل ؛)202ـ201
هـم ندارنـد،    ايیو انتزاع یو خارج ینیچ مصداق عیه هکو...  یو پول کیساختار ازدواج، اجاره، نظام بان

شان است، بشر بر اساس نیازهاي خود دست بلکه وجودشان کامالً قراردادي و تنها در ظرف اعتبار ذهنی
ویژه در عرصۀ و حکیمانه است؛ بهزند و روشن است که این جعل کامالً آگاهانه به جعل و وضع آنها می

گذاري؛ اما این نکته هم بدیهی اسـت کـه بشـر ایـن     اخص در ساحت قانونطور به اعتبارات اجتماعی و
اعتبارات را نه براي صرف اعتبار کردن، بلکه جهت پیشبرد اهداف اجتمـاعی خـودش و بـرآورده کـردن     

ر خارج نیستند اما مقصود بالذات او هـم نیسـتند؛   خواهد. پس اعتباریات از دایرة آگاهی بشنیازهایش می



   ۳۹ بررسي جايگاه اعتباريات در بعد ناگذراي علم در علوم اجتماعي از ديدگاه روي بسكار

شود در راه کند و ساختارها جنبه ابزاري دارند و نمیبه تبع اهدافش به ساختارها نیز توجه میانسان بلکه 
رسیدن به اهداف، ناآگاهانه از ابزار وصول به آن اهداف استفاده کرد، و دقیقاً به سبب همین عنصر آگاهی 

کوشد تا آنجا بشر به محض اینکه ببیند این ابزار اعتباري دیگر کارآمدي الزم را ندارد، می از ابزار است که
گزین کند و وابستگی مفهومی و دوام ساختارها به کنشگران تواند اعتبارات و ابزاري جدید را جايکه می

ر ناآگاهانـه بـراي تفکیـک    سازي در قالب امر آگاهانـه و امـ  گردد. بنابراین دوگانهمینیز به همین مسئله بر
 شناختی میان هستی افراد و هستی ساختارهاي اجتماعی، سخنی نادرست است.هستی

 نشگرانكساختارها از  يشناختيز هستيبر تما ،ياعتبار يمترتب بر ساختارها ينيوكعدم داللت آثار ت)  ه

ه مستقل از وجود و شناخت مـا  کاست  يرقراردادیغ ینیوکمصالح و مفاسد ت یۀن قراردادها بر پایه اکنیا
مـا   ةنتـرل و اراد که گـاه از  کـ شـود  یبار مـ  یآثار واقع ي،ن اعتباریدادها و قوانرن قرایا ز بریموجودند و ن

 ياعتبـار  ين سـاختارها یـ ان آنها خلط شود. سخن بر سر خود اید میاست و نبا يگریاند، سخن دخارج
قـائم بـه    امالًکنند و لذا کید میرا تمد انخ اعتبارشیتار ، عمالًهانش در چارچوب آنکبا ها انسان هکاست 

 يرات سـاختار ییـ تغ ،بارز آن ۀدارد. نمونیانقضا هم برم ،خین اعتبارات تاریرو انیآنان است و ازهم ةاراد
ا برداشـتن  یـ شورها کجمهور  يساؤر رییز تغیا و نیدن هايناه با آمدوشد احزاب مختلف در پارلمکاست 

 یر دادن قـانون اساسـ  ییـ ن و گـاه تغ ابرکمسـت  يشور از سـو ک یکنشانده در م دستکحا یکو گذاشتن 
ن یچنـ  ةه معرفـت در حـوز  کـ از آن اسـت   کین حـا یدهد و ایرخ م يا افرادیر فرد ییتغ یشورها در پک

 یـک ت یـ مترتـب بـر فعال   جِیه نتـا کـ م ینیبیم ي، مستقل از افراد وجود ندارد. پس اگر در مواردیاعتبارات
ار خود را نادرسـت  کنشگران کاز  یکدامکم یه بفهمکم یاست و درصدد آن ناپذیرفتنیف و یضع ،مانساز

ش یسـت، معنـا  یبـه افـراد ن  پذیر لیتقل، ن آثار مستند به ساختار بودهیه اکم یابییگاه درمآنو  اندانجام داده
 یداد ما (همان ساختار ذهنـ رقراه اعتبار و کن معناست یه بدکبل ؛ستیساختار از افراد ن ياستقالل وجود

د در آن یـ آن سـازمان را نـدارد و با   يازهـا یبـه ن  ییگوپاسخ يالزم برا يارآمدکگر یوابسته به ما) د امالًک
بعـد  و توانـد اسـتقالل   یز نمـ یـ ن» ل ساختار بـه افـراد درون آن  یتقل ۀمغالط«شف کرو نیاداد. از یراتییتغ

  ند.  کت اثبا یعلم را در علوم اجتماع يناگذرا

  يقيامور حق و يان امور اعتبارير اثر خلط مبخُرد از جامعه  يهاليتحل يل به سويم )و
بیند کـه  تنیدة آن یک ساختار میهمخود جامعه را نیز فارغ از ساختارهاي متکثر و تودرتو و در بسکارآیا 

شود؟ در این صورت هستی آن چگونه است؟ به مشمول تعریف ساختار است و توسط افراد بازتولید می
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داند که حیاتشان توسط کنشگران جامعه را مترادف با همین ساختارهاي متکثر می بسکاررسد که نظر می
کند و از همین منظر و با ازدواج و بانک بحث می، او در مصادیق ساختار مانند چکشود و لذا بازتولید می

توان گفت کـه وي  ات بعد ناگذرا و خلط میان اعتباریات و امور حقیقی، میدر اثب بسکارتوجه به ناتوانی 
معناي نفی امکان وجود واضح است که این سخن بهآورده است. البته پر هاي خُرْد رويدر واقع به تحلیل

) و 328، ص 1389پذیر است (جوادي آملـی،  مستقل از کنشگران نیست؛ بلکه عقالً امکان» امر اجتماعی«
اسالمی ماننـد   ) و نیز برخی از متفکران67ص  ،1391(کرایب،  دورکیمري از دانشمندان غربی مانند شما

هریک  )25- 24، ص 1389(مطهري،  شهید مطهري) و 98، ص 4، ج ق1422ی (طباطبایی، ئامه طباطباعلّ
اند. ذکر این نکته هم ضرورت دارد که تعبیر به ساختار به صدد اثبات این مسئله بودهخود دربا مبانی ویژه 

اصـالت فـرد   «دلیل اینکه مفهومی ربطی و غیرمستقل است، درست نیست و صورت مسئله باید در قالب 
 .)1391ختار (عبدي، ااصالت عامل یا س«مطرح شود، نه با عنوان » یا جامعه

  نشگرانكاز  ياجتماع يساختارها ياستقالل نفس )ز

سـاختارها در مفهـوم،    یوابستگ ةدربار بسکارمورد التفات  يهایژگین است گفته شود با توجه به وکمم
سـاختارها مسـتقل از افـراد وجـود     «از عبـارت   بسـکار شود مراد یمعلوم م ،نشگرانکر به ییت و تغیفعال

سـاختار   ه مـثالً کـ ن معنا ی؛ بد»یاستقالل نفس«است نه » یاسیاستقالل ق«، )4، ص 2008، باسکار(» دارند
ه کـ  یا سـاختار ازدواج نسـبت بـه افـراد خردسـال     یـ اس با افراد نوزاد مستقل و موجود است؛ یزبان در ق

افـراد   ۀنفسه، مستقل از وجود و شـناخت همـ  یخود و فيخوداز آن ندارند، موجود است؛ اما به یمفهوم
 .م ازدواج، موجود و قائم بـه آنهاسـت  نشگرانِ آگاه به زبان و مفهوکه در اذهان کبل ،ستیموجود ن یانسان

 ین ساختارها را بردارند. پـس وقتـ  یتوانند ایم ،ج شوندیو بس یکینشگران، ک ۀه اگر همکروست نیهماز
مـراد اسـت نـه     یاسـ یت قیـ نشگران موجودند؛ موجودکمتفاوت از  ياهیه ساختارها در الکشود یگفته م
بـه   يرغـم التفـات و  یو علـ  بسکاراز آثار  ین برداشتیچند گفت یاما با ؛و قائم به ذات یت نفسیموجود
 يهـا هدیـ ان اثبات بعد ناگـذرا در پد یرا خود او در جریز ؛نشگران، نادرست استکساختارها به  یوابستگ
» نشـگران آگـاه بـه مفهـوم سـاختارها     ک« بـارة نشگران را درکساختارها از شناختی یز هستی، تمایاجتماع

ا یـ همانند نوزادان در مثـال سـاختار زبـان     ینه نسبت به ناآگاهان )38، ص 2009، باسکار( ندکیمطرح م
 خردساالن در مثال ساختار ازدواج.

سـاختار بـه عامـل    نـۀ  گاهاي سهها و وابستگیکالم بسکار این است که با وجود محدودیتیۀ ماجان
ـ اي متفـاوت  یک مانع تحقق ساختار با خواص علّی نوظهـور در الیـه  ها هیچ(کنشگران)، این وابستگی ا ب



   ۴۱ بررسي جايگاه اعتباريات در بعد ناگذراي علم در علوم اجتماعي از ديدگاه روي بسكار

در اینجا استقالل  بسکار). روشن است که مراد 204، ص 1392نسب، شود (توحیديهستی کنشگران نمی
اي متفـاوت بـا هسـتی    ها در الیـه هستی ساختار«نفسی است؛ وگرنه با استقالل قیاسی، اصل این ادعا که 

ـ    نماید. افزون بر این، حقیقی خواندنِ مرکبات اعتباري مانند رابطۀ مـوجري ناممکن می» کنشگران است
 بسکاربه ساختار در اندیشۀ » استقالل نفسی«، تأییدي دیگر بر نگرش بسکارو  سایرمستأجري در عبارات 

 اي متفاوت با هستی اجزایش موجود است.یهنفسه در الفیطور به است؛ چراکه مرکب حقیقی

  يريگجهينت
روي بسـکار  از منظـر   یعلـوم اجتمـاع   يات در بعد ناگـذرا یگاه اعتباریپرسش از جا ،مقاله یاصل ۀلئمس

معتقـد   يان عامل و سـاختار دانسـت. و  یم ۀاز رابط بسکارل یتحل ةد در نحویپاسخ را با یانونک ۀبود. نقط
 ياگونـه عـامالن بـه   یعنـ ی ؛عـامالن اسـت   یاجتمـاع  يهـا تیفعال یخروج ی،اجتماع ياست ساختارها

د یـ ه محصـول آن بازتول کـ دهند یخود را در چارچوب ساختارها انجام م یاجتماع تیر فعالیناپذاجتناب
د یـ تول یک یعنیاست؛ » ارک«است. هم  یوجهت دویفعال یک یت انسانین فعالیساختارهاست و ا یمیدا

ـ   کـ ن معنـا  یبـد  ؛ناآگاهانـه  يامـر  یعنـ ی ،»د جامعـه یبازتول«و هم  ،آگاهانه  ياگونـه هه مـردم ناآگاهانـه و ب
ن یـ از ا قـاً یدق بسـکار ننـد.  کید مـ یـ شان را بازتوليدیتول يهاتیم بر فعالکحا يساختارها ،ریناپذاجتناب

بـر   يدأییـ و آن را ت ،نـد کیاستدالل م» ساختار«و » عامل«ان یم» یشناختیز هستیتما«به » یز دووجهیتما«
شـمارد. و  یمـ  يفرد يهانشکمربوط به  یۀا البت، متفاوت یاز واقع ياهیاجتماع در ال يوجود ساختارها

ه خـود  کـ دهـد  ینشان مـ  پژوهش يهاافتهیاما  ؛ندکیاثبات م یبعد ناگذرا را در علوم اجتماع ،ن راهیاز ا
شـبرد  یتوانمند در پ ياعتبار يابزارهامنزلۀ مانه بهکیآگاهانه و ح امالًک یتیفعال یکز محصول یساختارها ن

ـ ا . افـزون بـر  ارندند يزیمتما یوجه هستچیهو به اندیو لذا از سنخ آگاه ندسته یاغراض اجتماع بـا   ،نی
ـ بسکارشه یدر اند» ساختار« يهایژگیف و ویدقت در تعر م؛ یبـر یبـودن سـاختارها مـ    يبـه اعتبـار   ی، پ

 ةنشگران و مرهون بـودن دوامشـان بـه اسـتفاد    کبه  یمفهوم یوابستگ یژگیبا ومل در ساختارها أه تکچرا
 يام اعتبـار کـ ن ساختارها و خلط احیبودن ا ياز اعتبار یر ساختارها، همگیینار قدرتشان، بر تغکآنها در 

ـ ینـد ن اوصاف در تضاد با بعـد ناگذرا یدارد و ساختارها با ایمپرده بر یقیحق ام امورکبا اح گـر  ید ۀ. نمون
 يرویـ بـا داشـتن ن   ی،قیب حقکوجود مر هل شدن بی، قاياعتبارادراکات از  یقیات حقکادرا کیکعدم تف

 بسـکار ه کـ  ياوهیرحال شـ ه است. به يجرأمستـ  يجرؤمانند ساختار م ياعتبار يهانوظهور در ساختار
  ه است.ساخت روبهور يجد يهاش گرفته، او را با چالشیدر پ یاثبات بعد ناگذرا در علوم اجتماع يبرا
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