جامعهشناسیبهمثابههنر :

نگاهیانتقادیبهطبقهبندیعلوماجتماعیایران 


ؾیس خٛاز ٔیطی

1

تبضید ٚن61/00/11 :َٛ
تبضید پصیطـ61/01/11 :
چكيده 

قبیس یىی اظ ثعضٌتطیٗ ٔؼضالت زض ف ٟٓػّ ْٛاختٕبػیٔ ،ؿئّ ٝعجمٝثٙسی زا٘فٞب اؾت .ث ٝػجبضت
زیٍط ،اٌط ٔب ثرٛاٞیٓ ػّ ْٛاختٕبػی ضا ث ٝحؿت ضٚیىطزٞب  ٚثیٙفٞب  ٚچٟبضچٛةٞب ٛٔ ٚضٛػبت آٖٞب
عجمٝثٙسی وٙیٓ ،آٍ٘ب ٜیىی اظ ضطٚضیتطیٗ پطؾفٞب ایٗ اؾت و ٝآیب «ؾٛؾیِٛٛغی» ٕٞبٖ
خبٔؼٝقٙبؾی یب قٙبذت خبٔؼ ٝاؾت یب اظ اؾبؼ ٔب ثب پسیسٜای زیٍط ضٚثطٞ ٚؿتیٓ ٌ ٝش ٗٞایطا٘ی ثٝ
ٔحتٛای آٖ ٛٙٞظ پی ٘جطز ٜاؾت؟ ث ٝظثبٖ زیٍط ،آیب ؾٛؾیِٛٛغی یه ثیٙف  ٚآٖ  ٓٞاظ ٘ٛع «ٙٞطی»
٘یؿت؟ اِجت ٝثطای تٕییع زازٖ ایٗ ٔفٔ ْٟٛب ٘یبظٔٙس ذٛا٘ف خسیسی اظ «ؾٛؾیِٛٛغی» ٙٞ« ٚط» ٞؿتیٓ.
ظیطا فٟٞٓبی ٔتؼبضف اظ ؾٛؾیِٛٛغی ثٔ ٝثبث ٝخبٔؼٝقٙبؾی زاضای اقىبالت ثٙیبزی اؾت و ٝزض حٛظٜ
٘ظطی ایطاٖ ث ٝآٖ وٕتط پطزاذت ٝقس ٜاؾت .اظ ؾٛی زیٍط ،ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝزاقت و ٝؾٛؾیِٛٛغی
ثٔ ٝثبثٙٞ« ٝط» ٘یع ٔفٟٔٛی پطٚثّٕبتیه اؾت ،ظیطا «ٙٞط» زض ٔؼٙبی ٔهغّح آٖ ٔمهٛز ٔب ضا ٕ٘یضؾب٘س
ثُ ثبیس «ٙٞط» ضا ثٔ ٝثبث ٝیه ثیٙف  ٚفطاؾٛی ٔؼب٘ی ٔهغّح آٖ ٔف ْٟٛؾبظی وٙیٓ .ثطای ف ٟٓایٗ
پطؾف ،تالـ وطزٜایٓ خبٔؼٝقٙبؾی ضا ثٔ ٝثبثٙٞ« ٝط» تمطیط وٙیٓ ٘ ٚتبیح ایٗ ثحث قبیس ثتٛا٘س زض
ضٚیىطز ٔب ٘ؿجت ثٔ ٝف ْٟٛؾبظی «أط اختٕبػی» یبضی ثطؾب٘س.
واژگان کلیدی :خبٔؼٝقٙبؾیٙٞ ،ط ،فّؿف ،ٝخبٔؼٝقٙبذتی ،ایطاٖ.

 -1زا٘كیبض خبٔؼٝقٙبؾی  ٚػضٞ ٛیئت ػّٕی پػٞٚكٍب ٜػّ ْٛا٘ؿب٘ی ٔ ٚغبِؼبت فطٍٙٞی ،تٟطاٖ ،ایطاٖseyedjavad@hotmail.com .
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مقدمه 

خبٔؼٝقٙبؾی چیؿت  ٚچ ٝوؿی ضا ٔیتٛاٖ خبٔؼٝقٙبؼ ٘بٔیس؟ آیب ػّ ْٛاختٕبػی  ٚا٘ؿب٘ی زض وّیت،
ٔجتٙی ثط ثیٙف ؾٛؾیِٛٛغیه اؾت؟ آیب ٔبزض ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ؾٛؾیِٛٛغی اؾت و ٝزض فبضؾی ثٝ
خبٔؼٝقٙبؾی تطخٌٕ ٝكت ٝاؾت  ٚیىی اظ قؼجٞٝبی ػّ ْٛا٘ؿب٘ی اؾت؟ ثطذی ٔؼتمس٘س ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ٚ
اختٕبػی ثٔ ٝؼٙبی زیؿیپّیٙط ،خعئی اظ ؾٛؾیِٛٛغی اؾت .ثطذی ٔؼتمس٘س و ٝایٗ ٘ٛع ٍ٘بٍ٘ ،ٜبٞی ثؿیبض
أپطیبِیؿتی ث ٝزا٘ف اؾت ،چطا وٞ ٝط وساْ اظ ضقتٞٝبی ػّ ْٛا٘ؿب٘ی فی٘فؿ ،ٝزاضای ٔرتهبتٙٔ ،ظٝٔٛ
 ٚؾپٟط ا٘سیكٞ ٝؿتٙس .تمّیُ زازٖ تٕبٔی ضقتٞٝبی ٔرتّف ػّ ْٛا٘ؿب٘ی زض ظیط چتط ؾٛؾیِٛٛغی ،اظ ٘ظط
ٔؼطفتقٙبؾی زاضای اقىبالت ػٕس ٚ ٜػسیسٜای اؾت .ثب ٞط ضٚیىطزی و ٝثٛٔ ٝضٛع ثٍٙطیٓ ،ایٗ أط
ا٘ىبض ٘بپصیط اؾت ؤ ٝف ْٟٛؾٛؾیِٛٛغی اِٚیٗ ثبض تٛؾظ آٌٛؾت وٙت اثساع ٌطزیس .اظ ٔٙظط اٚ
ؾٛؾیِٛٛغی ،یه ضقت ٝزض وٙبض ؾبیط ضقتٞٝب ٘جٛز ،ثّىٔ ٝمهٛز ثیٙكی ثٛز و ٝثب ٘ظبْ  ٚؾیؿتٓ نٙؼتی
ٔسضٖ ٔتِٛس ٌكت ٚ ٝث ٝتسضیح خبیٍعیٗ ٍ٘بٜٞبی ٔؼیبض پیكیٗ ٔیقسٕٞ .بٖ ٍ٘بٞی و ٝث ٝظػٓ اٍ٘ ٚبٜ
فیّؿٛفیه  ٚتئِٛٛغیه  ٚپیف اظ آٖ ٔیتِٛٛغیه ثٛز.
جامعهشناسییاسوسيولوژی؟ 


ثب ٍ٘ب« ٜاِٛٚؾی٘ٛطی» ،(Evolutionary) 1آٌٛؾت وٙت  ٚزیٍط ا٘سیكٕٙساٖ ػهرط ضٚقرٍٙطی ٔؼتمرس
ثٛز٘س ا٘ؿبٖ آضاْ آضاْ ث ٝؾٕتی پیف ٔیضٚز و ٝثطای تجییٗ ٔٛضٛػبت ٔ ٚؿبئُ ذٛیف ،خٟبٖٞ ،ؿرتی ٚ
غیط ٜث ٝثیٙف تئِٛٛغیه ٔ ٚتِٛٛغیه ٘یبظی ٘ساضز .ث ٝػجبضت زیٍط٘ ،یبظ ث ٝذسأ ،حطن اِٚیر ،ٝاؾرغٛضٚ ٜ
اؾبعیط ثطای تجییٗ ٚالؼیبت ٞؿتی ٘یؿت ،چطا و ٝفطْٞبی ٘ٛیٙی اظ «فٟرٓ» زض ثؿرتط ػهرط ضٚقرٍٙطی
ظاییس ٜقس ٜاؾت ؤ ٝب ضا اظ لبِتٞبی و ٟٝٙثی٘یبظ ٔیٕ٘بیس

)1856

 .(Comte,ثر ٝظثرب٘ی زیٍرط ،اظ زضٖٚ

ایٗ ثی ٘یبظی ثٛز و ٝثٛ٘ ٝػی ثیٙف ؾٛؾیِٛٛغیه ٔتِٛس ٌطزیس .ثب ٞط ضٚیىطز  ٚچٟبضچٛة و ٝثرٔ ٝؿرئّٝ
ثٍٙطیٓ٘ ،بٌعیط ثٕٞ ٝیٗ ٘تید ٝذٛاٞیٓ ضؾیس و ٝخبٔؼٝقٙبؾی یب ؾٛؾیِٛٛغی -ثٔ ٝؼٙبیی ور ٝأرطٚظ ٜزض
زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚطاوع آوبزٔیه ٔٛخٛز اؾت -اؾیط ضٚیىطزٞبی ٔتضبز اؾت .ثطذی ٔؼتمس٘س خبٔؼٝقٙبؾی زض
وٙبض ؾبیط ضقتٞٝبی ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ،زض ظیط ٔدٕٛػ ٝػّ ْٛعجیؼی لطاض ٔریٌیرطز ،زضؾرت ٕٞربٌٖ٘ٛر ٝورٝ
فیعیه ،ضیبضی ،ثیِٛٛغی ػّ ْٛعجیؼی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .ایٗ ٍ٘بٚ ٜاپؿٍطایب٘ ٝثب ٚخرٛز تٕربٔی ٘مرسٞبی

 ٗٔ -1ػبٔساً تىبٌُٔطایبٕ٘٘ ٝیٌٛیٓ ،چطا ور ٝتىبٔرُ ٔجتٙری ثرط ایرس« ٜوٕربَ» اؾرت ور ٝزض ثیرٙف حىٕری ثرب ایرس« ٜاِٛٚؾری»ٖٛ
) (Evolotionتفبٚتٞبی ثٙیبزی زاضز .ث ٝػجبضت زیٍطٕ٘ ،یتٛاٖ ٞط ٔطحّ ٝاظ اِٛٚؾی ٖٛضا ٔغبثك ثب تىبٔرُ زض ٔؼٙربی حىٕری آٖ زض
٘ظط ٌطفت .اظ آ٘دب و« ٝوٕبَ» زض ؾپٟط ا٘سیك ٝحىٕی زض وٙبض «تٕبْ» پیكیٙی ٚ ٝإٞیت ٚیػٜای زاضز٘ ،جبیرس ثر ٝضاحتری ذّرظ ٔؼطفتری
ٕ٘بییٓ  ٚاِٛٚؾی ٖٛضا زض ش ٗٞث ٝخبی «تىبُٔ» ثٙكب٘یٓ.

111

جاهعهشناسی به هثابه هنر :نگاهی انتقادی به طبقهبندی علوم اجتواعی ایراى

ػظیٕی و ٝثساٖ ٚاضز قس ٜاؾت ،زض زا٘كٍبٜٞبی ایطاٖ ٔ ٚطاوع پػٞٚكی ،غبِت ٔ ٚؿّظ اؾت .زض ٘تیدرٝ
ثب ٚضٚز ث ٝػطن ٝػّ ْٛا٘ؿب٘ی -و ٝث ٝظػٓ ٔٗ ،تٕبْ قبذٞٝربی آٖ ظیرط ٔدٕٛػرٍ٘ ٝرب ٜؾٛؾریِٛٛغیه
اؾت -ثب ٚخٛز تٕبٔی تفبٚتٞب  ٚتٕبیعات ٔٛخٛز ٔیبٖ ضقتٞٝبی ٔرتّف ،زا٘كدٛیبٖ ثٌ٘ٛ ٝرٝای تطثیرت
ٔی ٌطز٘س وٌٛ ٝیی ایٗ ػّ ،ْٛػّ ْٛعجیؼی ٞؿتٙس  ٚثبیس ٕٞب٘ٙس ضیبضیبت ،قیٕی ،فیعیه  ... ٚفطا ٌطفترٝ
ق٘ٛس .یىی اظ ٘تبیح چٙیٗ ضٚیىطزی ،ؾّت لسضت ذاللیت اظ زا٘كدٛیبٖ اؾت .زض ٔطاوع پػٞٚكی ثؿتطی
ایدبز ٔی ٌطزز و ٝػٙهط ٔ ٟٓذاللیت اظ پػٞٚكٍط  ٚا٘سیكٕٙس ؾّت ٔیقٛز  ٚا ٚث ٝیه وبضٔٙرس تجرسیُ
ٔی ٌطزز .ث ٝػجبضتی زیٍط ٍ٘ب ٜوبضٔٙسٚاضا٘ ٝث ٝػّ ْٛا٘ؿب٘ی پیسا ذٛاٞس وطز و ٝثط ضٚیىطز ا ٚزض ٔٛاخ ٟٝثب
ٔؿبئُ ا٘ؿب٘ی ٘یع اثطٌصاض اؾت .ضا ٜثطٖٚضفت اظ ایٗ ٍ٘ب ٚ ٜضٚیىطز چیؿت؟

آموزشعالیوخطایاستراتژیک 

ث ٝظػٓ ٔٗ یىی اظ ثعضٌتطیٗ ذغبٞب  ٚاقتجبٞبت اؾتطاتػیىی و ٝزض آٔٛظـ ػبِی ایرطاٖ ثر ٝنرٛضت
تبضیری ضخ زاز ٜاؾت  ٚأطٚظ٘ ٜیع ٔب زض فضبی ٕٞبٖ ذغبی اؾتطاتػیه ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ؛ لطاض زازٖ ػّْٛ
اختٕبػی زض وٙبض ضقتٞٝبیی ٘ظیط ضیبضی ،قیٕی ،فیعیه ،التهبز  ... ٚزض زا٘كٍبٜٞب اؾت .ثط اؾربؼ ایرٗ
ٍ٘ب ،ٜؾٛؾیِٛٛغی ٍ٘بٞی ٔجتٙی ثط ػّٓ ثٔ ٝؼٙبی وٕریٔ ،حبؾرجٝای ) (Mathematicalاؾرت ور ٝزاضای
فطِٔٛی ذبل اؾت  ٚپؽ اظ آ٘ى ٝزا٘كد ٛآٖ ضا فطا ٌطفت لبزض ثٚ ٝضٚز ثر ٝػطنر ٝاختٕربع خٟرت حرُ
ٔكىالت ا٘ؿب٘ی اؾت؛ زض حبِی و ٝخبٔؼٝقٙبؾی ،ػّٓ ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘یؿت ٝ٘ .تٟٙب ػّٓ ٘یؿت ،ثّى ٝازػبی
ٔٗ ایٗ اؾت و ٝخبٔؼ ٝقٙبؾی  ٚثیٙف ؾٛؾیِٛٛغی ،یه ثیٙف ٙٞرطی اؾرت .زض ٘تیدر ٝزض چٟربضچٛة
آوبزٔیه ٔیتٛاٖ آٖ ضا زض وٙبض ٙٞطٞبی تدؿٕی  ٚزض زا٘كىسٙٞ ٜط لطاض زازٕٔ .ىٗ اؾرت ثطذری ٔٙتمرس
ثبقٙس و ٝاٌط زض زا٘كىسٙٞ ٜط تسضیؽ قٛز ،زیٍط ػّٓ ٘یؿت ثّى ٝشٚق اؾت .زضؾت اؾت؛ خبٔؼٝقٙبؾری
 ٚثیٙف ؾٛؾیِٛٛغی ،ثیٙكی شٚلی ٙٞ ٚطی اؾت.

هنربهمثابهنقشهراه 

حبَ ٔمهٛز اظ ٙٞط چیؿت؟ ٚاغٙٞ« ٜط» زض ظثبٖ ؾب٘ؿىطیت تطویجی اظ ز ٚوّٕر« ٝؾر »ٛثرٔ ٝؼٙربی
٘یه ٘« ٚط »ٜثٔ ٝؼٙبی ظٖ ٔ ٚطز  ٚا٘ؿبٖ اؾت .زض ظثبٖ اٚؾتبیی ،حطف «ؼ» ث »ٞ« ٝتجرسیُ ٌكرتٚ ٝ
ٚاغ٘ٛٞ« ٜط» ایدبز ٔی ٌطزز و ٝزض ظثبٖ پّٟٛی ،ث ٝقىُ «ٙٞط» زض آٔس ٜاؾت  ٚثٔ ٝؼٙبی ا٘ؿبٖ وبُٔ ٚ
فطظا٘ ٝاؾت .ث ٝػجبضتی زیٍطٙٞ ،ط یؼٙی ذّك ٔؼٙب ٘ ٚظبْ ٔؼٙبیی .اظ ایٗ ٔٙظط ،خبٔؼٝقٙبؾی ػّٓ ٘یؿرت؛
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ثّى ٝیه ثیٙف ٙٞطی اؾت ،چطا و ٝضٚیىطز ؾٛؾیِٛٛغیه ضٚیىطزی اؾت ٔجتٙی ثط ٘ظبْ ٔؼٙبیی .اظ ایرٗ
ٔٙظط غیطٕٔىٗ اؾت و ٝثتٛاٖ خبٔؼٝقٙبؾی ضا تسضیؽ ٕ٘ٛز  ٚثطای آٖ وتبةٞبی زضؾی ٍ٘بقت .زضؾت
ٕٞب٘ٙس ٍٙٞبٔی و ٝاظ ٘ظبْ ٔؼٙبیی حىٕت  ٚفّؿف ٝؾرٗ ٔیٌٛییٓ .اٌط وؿی ؾبَٞب ثٔ ٝغبِؼر ٝفّؿرفٝ
ثپطزاظز ،ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘یؿت و ٝفیّؿٛف قس ٜاؾتٕٔ .ىٗ اؾت ثتٛا٘رس ثر ٝترسضیؽ فّؿرف ٝثپرطزاظز  ٚزض
ثٟتطیٗ حبِت ،پػٞٚكٍط فّؿف ٝثبقس ،أب ایٗ ز ٚثب فیّؿٛف قسٖ ٔتفبٚت اؾت .ؾیضایرت ٔیّرع ٔ -جرسع
ٔف ْٟٛثیٙف ؾٛؾیِٛٛغیه  ٚخبٔؼٝقٙبذتیٔ -ؼتمس اؾت اٌطچٕٔ ٝىٗ اؾت یه ٘فط ؾبَٞب ثرٔ ٝغبِؼرٝ
خبٔؼ ٝقٙبؾی  ٚعی ٕ٘ٛزٖ ٔساضج تحهیّی ایٗ ضقت ٝث ٝنٛضت آوبزٔیه ٔكغ َٛثبقس ،أرب ِعٔٚربً زاضای
ثیٙف خبٔؼ ٝقٙبذتی ٘رٛاٞس ثٛز .ثطػىؽٕٔ ،ىٗ اؾت فطزی ثس ٖٚتحهیالت آوبزٔیه زض ایرٗ ظٔیٙر،ٝ
لسضت تحّیُ  ٚاضتجبط ثطلطاض ٕ٘ٛزٖ ٔیبٖ ٔؿبئُ  ٚزغسغٞٝبی فطزی ٔ ٚؿبئُ ٔ ٚكرىالت اختٕربػی زض
ثؿتطی تبضیری ضا زاقت ٝثبقس  ٚثط ایٗ ثبٚض ثبقس ؤ ٝكىالت ا٘ؿبٖ حتی ثر ٝنرٛضت فرطزی ،ضیكر ٝزض
چٟبضچٛة اختٕبػی زاضز و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙس ) .(Mills, 1997ث ٝظثبٖ فربضاثی٘ ،یره  ٚثرس ظٔربٖ آٖ
ٍٙٞبْ ٔؼٙب زاضز و ٝا٘ؿبٖ زض یه ٔدٕٛػ ٝا٘ؿب٘ی  ٚاختٕبع ا٘ؿب٘ی ظ٘سٌی وٙس ( .)Farabi,1993ثرط ایرٗ
اؾبؼ وؿی زاضای ثیٙف خبٔؼ ٝقٙبؾی اؾت و ٝلبزض ث ٝتكریم  ٚتفىیه ایٗ ضٚاثظ زض ٘ظربْ ٔؼٙربیی
ذٛیف ثبقس ٔ ٚؼتمس ثبقس ؤ ٝكىالت ا٘ؿبٖ وٕب ٛٞا٘ؿبٖ ،ذّكاِؿبػ٘ ٝیؿت؛ ثّىر ٝزض ثؿرتط تربضیری
ٔؼٙب پیسا ٔی وٙس ،چطا و ٝا٘ؿبٖ تبضیرٕٙس اؾت .حبَ اٌط ایٗ ثیٙف تٟٙب ثب ذٛا٘سٖ وتت اذرص ٕ٘ریٌرطزز،
پؽ چٍ ٝ٘ٛذّك ذٛاٞس قس؟

سوسيولوژیبهمثابهخلقنظاممعنایی 

اٌط وٕی ظاٚی ٝزیس ذٛز ضا تغییط زٞیٓ ،ث ٝایٗ ٘تید ٝذٛاٞیٓ ضؾیس ور ٝثیرٙف ؾٛؾریِٛٛغی ،ثیٙكری
ػّٕی ثٔ ٝؼٙبی پٛظیتٛیؿتی ٔ ٚحبؾج ٝای  ٚوٕی ٘یؿت  ٚتٟٙب ثب تسضیؽ  ٚحفظ ٕ٘ٛزٖ ٔفربٞیٓ حبنرُ
ٕ٘یقٛز ،ثّى ٝثبیس ٔفبٞیٓ ضا -ؤ ٝحطوی خٟت پیٕٛزٖ ضا ٜزضؾت ٞؿتٙس -زضن ٕ٘ٛزٕٞ .بٌٖ٘ٛر ٝورٝ
وؿی ثب ٔغبِؼ ٝوتت قؼط قبػط ٕ٘یقٛز یب وؿی ثب تمّیس اظ آثبض زیٍطاٖ ٘مبـ ٕ٘یٌطزز ،خبٔؼرٝقٙبؾری
٘یع ثب ٔغبِؼ ٝوتت حبنُ ٕ٘یقٛز .تٕبْ ایٗٞب ٔجتٙی ثط ٙٞط ٞؿتٙس ٙٞ ٚط ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوٌ ٝفتیٓ ثٔ ٝؼٙبی
«ذّك» اؾت .فیّؿٛف ،حىیٓ  ٚخبٔؼٝقٙبؼ وؿی اؾت و ٝذبِك یه ٘ظبْ ٔؼٙبیی اؾت و ٝتب پریف اظ
آٖ ٚخٛز ٔفٟٔٛی ٘ساقت ٝاؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اٌط ث ٝتغییط  ٚتحٛالتی و ٝزض خٛأغ ا٘ؿب٘ی ضٚی ٔیزٞس،
ثس ٖٚضٚیىطز  ٚثیٙف فّؿفی  ٚؾٛؾیِٛٛغیه ٍ٘طیؿت ٝقٛز ،تٟٙرب ،تهرٛیطی اظ یره خٟربٖ پرط آقرٛة
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تطؾیٓ ٔی ٌطزز ،أب زض ثیٙف  ٚضٚیىطز ؾٛؾیِٛٛغیه٘ ،ظبٔی ٔفٟٔٛی ذّك ٔیٌطزز و ٝزض آٖ آقرٛة اظ
ٔیبٖ ضفت٘ ٚ ٝظٓ ٘ ٚظبْ اختٕبػی  -حسالُ ث ٝنٛضت ٔفٟٔٛی -زض ش ٗٞا٘ؿبٖ ٘مرف ٔریثٙرسز (

Miri,

 .)2003یىی اظ ٔؼضالتی وٌ ٝطیجبٖ ٌیط ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی زض ایطاٖ قس ٜاؾت ،انطاض ثط ٟٔٙسؾی ٕ٘ٛزٖ
ٍ٘بٜٞب اؾت .ث ٝػجبضتی زیٍط ؾؼی ٔیقٛز و ٝخبٔؼٝقٙبؾیٔ ،طزْقٙبؾری ،ضٚا٘كٙبؾری  ... ٚثر ٝنرٛضت
ذٛزوبض ث ٝؾٛی ٍ٘بٟٙٔ ٜسؾی ؾٛق زاز ٜق٘ٛس ،زض حبِی و ٝثب ٍ٘بٟٙٔ ٜسؾی ٕ٘یتٛاٖ ذبِك ضاٞىبضٞربی
٘ٛیٗ ٘ ٚظبْ ٞبی ٔفٟٔٛی ثٛز .ثٕٞ ٝیٗ ػّت اؾت و ٝثب ٌصقت ثیف اظ یه لطٖ اظ ٚضٚز ػّر ْٛا٘ؿرب٘ی
ث ٝایطاٖٛٙٞ ،ظ نحجت اظ اؾالٔی ٕ٘ٛزٖ  ٚثٔٛی وطزٖ ایٗ ػّ ْٛاؾت ٌٕ ٚبٖ ٔریقرٛز ػّر ْٛا٘ؿرب٘ی،
ػّٔٛی ٞؿتٙس غطثی  ٚاظ ایٗ ض ٚزض تضبز ثب پبیٞٝبی اػتمبزی ٔب ٞؿتٙس ،چ ٝثؿرب ورٌ ٝرب ٜؾرت ٖٛپرٙدٓ
فط ٚ ًٙٞتٕسٖ غطة پٙساقتٔ ٝی ق٘ٛس .تٕبْ ایٗ پٙساضٞب ث ٝقیٍ٘ ٜٛطـ ٔرب ثر ٝػّر ْٛثطٔریٌرطزز ورٝ
ٔتأ ؾفب٘ٔ ٝجتٙی ثط ٍ٘بٞی ٟٔٙسؾب٘ ٝاؾت .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝزض غطة ٘یع ٔجبحثی اظ ایٗ لجیُ ث ٝچكٓ
ٔیذٛضز .ثطای ٔثبَ ثطذی ٔؼتمس٘س ػّ ْٛظٔب٘ی ٔی تٛا٘ٙس ػّ ْٛاظ ٘ٛع ا٘ؿب٘ی آٖ ثبقٙس و ٝاظ زایرط ٜػّرْٛ
عجیؼی ثیط ٖٚآٔس ٚ ٜث ٝؾٕت ػّ ْٛتفؿیطی  ٚتأٚیّی پیف ض٘ٚس .حمیمت ایٗ اؾت و ٝؾرٗ فطاتط اظ ایٗ
ثحثٞب اؾت  ٚػّ ْٛزض شٔ ٗٞب ٔؼٙبی ؾرتافعاضی پیسا وطزٜا٘س ،زض حربِی ورٔ ٝجتٙری ثرط شٚق ٍ٘ ٚربٜ
ٙٞطی ٞؿتٙسٕٞ .بٖ عٛض و ٝپیكتط ٘یع اقبضٕٛ٘ ٜزیٓٙٔ ،ظٛض اظ ٍ٘بٙٞ ٜرطیٍ٘ ،ربٞی ذاللب٘ر ٝاؾرت ورٝ
ثٗ ٔبی ٝثیٙف فّؿفی  ٚؾٛؾیِٛٛغیه اؾت .وٙبض  ٓٞلطاض زازٖ ؾٛؾیِٛٛغی  ٚفّؿفی تؼٕسی اؾرت ،چرطا
ؤ ٝؼتمسْ فّؿف ٝای و ٝزض ٘ظبْ آٔٛظقی ٔب تسضیؽ ٔیٌرطزز ،ثرٔ ٝؼٙربی  Philosophiaیرب ثرٔ ٝؼٙربی
زٚؾتساض حىٕت  ٚزض خؿتدٛی نٛفیب )٘ (Sophiaیؿت ،ثّىٛ٘ ٝػی ٟٔٙسؾی فىط اؾت و ٝث ٝخبی آ٘ىٝ
٘ظبْ ٍ٘ ٚب ٜذاللب٘ ٝضا ٔؼیبض لطاض زٞس ،زض پی تِٛیس پػٞٚكٍطاٖ فّؿف ٝاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝؾبذتبض تحمیرك ٚ
پػٞٚف ٘ ٚظبْ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ػّٓ  ٚزا٘فٕٔ ،ىٗ اؾت پػٞٚكٍطاٖ ذٛثی تطثیت ق٘ٛس ،أرب فیّؿرٛف ٚ
حىیٓ  ٚؾٛؾیِٛٛي  -ثٔ ٝؼٙبی آ٘ى ٝزاضای ثیٙف خبٔؼٝقٙبذتی اؾت٘ -رٛاٙٞس قرس .ثرٕٞ ٝریٗ ػّرت
ٕٞچٙبٖ زض ٕٞبٖ زایطٔ ٜؼیٛة ٌطفتبض ذٛاٞیٓ ثٛز .ث ٝػجبضت زیٍط ،یه زا٘كد ٚ ٛپػٞٚكٍط تٟٙب ظٔرب٘ی
ٔی تٛا٘س تِٛسی زٚثبض ٜزاقت ٝثبقس و ٝثب ش ٗٞذالق  ٚشٚق ٙٞطی ذٛز آقتی ٕ٘بیس ِٗٔ« .ذالق» ٍٙٞبٔی
اظ «ِٔٗ ٔحمك» ٔتِٛس ٔیقٛز و ٝث ٝنٛضت ٔدتٟسا٘ ٝثر ٝخٟربٖ ،ضٚاثرظ ا٘ؿرب٘یٔ ،كرىالت ٔ ٚؿربئُ
اختٕبػی ٍ٘طیؿت ٚ ٝضاٞىبضی ثطای آٖ اضائ ٝزٞس .انطاض ثط ایٙى ٝخبٔؼرٝقٙبؾری ،فّؿرف ٚ ٝؾٛؾریِٛٛغی
ٔجتٙی ثط ٙٞط اؾت ،ث ٝزِیُ آٖ اؾت و ٝػطن ٝظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ،ػطنٙٞ ٝط اؾت .اٌط أطٚظٌ ٜطفتبض ػطنٝ
ٔىب٘یىی قس ٚ ٜظ٘سٌی ٔب تجسیُ ث ٝیه ظ٘سٌی ٔىب٘یىی قس ٜاؾت ،ث ٝایٗ زِیُ اؾت و ٝػطن ٝضا ثطای
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ظٟٛض  ٚثطٚظ ٍ٘بٙٞ ٜطٔٙسا٘ ٝت ًٙوطز ٜایٓ .زض ٘تید ٝحیبت اختٕبػی ٍ٘ ٚبٕٞبٖ ثرٞ ٝؿرتی ٘یرع ٍ٘ربٞی
ٔىب٘یىی ٔ ٚجتٙی ثط ثیٙف ٟٔٙسؾب٘ ٝذٛاٞس قس  ٕٝٞ ٚچیع ضا زض چٟبضچٛة  ٚاؾرتب٘ساضٞبی ٔكررم زض
یه ؾپٟط ٔىب٘یىی  ٚلبثُ پیفثیٙی ٔ ٚحبؾج ٝتؼطیف  ٚتجییٗ ٔیٕ٘بییٓ .غبفُ اظ آ٘ى ٝایرٗ ثیرٙف ثرٝ
لیٕت ٔؿد حیبت ٙٞطٔٙسا٘ ٝا٘ؿب٘ی تٕبْ ذٛاٞس قس.
ثبیس تٛخ ٝزاقت و ٝثیٙف ؾٛؾیِٛٛغیه ٔجتٙی ثط شٚق اؾت  ٚتعضیمی ث ٝزؾت ٕ٘یآیرسٕٞ .بٍ٘٘ٛرٝ
و ٝثطای ٔثبَ حبِت قبػطاٍ٘یِ ذّك قس ٜزض قب ٜاؾٕبػیُ ذغبئی یرب حربفظ  ٚقرٟطیبض چیرعی فطاؾرٛی
وتبةٞبی زضؾی ثٛزٔ .ىتت پیىبؾ ٛضا ٕ٘یتٛاٖ تسضیؽ وطز ،ظیرطا ٔىترت ٍ٘ ٚرب ٜأ ٚجتٙری ثرط ثیٙكری
ٙٞطٔٙسا٘ ٝثٛز  ٚظٔب٘ی ٔیتٛا٘س ٔتِٛس ٌطزز و ٝا٘ؿبٖ ثب خطیبٖ تپٙس ٜظ٘رسٌی  ٚحیربت ،اضتجربعی ٚثیرك ٚ
قٟٛزی زاقت ٝثبقس .آ٘بٖ و ٝانطاض زاض٘س ٍ٘ب ٜغبِت زض زا٘كرٍبٜٞربی اضٚپربیی  ٚأطیىربیی ضا ثر٘ ٝظربْ
آٔٛظقی ایطاٖ  -ث ٝنٛضت ٔمّسا٘ٔ ٝ٘ ٚ ٝدتٟسا٘ -ٝتحٕیُ ٕ٘بیٙس ،ثبیس ٔغٕئٗ ثبقرٙس ور ٝاظ زض ٖٚایرٗ
ٍ٘ب ،ٜثیٙف ؾٛؾیِٛٛغی ؤ ٝی تٛا٘س ث ٝنٛضت خبٔغ ث ٝا٘ؿبٖ ٔ ٚدٕٛػ ٝا٘ؿب٘ی زض چٙجطٞ ٜؿتی ثٍٙطز،
تِٛیس  ٚثبظتِٛیس ٘رٛاٞس ٌكت .اٌطچٔ ٝیتٛاٖ ؾیط  ٚتغٛض قؼط زض ایطاٖ ضا اظ ظٔبٖ پبضتیٞب تب أطٚظ ٔرٛضز
ثطضؾی لطاض زاز ٚ ٜتسضیؽ وطز ،أب اظ زض ٖٚآٖ ٞطٌع شٚق قبػطاٍ٘ی ٔتِٛس ٕ٘یٌطزز.
آموزشعالییاآلینمودناذهان؟ 

زض ثحثٞبی والٔی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝذسا٘ٚس ذبِك اؾت  ٚا٘ؿبٖ ٔرّٛق .ایٗ یه انُ والٔی اؾت
و ٝزض ثؿیبضی اظ ازیبٖ تٛحیسی ٚخٛز زاضز .ث ٝػمیس ٗٔ ٜثط حؿت ٍ٘ب ٜػبضفب٘ٝای ؤ ٝجتٙی ثرط حىٕرت
٘جٛی اؾتٕٞ ،بٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝی ٌٛیٙس ترّمٛا ثبذالق اهلل یؼٙی ٔكی ذٛز ضا ثبیرس ٕٞب٘ٙرس ذقّرك ذرسا لرطاض
زٞیٓ ،ثٕٞ ٝیٗ ؾیبقٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝا٘ؿبٖ ثبیس زض تٕبٔی اثؼبزِ «ذسایی»« ،ضٚی ٝذسا» ضا پیف ٌیرطز.
اٌط ذسا «ذبِك» اؾت ،پؽ ا٘ؿبٖ ٘یع زاضای لسضت ذّك اؾتٕٞ 1.بٌٖ ٝ٘ٛو ٝذسا٘ٚس لسضت آفطیٙف زاضز
 ٚچیعٞبیی ضا وٛٔ ٝخٛز ٘یؿت ،ذّك ٔیوٙس؛ ا٘ؿبٖ ٘یع ثطای ٌكٛزٖ افكٞبی خسیرس زض خٟربٖ ٘یربظ ثرٝ
آفطیٙف  ٚذّك زاضز .ؾیط تبضید ا٘سیك ٝثكطی ٘كبٖ اظ آٖ زاضز و ٝا٘ؿبٖ ٔفبٞیٕی ضا ثطای ثیبٖ ٔى٘ٛٙبت
لّجی  ٚػمّی ذٛیف ذّك وطز ٚ ٜپؽ اظ آٖ ٘ظبْٞبی ٘ٛیٗ ٔ ٚتؼبلت آٖ ضٚاثظ خسیس ضا ثبظ تؼطیف ٕ٘ٛزٜ
اؾتٍ٘ .ب ٜذاللب٘ ٝخعئی اظ ٚخرٛز ا٘ؿربٖ اؾرت ور ٝثبیرس آٖ ضا ثربٚض زاقرت .ثیرٙف خبٔؼرٝقرٙبذتی ٚ
ؾٛؾیِٛٛغیه  ٚفّؿفی ٘یع ثبیس ثٔ ٝؼٙبی ذاللب٘ ٝزض ٔدبٔغ آوبزٔیه ٔغطح قٛز .ثطای ٔثبَ تئٛضیٞبی
 -1ػجٛزیت ،ثٙسٌی ٘یؿت ،ثّى ٝذّك خٟبٖ ث ٝزؾت ا٘ؿبٖ ثط ٔكی اِٟی اؾت.
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٘یٛت ٖٛزض ٔىب٘یه تسضیؽ ٔی ٌطزز  ٚزا٘كد ٛالخطْ ثبیس زض زاذرُ ایرٗ ٘ظربْ ثیب٘سیكرس ،زض حربِی ورٝ
٘یٛت٘ ،ٖٛیٛت ٖٛقس ،ظیطا ز٘یب ضا تٟٙب زض ٘ظبْ وپّطی ٘سیس ،ثّى ٝآٖ ضا فطا ٌطفت  ٚؾپؽ ذاللب٘ ٝث ٝثیٙكی
خسیس ضؾیس  ٚتٛا٘ؿت افكٞبی خسیس ضا تطؾیٓ ٕ٘بیسٕٔ .ىٗ اؾرت ایرٗ پطؾرف ٔغرطح ٌرطزز ور ٝاٌرط
ثرٛاٞیٓ چٙیٗ ٍ٘ب ٜوٙیٓ ،پؽ ٞیچ ٘ظبْ آٔٛظقی ٘جبیس ٚخٛز زاقت ٝثبقس .ثب ٍ٘ب ٜتٔٛبؼ ؤ ٗٞٛیترٛاٖ
ث ٝایٗ پطؾف ،پبؾد زاز .تٔٛبؼ ؤ ٗٞٛؼتمس اؾت ؤ ٝب ٘ؿجت ث ٝػّٓ ز ٚضٚیىطز زاضیٍٓ٘ :رب ٜا٘مالثری
)ٍ٘ ٚ (Revolutionary Scienceب٘ ٜطٔبَ ) .(Normal Scienceثطای تطثیت وبضٔٙس ػّٕری ٔریترٛاٖ ثرٝ
ٕٞبٖ چٟبضچٛة ٘طٔبَ ؾبیٙؽ اوتفب ٕ٘ٛز ،أب ثطای ذّك ثیٙف فّؿفی  ٚؾٛؾیِٛٛغیه ثبیرس پرب ضا فطاترط
ٟ٘بز  ٚفضبیی ذّك ٕ٘ٛز و ٝزض آٖ ا٘مالثی ٝ٘ - ٖٛثٔ ٝؼٙبی ؾیبؾی -ثتٛا٘ٙرس ایرسٜٞربی ذرٛز ضا ٔغرطح
ؾبظ٘س .غّجٍ٘ ٝب٘ ٜطٔبَ ؾبیٙؽ ،ثٚ ٝضؼیتی ٔٙدط ٔیقٛز و ٝاو ٖٛٙثساٖ زچبضیٓ .أطٚظ ٜزض پػٞٚكٍبٜٞب
 ٚزا٘كٍبٜٞبی ایطاٖ ،اٌط عطحٞبی پػٞٚكی زض ٕٞبٖ چٟبضچٛة ت ًٙشٙٞی زایٙبؾٛضٞبی ػّٕری ٘جبقرس،
اخبظ ٜتأییس  ٚچبح ٘رٛاٞس ٌطفت .ایٗ ثحث ؾیبؾی  ٚحىٔٛتی ٘یؿت ،ثّى ٝؾرٗ اظ ٍ٘ربٜٞربی تٙرً ٚ
پبضأتطٞبی ٘طٔبَ زایٙبؾٛضٞبی ػّٕی اؾت وٕٞ ٝچ ٖٛاذتبپٛؼ ٘ظبْ آٔٛظقری  ٚپطٚضقری وكرٛض ضا زض
چ ًٙذٛز ٌطفتٔ ٚ ٝب٘غ اظ ثطٚظ ذاللیت ٔی قٛز .ثٕٞ ٝیٗ ػّت٘ ،ظبْ آٔٛظـ ػبِی ثٔ ٝبقیٗ تطخٕرٝای
تجسیُ قس ٜاؾت و ٝؾ ٗٙفىطی اضٚپب  ٚأطیىب ضا اذص وطز ٚ ٜپؽ اظ تطخٕ ٝزض ایطاٖ تسضیؽ ٔریٕ٘بیٙرس.
یىی اظ ٔٛضٛػبت ثؿیبض ػدیت تأؾیؽ ضقت« ٝخبٔؼٝقٙبؾی ٙٞط» اؾت .ایٗ أط یره آوؿریٔ -رٛضاٖ
) (Oxymoronیؼٙی پسیسٜای ّٕٔ ٛاظ تٙبلض  ٚپبضازٚوؽ اؾت ،چطا و ٝخبٔؼٝقٙبؾی ذٛز ثیٙكی ٙٞرطی
اؾت  ٚاظ ایٗ ض ،ٚثیٙف ٙٞطیِ ٙٞط چٔ ٝؼٙبیی ٔیتٛا٘س زاقت ٝثبقس؟ اٌطچ ٝزض خبٔؼٝقٙبؾری ٙٞرط ؾرؼی
ٔیقٛز اضتجبط ٚثیك ٙٞط ثب ضٚیىطزٞب ،اضظـٞب  ٚؾبذتبضٞبی اختٕبػی ثیبٖ ٌطزز ،أب ٙٞط ضا لبثُ تحٛیرُ
ث ٝؾبذتبضٞب ٘ ٚظبْٞبی اختٕبػی تجییٗ ٔیوٙس ،زض حبِی وٙٞ ٝط ثیٙكی اؾت و ٝزض فطاؾٛی ا٘سیكٞٝبی
اختٕبػی ذّك ٌكت ٝاؾت .ایٗ یىی اظ وٛزوب٘ٝتطیٗ ضٚیىطزٞبیی اؾت ؤ ٝریترٛاٖ ثرٙٞ ٝرط زاقرت .اظ
آ٘دبیی و ٝزض اضٚپب  ٚأطیىب ضقتٝای ثب ٘بْ ” “Sociology of Artایدبز ٌطزیس ،ضقت ٝخبٔؼرٝقٙبؾری ٙٞرط
٘یع زض ایطاٖ تأؾیؽ ٌكت  ٚؾپؽ ثطای آٖ یه پسض  -ث ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ وؿی و ٝضقت ٝخبٔؼٝقٙبؾی ٙٞط
ضا ث ٝایطاٖ آٚضز ٚ ٜوتبة زضؾی آٖ ضا ث ٝضقت ٝتحطیط زضآٚضز -ٜتؼییٗ ٕ٘ٛز٘س .خبِت ایٙدبؾت و ٝتٕربٔی
ایٗ پطٚؾٞٝبی ٔمّسا٘ ٝضا ،اظ افتربضات ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ٔیپٙساضیٓ ،زض حبِی و ٝایٗ أط اظ افترربضات ٘یؿرت،
ثّى ٝاظ زأ ٝٙتضبزٞب  ٚپبضازٚوؽٞب زض فضبی ا٘سیك ٝای ٔرب حىبیرت زاضزٕٔ .ىرٗ اؾرت ایرٗ ضقرت ٝزض
چٟبضچٛة ٔٙظٔ ٝٔٛؼطفتی زیؿیپّیٙط -و ٝزض اضٚپب  ٚأطیىب ضٚیىطز غبِت اؾتٔ -ؼٙب زاقت ٝثبقس ،أرب زض
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ایطاٖ و٘ ٝظبْ ا٘سیكٝای ٔجتٙی ثط ٘ظبْ حىٕی اؾتٔ ،ؼٙبیی ٘ساضز .ظیطا ٘ظبْ ا٘سیكرٝای زض ایرطاٖ ثرطای
ذٛز تؼطیف ،چٟبضچٛة  ٚعجم ٝثٙسی ذبنی اظ ػّٓ زاضز ؤ ٝجتٙی ثط ضٚیىطزی غیط زیؿیپّیٙط اؾرت .ایرٗ
ضٚیىطز ت ًٙث ٝؾٛؾیِٛٛغی  ٚفّؿف ٚ ٝتعضیك آٖ ث٘ ٝظبْ آٔٛظـ ػبِی زض ایطاٖ ٝ٘ ،تٟٙب اظ ِٛاظْ تٛؾرؼٝ
٘یؿت ،ثّىٔ ٝب ضا اظ پیكطفت ٘یع ثبظ ٔیزاضز.

بحثونتيجهگيری 


زض ایٗ ٔمبِ ٗٔ ٝترالـ ٕ٘رٛزْ «چكرٓا٘رساظ» ٔتفربٚتی ثرطای فٟرٓ «خبٔؼرٝقٙبؾری» ثرٔ ٝثبثرٝ
«زیؿیپّیٗ» تطویت ؤ ٚ ٓٙكىالت ٔتطازف پٙساقتٗ «خبٔؼٝقٙبؾی» « ٚؾٛؾیِٛٛغی» ضا پطٚثّٕربتیعٜ
ثٕٙبیٓ  ٚؾپؽ زض ٔمبْ ثسیُؾبظی ،ضٚایتی اظ ؾٛؾیِٛٛغی ٘ ٝثٔ ٝثبث ٝیره «زیؿریپّیٗ ػّٕری» ثرُ زض
چبضچٛة یه «ثیٙف ٙٞطی» ثطؾبظْ .اِجت ٗٔ ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع ٚلٛف زاضْ و ٝتحٛیُ خبٔؼٝقٙبؾری ثرٝ
ؾٛؾیِٛٛغی  ٚتٕبیع ثیٗ ایٗ ز ٚضٚایت  ٚتمبثُ ثیٙف ٙٞطی  ٚثیٙف ػّٕی ٔیتٛا٘س تٍٙٙبٞبیی پیف ضٚی
ٔب ایدبز وٙس ِٚی تالـ انّی ٔٗ ثط ایٗ ثٛز ٜاؾت و ٝؾٛؾیِٛٛغی ضا ثٔ ٝثبثر ٝیره ثیرٙف ٙٞرطی زض
چبضچٛة ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایطاٖ «ثطؾبظْ» تب قبیس ٘مك ٝضاٞی پیف ضٚی ٔب ثبظ ٌطزز.
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