
 أ

 









 



ب
 





 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 مديريت تحصیالت تكمیلی

 پژوهی شناسی و علم پژوهشكدة غرب

 گروه فلسفة علم

 

 رسالة دکتری رشتة فلسفة علم و فناوری

 

شناسیمعرفتعلمیانگاریدرجامعهنسبی
باتأکیدبربرنامٔهقویمکتبادینبرا

 

 :استاد راهنما

 رضايی دکتر حسین شیخ

 

 :استادان مشاور

 حیدری حسین مقدم دکتر غالم

 زاده دکتر امیراحسان کرباسی

 

 :پژوهشگر

 شهرام شهرياری

 

۵۹۳۱بهمن 



ج
 

 

 



د
 

 سپاسگزاری

هاییکهدرهاوموقعیتپیشازهرچیزوبیشازهرکسسپاسگزارخداوندهستمبهخاطرهمةنعمت

آن پژوهشاز بهرهاین بودهها اممند آن. از موضوعیکی آکادمیکدو مطالعة برای موقعیتی یافتن جمله

دهاست؛دوموضوعیکههابهعنوانرسالةدکتریبوگیریآنانگاریوپیشناسیمعرفتونسبیجامعه

.امرا،بیشازتمایلیصرفاًآکادمیک،جلبکردهبودندهاتوجهوعالقهمدت

هاییکهمستقیمیاغیرمستقیمدراینرسالهاند،همةآنازهمةکسانیکهبهمندرفکریاعملکمککرده

:اند،چندنفررابایدبهنامذکرکنموچیزهاییآموختهنقشیداشته

گزارمهایشانبسیارسپاسرضاییبرایهمةکمکازاستادراهنمایگرامیآقایدکترشیخ ایشانپیشاز.

ازهیچراهنماییتصویبطرح ازجلساتمتعددبحثوایدریغنکردهنامهتاپسازدفاعازرساله، اند؛

…تنفرصتمطالعاتیوها،تاراهنماییبراییافگزینیوانتخابمعادلبررسیرسالهتاواژه

ایکهدردانشگاهوینهمچنینبایدازآقایپروفسورمارتینکوشقدردانیکنمکهدرفرصتمطالعاتی

ایرابرایمفراهمآوردندوبالطفوبزرگواری«انگاریظهورنسبی»داشتمامکانحضوردرجلساتپروژة

.ایدوچندانبهمندادندهایشانانگیزههاوحمایتییهایمراخواندندوباراهنمایادماندنینوشتهبه

زاده،استادانمشاور،نیزبابتپیشنهادهایشانبرایتکمیلیاحیدریوآقایدکترکرباسیازآقایدکترمقدم

سپاس گزارماصالحرساله صمدیکه. آقایدکتر ذکیانیو آقایدکتر منصوری، آقایدکتر همچنیناز

ایازاشکاالتوبهبودکارمنجرشدقدردانیدارشدندونقدونظراتشانبهرفعپارهعهدهداوریرسالهرا

.کنممی

.گاهمبودهاستدریغشانهموارهتکیههایبیازپدرومادرمهمبسیارممنونم؛حمایتومحبت
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اینرسالهرابهپدرعزیزومادرنازنینم

بهامراکنمکههمةزندگیتقدیممی

 .لطفومحبتوحمایتشانمدیونم
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 چکیده

برنامةقویمکتب.گیریمعرفتعلمیسروکارداردشناسیمعرفتعلمیبانقشعواملاجتماعیدرشکلجامعه

انگاریمکتبادینبرامنکربرابریونسبی.انگاریعلماستگذارانش،بارنزوبلور،مدافعنسبیادینبرابهتصریحپایه

کاذب،ارزیهم اعمازصادقیا براصلتقارنمبتنیاستکهبنابرآنهمةباورها، مقابل، همةآراءاستودر

عواملیاجتماعی ناموفقدارایعللو موفقیا نامعقول، یا اندمعقول مناقشهنسبی. آمیزیاستکهانگاریآموزة

استلزاماتفراوانیدارد ا. بارنزوبلوربسیاریاز آثار در بیانشدهاما زبانیدشوار اینبحثبهاجمالوبا بعاد

اندکهبهچهنوعیانگارانةخودارائهنکردهوتوضیحندادههاینسبیبندیروشنیازاستداللآندوصورت.است

نسبی قائلاز آن برای تبعاتی استلزاماتو چه و دارند باور اندانگاری آراء. استخراج درصدد رساله این در ما

صورتسبین مکتب، این استداللانگارانة آنبندی ارزیابی و بودهها ایمها نسبی. تاریخچة ونخست انگاری

بررسیوبهشکلجامعه اشارهکردهشناسیمعرفترا ایمگیریمکتبادینبرا انگاری،سپسبهتعریفدقیقنسبی.

آنگاهبهاستخراج.ایمبانیفکریمکتبادینبراراشرحدادهبعدازآنم.ایمانواعآنوتمایزآنازآراءمشابهپرداخته

نسبی اینمکتبپرداختهآراء ایمانگارانة آنمهم. نسبیبعداز بر بررسیتریننقدهایوارد انگاریاینمکتبرا

بهاین.نیمانگاریاینمکتبوارزیابیبرخیدعاویآنعرضهکایمنتایجیدربابنسبیدرپایانکوشیده.ایمکرده

.هایبارنزوبلوردواستداللبرایاصلتقارنازآثارشاناستخراجشدهاستترتیببابررسیواستنادبهنوشته

بندیشدهونقشعناصراجتماعیمانندسنّت،انگارانةبرنامةقویصورتهاینسبیهمچنینتعدادیازاستدالل

هایگوناگونوآراءصادقوهوتبیینمعقولیبرایتعددمعرفترسموقرارداددرمعرفتعلمینشاندادهشد

است شده عینیذکر داده. نسبیهمچنیننشان که مانندانگاریاینمکتبمیایم مقابلنقدهایمهمی در تواند

بهایناما.گراییایستادگیکندوازمبانیخودهمچونآموزةعدمتعینواصلتقارندفاعکندخودشکنیوناواقع

شناختیاینمکتبازمعرفتعلمی،ازحیثنقشعللوعواملطبیعیدچارابهامایمکهتبیینجامعهنتیجهرسیده

.ناپذیرازآناستخراجکردتواننتایجیدفاعایکهمیاست؛بهگونه

 .انگاریبرا،برساختهمکتبادیناصلتقارن،شناسیمعرفتعلمی،برنامةقوی،انگاری،جامعهنسبی:کلماتکلیدی
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 کلیات و مقدمات: ۱فصل 

 مقدمه

ازآنجاکهاینرسالهمحل.اینفصلبهذکرنکاتیکلیبرایآشناییبارسالهوموضوعآناختصاصدارد

نسبی معاصر، فکری جریان دو جامعهتالقی و ریشهانگاری هردو که است معرفت، درشناسی هایی

بهتریندورهقدیمی تحوالتشاناشارهوسیرهریکازایندورأیتاریخچةمختصرهایتاریخیدارند،

پساز.هایگرایشبهآندردورانمعاصرراذکرخواهیمکردانگاریوانگیزهابتداتاریخچةنسبی.یمکنمی

.کنیمهایمعیاردرآنرابررسیمیعلّتتغییردیدگاهنیزشناسیمعرفتوعلموایازجامعهآنتاریخچه

بخشانتهاییاینفصلبهمعرفیرساله.پردازیممیادینبراگیریمکتبسپسبهمعرفیبارنزوبلوروشکل

اختصاصدارد بخش: از مینخستگزارشیمختصر فصلذکر میهایهر انتها در نقاطکنیمو کوشیم

.نوآوریپژوهشرانشاندهیم

 انگاری نسبی. ۱ـ۱

 آموزه ه  تاریخچ. ۱ـ۱ـ۱

افالطوننقلشدهپیوندخوردهاستکهتئتتوسانگاریبااینایدةمشهورپروتاگوراسکهدررسالةنسبی

نیستند» چیزهاییکه آن معیار و هستند چیزهاییکه آن معیار چیزهاست، همة معیار «انسان و. ارسطو



6
 

تعبیرهایدیگرینقلکردهرواقیاننیزاینسخنپروتاگوراسر با نقدهایوبرحسبتا فاسیرمختلف،

اندوگاهدراینگاهآنرابهاینمعناکههرفردیمعیاراستتفسیرکرده.اندمتفاوتیبرآنوارددانسته

نقد.اندسقراطِافالطونونیزارسطوبهنقداینآموزةپروتاگوراسپرداخته.معناکهنوعانسانمعیاراست

 Baghramian)کنداینآموزهرابهخودشکنبودنمتهممیدانستکهتواننخستینادعاییافالطونرامی

& Carter, 2015; Baghramian, 2004: 18-23).

نسبی آموزة گرفتهسکستوسامپریکوساز آننتایجیشکاکانه از اما پذیرفته پروتاگوراستأثیر انگارانة

شودکهماتنهاازاینکهاشیاءبرایمایازدیدویاینکههرچیزینسبیاستبهایننتیجهمنجرم.است

رسندسخنبگوییمونهازاشیاءچنانکهدرواقعهستند؛ازاینروبایدحکمدادندربارةچطوربهنظرمی

.(Baghramian & Carter, 2015)ماهیتامورراتعلیقکنیم

توانیافتونیزدرآموزةدوگانگیمیانگارانهرادرقرونوسطینزدبوئتیوسهاینسبیاشاراتیبهآموزه

رشدیانالتینیقرنسیزدهممیالدیمشهوربودهاست؛دیدگاهیکهفلسفهودینرادوکهنزدابن1حقیقت

داندمنبعمستقلومعارضحقیقتمی چارچوبفکریمسیحیقرونوسطیفضایمناسبیبرایرشد.

استنسبی انگارینبوده روشنگر. دردورة دلیلترجمةکتاباما امپریکوسهایسکستوسیتاحدیبه

جویا بوزشکاکیتونسبیمجدداً هاستدانگاریحکمفرما گویدمونتنیازفیلسوفانقرنشانزدهممی.

ازاینرو،وی.هایدیگرناگزیرریشهدرباورهاوعاداتخودمانداردمعیارهایمابرایارزیابیفرهنگ

روسو،ولتر،دیدرو،مونتسکیووکندورسه.دهدهاپیشنهادمیبرخوردبادیگرفرهنگمداراوتساهلرادر

انگاریفرهنگیاینسبیایراپدیدآوردندکهبهگونهجوفکریاندکهیبرجستةجنبشروشنگریهاچهره

اندازیزچشمهایخودیومحلیرابنگرندواهایدیگرفرهنگآنانکوشیدندازمنظرفرهنگ.متمایلبود

.(ibid)بیرونیبهنقدآنبپردازند

                                                 
1the double truth doctrine 
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نسبی میبحثدربارة گرایشعمده دو در نوزدهم قرن در را یافتانگاری توان نخست: وهلة در،در

فیلسوفانیمانندهامان،هردروهومبولتبهتنوعزبانشناختهشدهاست،1«ضدروشنگری»بانامکهجنبشی

آراءاین.دگیریتفکرانساننشاندهنهارادرشکلوکوشیدندنقشآنزبانوآدابورسومتوجهکردند

رهگل،نیچهودیلتایتأثیریعمیقگذاشت؛فیلسوفانیکههریکبهسهمخودفیلسوفانضدروشنگریب

مدرنومطالعاتفرهنگیقرنبیستمتأثیریبسزاای،پستانگارانهدرفلسفةقارهگیریتفکرنسبیدرشکل

اندهداشت بتوانمؤثرترینفیلسوفدرشکل. ایقرنبیستمانگاریدرفلسفةقارهگیرینسبیشایدنیچهرا

هایاوباعینیت،نبودگزارشصحیحواحدیازحقیقتوواقعیتووابستگیهرتفسیرومخالفت.دانست

 ,Baghramian & Carter)تمشهوراس«ارادهبهقدرت»عنوانمظهربهاندازافرادتبیینازجهانبهچشم

2015).

هااینمشابهتتوانیافت،شایستهاستبرنبرامیهاییبینآراءنیچهومکتبادیباتوجهبهاینکهشباهت

شودودرآثارنیچهحقایقبهمنزلةابزارهاییبرایدستیابیبهاهدافبشریمعرفیمی6.کنیمبیشترتمرکز

 فرایندیکه عنوان قابلسکونتمیداناییبه برایخود را جهان طریقآن سازدآدمیاز نیچه. دید از

معرفتیاداناییتالشبرایانعکاسجهانواقعیمستقلازذهننیست،بلکهبیشترفرایندیاستکهطی

تطبیقمی انسان با جهان و جهان با انسان یابدآن برایتحقق: و ابزارهایساختدستبشرند حقایق

اندیطراحیشدهاهدافبشر نهایت. در حقایقآدمیرا ویابطالایخطاه،برایمثالویهمة ناپذیر

ازدید.داندمینیافتنیوحاوینوعیتناقضدستهمچنینتصورانسانازآرمانمعرفتمطلقرا.داندمی

صدق حقیقتو از آرمانی تصور با را آن ناسازگاری کنیم، تأمل سرشتمعرفتبشری در اگر نیچه

                                                 
1Counter-Enlightenment 

خیمحققانِفلسفةنیچهآراءاورابر.هایوینیستانگارانهازآراءنیچهتنهاتفسیرازدیدگاهاستکهتفسیرنسبیدرعینحالگفتنی6

(.سی:1936فرهادپور،درنیچه،)انددانستههمدلن«انگارانههاینسبیحلراهشبه»با
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طلبدکهدرواسطهمیانعالمومعلوممیایمستقیموبییابیم؛زیرااینتصویرآرمانیازحقیقترابطهدرمی

مت.شودمعرفتبشرییافتنمی نظرنیچهمعرفتهمواره استبه هایماپردازیومفهومضمناستعاره

نبایدرسانهعالمومعلومهموارهواسطة طرفانهیابازتابایخنثیبرایتوصیفبیاند؛ازاینروزبانرا

نگرشیمشابهبهمعرفترادرآثاربارنزوبلورنیز(.96ـ1936:65درنیچه،،بریزیل)نفسهدانستاشیاءفی

دانندوواقعیتبلکهابزاریبرایتأمینعالیقومنافعبشریمینیزمعرفترانهبازتابآنان.دیدخواهیم

همچنینبرنسبیبودنصدقومطابقتباواقعبهاین.انگارندمیمعرفتیاصدقمطلقراامریناممکن

شوددقبلیتعیینمیهابرمبنایمشابهتباموارمعناتأکیددارندکهمعیارهایمطابقتنیزتوسطخودانسان

کندتانشانحتیچنانکهخواهیمدیدبارنزازاستعارةبازنماییشیءنیزاستفادهمی.(فصلچهار.ک.ر)

.ک.ر)شونددهددرمعرفتماهموارهعناصریقراردادیحضوردارندکهبهواسطةفرهنگبهمامنتقلمی

.(5ـ2

هایبریتانیاییبودندکهازیلسوفانپساکانتیآلمانوایدئالیستانگاریدرقرننوزدهم،فدومینمنشأنسبی

 برایخود»تمایز 1«شیء برایدیگری»و کردندطرفداریمی6«شیء کانت،. تأسیاز به اینفیلسوفان،

آیدوازاینرومعرفتانسانیگاهبهدستنمینفسههیچاعتقادداشتندکهمعرفتبهامرواقعیوشیءفی

تأثیردیگرکانتدرانتهایقرننوزدهم.اهمطلقنیست،بلکههموارهوابستهبهذهنفاعلشناساستگهیچ

شناسانتجربیادعاکردندکهقواعدمنطقنیزگرایمقوالتکانتونیزروانشارحانفیزیولوژی:ظاهرشد

یانندقواعدمنطقیدیگرتومحصولذهنوفیزیولوژیانسانیاستوازاینروانواعدیگرموجوداتمی

شناخته9«انگارینوعینسبی»اینایدهبهنام.کنندداشتهباشندودرعملنیزازمنطقدیگریاستفادهمی

امافرگهوهوسرلبهنقدجدیایندیدگاهپرداختندو.شناساننئوکانتیقرارگرفتشدومورددفاعروان

                                                 
1being-for-itself 
2being-for-other 
3species relativism 



7
 

 ازتمایزبین.خواندند6«یگراینوع»و1«گراییشناسیروان»آنرا ازدیدآنانپذیرشچنینموضعیمارا

.(ibid)سازداستداللوتعقلواقعیوآنچهتنهابهظاهراستداللوتعقلاستناتوانمی

انگاریشیوعنسبی استدر وامدار نسبیتخاصآینشتایننیز نظریة حدیبه قرنبیستمتا ایننظریة.

اماخودآینشتاینمنکراین.انگاریبهکاررفتهاستعلمیگاهبهعنوانمدلوگاهنیزتوجیهیبراینسبی

نظریه که نسبیبود برای حمایتی اواشبتواند نظریة در گرچه زیرا بیاورد؛ ارمغان به وانگاری همانی

بیانمیمکانبهچارچوبمرجعبستگیدارد،قوانینفیزیکییزمانهم خود،کنندایکهاینوابستگیرا

.(ibid)اندوبنابراینبههیچمعنانسبینیستندثابتوجهانی

 انگاری های جدید نسبی انگیزه. ۲ـ۱ـ۱

نسبی به فضایفکریمعاصرجلبتوجه انگدر ناشیاز آنهاییدانستهیزهانگاریرا برخیاز هااندکه

:اندازعبارت

من»مثل)دهندایخاصارجاعمیایننکتهکهبرخیاحکامبهزمانیامکانیاحادثه9.وابستگیبهزمینه

،برخیرابهایننکتهرهنمونشدهکهصدقهمةاحکاموابستهبهزمانومکانو(«اماینکاینجانشسته

ادعای.استحساسیامتأثربودننسبتبهزمینهترچنیناستداللی،ادعایشکلفلسفی.زمینهاست مثالً

درقالبتاریخیاینکههم عالیقوارزشاجتماعیخاصوزمینهـةاحکاموباورها هایایازفرضیات،

هامؤثرند؛کمبرآنکننددستهااگرچهباورهارامتعیننمیدهندکهاینفردیوجمعیمشخصیرخمی

نابراینموضعیخنثیبرایارزیابیباورهاوب.هاهایمادیوفیزیکیبرارزیابیتهمچنیناستتأثیروضعی

.(Baghramian, 2004: 7&8)نیستاحکامدراختیار

                                                 
1psychologism 
2speciesm 
3context-dependence 
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حتیدرموردجهان)اندکهباورهاواحکامگراییاستداللکردهفیلسوفانمخالفواقع1.وابستگیبهذهن

.(ibid: 8)معناستسانیبینفسهوجداازاحکاماناندوسخنازواقعیتِفیلزوماًوابستهبهذهن(مادی

دهیمهمهدرچارچوبزبان،فرهنگواوضاعواحوالهاییکهمامیاحکاموگزارش6.اندازگراییچشم

 با بهعنواننوعانسانمحصورند؛ تاریخیاجتماعیما مامحدودیتهمة هاییکهقوایادراکیوفاهمة

میانمنظرهایمختلفتوانیمنمی،برایناساس.ایمامینهشانبهعالیق،منافعومعرفتزبستگیوادارندو

می متفاوت احکامی کنیمکه تعیین را غلط یا صحیح موضع و منظر سازند نمی. نحو همین توانیمبه

اندازمفهومیدرستیابهترراانتخابکنیم؛هرانتخابمبتنیبرپذیرشمنظریخاصاستولذاچشم

.(ibid: 8&9)هیچموضعخنثاییدردسترسنیست

ثنوی فلسفی9گراییمانویتیا معرفیمی2هایانگاراندوگانگینسبی. فلسفه در اینزیادیرا هاکنندکه

اند؛انگاریرادامنزدهگرچههریکادعایمطلقبودندارنددرمجموعدرتفکرمعاصرگرایشبهنسبی

نسبی به بیرونی و درونی دوگانگی مثالً بین فرضتقابل و شده منجر فاعلی انگاری بهذهن جهان و

.(ibid)رسیدهاستانگاریمفهومنسبی

نظریةتجربیباداده7عدمتعیّن بابیشازیکایازدادهگویدکههرمجموعهآموزةعدمتعینمی. هارا

بهشواهدواگذارهایمتعارضرانمیتوانتوضیحدادوبنابراینقضاوتمیاننظریهنظریهمی توانصرفاً

انگارانهدرفلسفةعلممؤثرهاینسبیکواینونیزدرگسترشدیدگاه2نسبیتوجودشناختیاینتزدر.کرد

.(ibid)دراخالقهمبهکاررفتهاستمتکثرانگاریانگاریوافتادهوبرایدفاعازنسبی

                                                 
1mind-dependence 
2perspectivalism 
3Manichaeism 
4dichotomy 
5underdetermination 
6ontological relativity 
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 فوق، فلسفی مالحظات بر پدیدهعالوه برخی وقوع نیز دیدگاهزمینهها پیشرفت نسبیساز رانةانگاهای

:معاصربودهاست

یقین سابقتخریب های یقین. فروریختن نگرشگاه و دین در سابق ازهای را سیاسی و علمی های

اندانگاریدانستههایگرایشبهنسبیانگیزه عالمحذفجهان. در هرچیزیرا بینیدینیکههمجایگاه

هاینااقلیدسیوبهتبعْهمچنینکشفهندسهآورد،کردوهمبنیادیمحکمبرایاخالقفراهممیمعینمی

هایسرخوردگیازایدئولوژی.استانگارانهراتقویتکردهنیزجونسبینسبیتآینشتاینوفیزیککوانتم

انگاریافزودهشهریوترسازمعضالتاخالقیوسیاسیدرفضایجهانینیزبهجذابیتنسبیآرمان

جایگزین تنها زیرا است؛ تحمیلجهانهایآن یا دانستهرا دیگران به پذیرشحجیّتبینیخود یا واند

.(ibid: 9&10)کاملهرفردوفرهنگبرایصدقوتوجیهخود1مرجعیت

هایمختلفتاریخیبههاودورههایاخالقیدرفرهنگازتنوعباورهاونگرشآگاهشدن.تنوعفرهنگی

منجرشدکهدستمردم اینتفکر به نیز اخالقیدامنةشناسان شناختییا هرحکمِ مرجعیتحجیّت و

هایفرهنگهامیانانددراینتفاوتینکهمدعیانگاریعالوهبرادرمقابل،مخالفاننسبی.محدودیدارد

.(ibid: 10)هایمختلفیافتتوانهستةمشترکیمیانفرهنگآورندکهمیگوناگوناغراقشده،دلیلمی

تبیین هایاجتماعیعلمیفوائد دیلتایبمت. و وبر فکرانیمثلمارکس، بها اجتماعیمدعیاستناد علوم

ایایاجتماعی،اقتصادیوتاریخیهشدندکهفهمعمیقباورهاواعمالانسانیمستلزممراجعهبهزمینه

شناسانوفیلسوفانهرمنوتیستتوجهزیادیشناسان،جامعهمردم.کننداستکهمحتوایباورهاراتعیینمی

.(ibid)اندبهاینآراءکرده

مدارا تساهلو لزوم نسبیرایج. دانستهترینتوجیه اخالقیآن بعد اندانگاریرا اقلیت: وهمدردیبا ها

آندسته همچنیندادنحقمساویبه و جامعه درستوهایمطرود صدق، برایبرساختنواقعیت، ها

                                                 
1authority 
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محوریوانگارینیزاینآموزهراعاملرهاییازقیدپارادایمغالب،قومگاهحتیمخالفاننسبی.نادرست

اویمعرفتیواخالقیهادردعهاوافکاردیگرورعایتحقآنبازکردنذهنودیدهبرفرهنگموجب

 (ibid: 10&11)انددانسته

 شناسی معرفت علمی جامعه. ۲ـ۱

 شناسی معرفت جامعه ه  تاریخچ. ۱ـ۲ـ۱

جامعهبُ رساله این دیگر استشنعد علمی معرفت اسی جامعه. مهرچند رشتةشناسی عنوان به عرفت

مستقلِ پدیدهمطالعاتِ واقعیتدانشگاهی با فکر دادن ارتباط است، معاصر سابقهای اجتماعی ایهای

براینمونهاینایدةافالطونراکه.توانازآنسراغگرفتهایگوناگونمیچندهزارسالهداردودرفرهنگ

بخشبینةتعیّنتوانشکلیازرابطایازافرادجامعهقابلدسترساستمیهردرجهازمعرفتبرایطبقه

پسازدورةکالسیکیونانیادعایتأثیرعواملبیرونیبرمعرفت.جامعهومعرفتدانست ،اماچندقرنِ

شایدتنهامتفکریکه.شایدبهدلیلحاکمیتنظامکالمییهودی،مسیحیواسالمیدرحاشیهقرارگرفت

املجغرافیاییواجتماعیبرتمدنوابعادمهمآن،مندبهبررسیتأثیرعلّیعوهابهشکلینظامدراینقرن

معرفی«هایقبیلهبت»آنچهرانیزفرانسیسبیکنبهعنوان.دباشمثلفکرومعرفت،پرداختابنخلدون

نقابکردهاستمی توانعواملیاجتماعیدانستکهازدیدویمانعکسبمعرفتصحیحوکنارزدنِ

ایدئولوژی تعصباتاز و حقیقتاستها چهرة . نام به فیسلوفانیکه ویژه هایهگلی»شاگردانهگلبه

شناختهشدندبااستفادهازمفاهیمیماننددیالکتیکوتاریخمندیکهدرفلسفةهگلمعرفیشده«جوان

ازجمله،مارکس.بود،سعیکردندنقشفرایندهایتاریخیواجتماعیرادرشکلدادنتاریخنشاندهند

ازدیدویشیوةتولیدمشخصة.کندونهبرعکسهایزندگیچگونگیآگاهیرامتعینمیشدشیوهمدعی

برهمیناساسمارکسمعتقدبودکه.کندکلیفرایندهایاجتماعیوسیاسیوروحیزندگیراتعیینمی

طةجامعهومعرفتکارمارکسسببشدراب.هایطبقةمسلطبرجامعهاستهایمسلطبرجامعه،ایدهایده
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،نیزدرتبیینصورابتداییحیاتدینیکتابمشهوردورکیم،.ایمستقلقرارگیردحوزهتبدیلبهدرآستانة

ها،دینوحتیمقوالتفکرینقشیویژهداشتورابطةجامعهکارکردومنشأاجتماعیاخالقیات،ارزش

(.10ـ1988:2گلوورودیگران،)عرفیکردشناسیمعرفتموفکررابهعنوانمسئلةاصلیجامعه

شناسیمعرفتبهعنوانحوزةفکریمستقلدرعلم،محصولنبوغفکریگیریجامعهشکل،بااینهمه

ویهرچندمعتقدبودکهدرمراحلمختلفتاریخیو.بیستمبودقرنماکسشلرفیلسوفآلمانیدراوایل

نظام در متفاوتفرهنگی وا»های قعیعوامل مسلطمی« ازمتفاوتی خاصی وجوه به دسترسی که شوند

می ممکن را بودمعرفت معتقد الیتغیر و ثابت واحدِ حقیقت وجود به کنند، در. مانهایم وی پساز

ویدرکتاب.ایفاکردمندومستقلنقشیجدیاینظامشناسیمعرفتبهعنوانحوزهدهیبهجامعهشکل

هاییکهبهفکرگیرندوهمراهحلیشدهممسائلیکهپیشارویفکرقرارمیمدعایدئولوژیواتوپیا

اندازندتنیبرچشمبنابراینهمةافکار،عقایدوآراءمب.اندرسندبهشکلاجتماعیساختهوپرداختهشدهمی

(.16ـ10:همان)درساختاراجتماعیوفرایندتاریخییمحلوموقعیتووابستهبه

م بودهآراء تأثیرگذار بسیار اینتأثیرمانعا،انهایمبرمکتبادینبرا البته ااما گهز نویسندگانایننتقاد گاه

.(1ـ5ـ2و1ـ2و1ـ6ـ9.ک.برایدیدنبرخیازایننقدها،ر)نبودهاستهایویبهبرخیدیدگاهمکتب

وبروشلرشناسیتحصیلکردوسپسبهجامعهفلسفهنخستدرمانهایم مارکس، آثار رویومطالعة

شناسیرسمیهرچندادعایاینراداردکهزیربنایهرگونهعلماست،خودازگویدمعرفتمیوی.آورد

شناختنیزوابستهبهاوضاعاجتماعیوخودِپذیردوبهاینترتیباصولچگونگیعلومزمانهتعینمی

می نظر به اینرو از دورهرسدتاریخیاستو به آن استکاربرد مانهایم،)هایتاریخیمعینمحدود

هایشهاوپیشفرضشناسیمعاصرنیازمندتجدیدنظردربرخیمفهوممعرفتویبهنظر(3ـ1980:928

است کهبرخیازوجوهاندیشهتازمانیکهاستشناسیمعرفتاینادعایاصلیجامعهازدیدمانهایم.

بهاینترتیب(.92همان،)شوندشانروشننشودچنانکهبایدوشایدفهمیدهنمیهایاجتماعیخاستگاه
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سنتی معرفتقاطعویتمایز وظیفة جامعهمیان میشناسیو رد حوزةکندشناسیرا استدر معتقد و

یعنی تکوینباور، گیریباوروضعیتتاریخیاجتماعیشکلاجتماعینحوة که وظیفةبررسیآن سنتاً

شودشناسیدانستهمیشودبرمعناوارزشآنباور،کهبررسیآنبرعهدةمعرفتدانستهمیشناسیمعهجا

گیرد،نوعجدیدیازشناسیرانمیشناسیمعرفتجایمعرفتبهاینترتیبهرچندجامعه.گذاردتأثیرمی

(.952همان،)گیردتأثیرمیشناسیمعرفتهایجامعهکندکهازنتایجبررسیشناسیراایجادمیمعرفت

 شناسی علم و دیدگاه معیار جامعه. ۲ـ۲ـ۱

نظیردانشمندان،نهادهایآموزشی،مؤسسات)بهبررسیرابطةدوسویةعلموعناصرآنشناسیعلمجامعه

مانندافراد،امکاناتاقتصادیواجتماعیونهادهای)باجامعهواجزاءآن(…علمی،هنجارهایعلمیو

 عواملتاریخیو دینی، …سیاسیو پردازدمی( اتفاقرأیاستکه. تقریباً اینحوزه متخصصان بین

:همان)هایمیانیقرنبیستماستشناسیعلممرهونآثاررابرتمرتندردههگیریرسمیجامعهشکل

(.69ـ18

شناسانمعرفتوعلمموردتوجهقرارگرفتهایناستکههایجامعهایکهدرموردآثاروفعالیتامانکته

کنندةمحتوایمعرفتعلمیاندکهبتوانجامعهوعواملاجتماعیرامتعینغالباینمتفکرانتردیدداشته

دورکیمباآنکهمدعیاستنتایجفکریهرجامعهد.دانست کمتاحدیتحتفشارعواملینظیرستمثالً

ترقراردارد،بعضیجزئیاتدیدگاهشمنابعفرهنگی،ساختگروهاجتماعیوجایگاهآندرجامعةبزرگ

بهنظرویرشداندازةجوامعبشریو.کندتابتواندعلمراازشمولآناستثناکندراجرحوتعدیلمی

سببرهاییقابلیتتمایزدرونیآن وعلممحصولفعالیتفکریونظریازجبراجتماعیمیها شود

رهایی استچنین ای جامعه. تحلیل هرچند رو این جامعهاز تحلیل است، ممکن علم شناختیشناختی

داده مبتنیبر و اجتماعیخود زمینة اینمعرفتمستقلاز چون هایقابلمعرفتعلمیممکننیست؛

(.15ـ1983:12مولکی،)مشاهدهدربارةجهانمادیاست
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مثالًوی.توانیافتنینیزمیشناسیمرتنوسنّتمرتمعهدرجامعهتلقیمشابهیرادربارةرابطةعلموجا

دربریتانیایقرنهفدهمناخواستهبهپیشرفتعلم1هایآیینپاکدینیهرچندمعتقداستمجموعةارزش

علمییمدنظرپاکدینانوفراوردههاایبینارزشجدیدمنجرشد،هیچنوعرابطه شانبرقرارهاینظریِ

کندنمی معرفیمی. جدید علم رسم و راه عنوان به نهادیرا ضابطة استاینویچهار معتقد و کند

ویژگی ها تحقق نظامبه ایجاد یعنی علم، نهایی معتبرهدف دانش میمند منجر شوند، ضابطه. هااین

عامبودنعلمبهاینمعناست.7یافتهوشکاکیتسازمان2طرفی،بی9گرایی،اشتراک6گراییاندازعامعبارت

قواعدومعیارهایتجربیکمابیشمشترکهدایتمی ودانشکهتفکرعلمیبا مشاهده با شودکهقبالً

معیارهایبهکاربستناین.شوندهایفکریبرترشمردهمیاندوازقواعدموجوددردیگرسنتتأییدشده

طرفیدانشمندانعینیتعلمراشودودرکناربیعاممانعارزیابیعلمبرحسبمعیارهایبومیومحلیمی

یافتهسببدقتتجربیوموشکافیمنطقیدعاویعلمیوازسویدیگرشکاکیتسازمان.کندتأمینمی

هایمشکوکبهودرنتیجهگزارهشودمانعپذیرشایندعاویبرحسباعتمادومقاموموقعیتافرادمی

نمی راه علم یابندحوزة نمی. دانشمندان ملکعمومینباشد، علم انتقادیادعاهایاگر ارزیابی به توانند

(.71ـ25:همان)هابپردازندمعرفتیدیگریواعمالمعیارهایعامخوددربابآن

جامعههجلو از علایدیگر تحلیلاینکه در جوامعیپیشرفتمیشناسیمرتنرا چه چهمدر در کندو

حمایتازعلمتنهادراوضاعواحوالفرهنگیمرتنمعتقداست.تواندیدنهدمیجوامعیروبهافولمی

ویژه اینکه اینرو از تشویقمیایفراهمخواهدشد؛ را علم چیزهاییپرداختنبه چه نوعکنندو چه

سببمی رشتهشوندروابطی برخی ارزشآنها و گیرند قرار معرضتوجه در برایبیشتر رود باال ها

شناساهمیتداردجامعه علمدرچهاوضاعواحوالاجتماعی. ایبروزبههمینترتیباینکهدشمنیبا

                                                 
1puritanism 
2universalism 
3communism 
4disinterestedness 
5organized skepticism 
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جامعهکندمی توجه )شناساستمورد 1950مرتن، :125 مرتنحکومت(. نظر درهایتمامیتبه خواه

مقا در مواقع میبسیاری قرار علم پیشرفت آنبل زیرا اینگیرند؛ خواستار همةها دانشمندان که اند

تضادندوابستگی دولتدر هنجارهای با که را مالکهایی و بگذارند کنار تحمیل، سیاسی راهای شده

برحسبهاهایاتعمیمطلبدکهنظریهامااینکاربااخالقعلمدرتضاداست؛زیرااخالقعلممی.بپذیرند

ربطراواردعرصةامااخالقسیاسیمعیارهاییبی.ثباتمنطقیومیزانانطباقشانباواقعیاتارزیابیشوند

نظراتبرخیازدانشمندانرابهدلیلوابستگیعلممی هایانژادهاییخاصبهنحوشانبهگروهکند؛مثالً

.(1ـ170:همان)کندپیشینینادرستونامعتبراعالممی

هنجار این با ابتدا از استدانشمندان معتقد همچنین خدمتپرورشمیمرتن در نباید علم که یابند

شوددانشمنداناماهمینهنجارگاهسببمی.یومناسباتسیاسیباشددهایاقتصاهایدینی،بهرهآموزه

بهعنوانانسان تبعاتاجتماعیپژورا بهنتایجعملیو اندوهرتوجههایشانبیهشهاییتلقیکنندکه

:همان)هایمخالفتباعلماستایننیزیکیدیگرازسرچشمه.چیزیرادرپایپیشرفتآنقربانیکنند

یافتهدرنهادعلماست؛شکیدیگرمنشأمخالفتباعلم،ازدیدمرتن،فضیلتبودنشکسازمان(.2ـ179

وارزش نمادها کههاینهادینهکهگاه احتراممیایرا تبعیتو بینطلبندنشانهمیوفاداری، ومرز رود

(.178:همان)کندمقدسونامقدسرارعایتنمی

رویکردهایی چنین نتیجة در جامعهبه میشناسی علم نام به دیدگاهی از معرفت»توان به نگرشمعیار

ایاستکهدرصددوکارفکریدرایندیدگاهمعیار،علمآنکسب.شناسانسخنگفتنزدجامعه«علمی

معتبرازآنجامعرفتتجربی.ةتوضیحیدقیقازموضوعات،فرایندهاوروابطدرجهانطبیعیاستعرض

ایوجودداردهایتجربیدربنیاداینجهاننظم.کندسرشتواقعیاینجهانطبیعیراآشکارمیکهاست

یثابتهارابهعنوانقوانینآنیواحساسوبرمبنایشواهدْداورایخالیازپیشکهعلمتجربیبامشاهده

برآمدهازاین.کندهاتضمینشدهاستعرضهمیکهاعتبارآنوهمیشگیوعام ازاینرومعرفتعلمیِ


