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مقدمۀ مترجم
مســئلۀ روش معرفتشــنایس و غلبــۀ روش در علــوم خمتلــف ،ازمجلــه عرصــۀ مطالعــات انســاین و
اجتماعــی ،از مســائیل اســت کــه در چنــد ســال اخیــر دغدغــۀ اینجانــب بــوده اســت و ازایـنرو هنگامــی
کــه ترمجــۀ ایــن کتــاب مطــرح شــد خیــی زود موافقــت کــردم .هــر چنــد ترمجــۀ کتــاب در ایــن حیطــه،
بهخصــوص کتابهــایی کــه هنــوز بــرای بســیاری از کلمــات و اصطالحــات آن معادلهــای فــاریس
شســتهرفته و صیقلخــورده وجــود نــدارد ،ســخت اســت و گاهــی خــایل از اشــکال نیســت ،امــا کتــاب
حاضــر را بــه علــت نوآورانــه بــودن بســیاری از مطالبــش و رو یکــرد خــایص کــه نو یســنده بــه روش دارد
مناســب دانســم.
این کتاب کوشــیده اســت نگاهی نو و تازه به روش داشــته باشــد و از آنجا که در دانشــگاههای
مــا مســئلۀ تفــوق روش بهحنــو جانکاهــی مشکلســاز شــده اســت ،ورود ایــن گونــه تفکــرات ،هــر چنــد
در خبشهــایی خــایل از اشــکال و ایــراد هــم نباشــد ،مفیــد و مؤثــر اســت .تلــی ســهلگیرانه و ســخاومتندانۀ
(اصطالحــایت کــه نو یســندۀ کتــاب اصــرار دارد دربــارۀ روش بــه کار ببــرد) نو یســندۀ کتــاب دربــارۀ روش
چیــزی اســت کــه مــا امــروزه بــه آن نیازمنــدمی.
در ایــن مقدمــۀ کوتــاه قصــد ورود بــه حمتــوای کتــاب یــا ارز یــایب مطالــب آن را نداشــته و نــدارم ،امــا
شایسته است در معریف کتاب به این اختصار از بیان نو یسندۀ آن اکتفا شود که «این كتاب برریس در
مسئله روش است .استدالل كتاب این است كه روش در علوم اجتماعی (و نیز علوم طبیعی) بهواسطۀ
یی-آمر یكاییهــا اجیــاد
جمموع ـهای از چش ـمبندیهای قــرن نوزدمهــی و یــا حــی قــرن هفدمهــی ارو پا 
ْ
شده است .بنابراین روش در فهم و ارائۀ خود دچار اشتباه است .من در این كتاب نشان دادم كه روش
جمموعهای كم و بیش موفق از روندهای گزارشدهی دربارۀ واقعیت مفروض نیست .بلكه اثرگذار است.
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توجوی روش
در جس 

روش بــه تولیــد واقعیــت كمــك میكنــد .روش چنــن كاری را آزادانــه و دلخبواهانــه اجنــام منیدهــد.
ْ
روش ترتیبــات و حنــوۀ گــردآوری چیزهــا -و تلــی از ترتیبــات آن چیزهــا -را تولیــد میكنــد كــه میتوانســتند
بــه صــورت دیگــری نیــز باشــند .امــا چگونــه بــه چنــن چیــزی بیندیشــم؟ چگونــه از ایــن ایــده ،كــه روش
ً
جمموعـهای تكنیكــی (یــا اخالقیــایت خــاص) از روندهاســت كــه بایــد بــه شــیوهای كامــا مشــخص بــه
كار گرفتــه شــود ،جنــات یابــم؟ چگونــه از قانو نگذاریهــایی كــه در كتابهــای دریس دربــارۀ روش
میشــود جنــات یابــم؟ چگونــه از تلیقهــای كاملشــده و بستهشــدۀ موجــود از روش خــاص شــومی؟
یی-آمریــكایی فاصلــه بگیــرمی؟ در ایــن كتــاب مــن
چگونــه از قطعیتهــای بــدون تردیــد متافیز یكــی ارو پا 
كوشــیدهام تــا جمموعـهای از واژگان بــرای فكــر كــردن دربــارۀ روش ،عملكــرد و كاركــرد آن را تولیــد كمن .من،
بــا پیــروی از نو یســندگاین در تار یــخ و فلســفه و جامعهشــنایس علــم ،مفهــوم «روش» را توســعه دادهام،
بهحــدی كــه نهتهنــا شــامل آنچــه اكنــون بــه شــكل منتهــا و تولیــد آنهاســت بشــود ،بلكــه شــامل
ـرزمنی منشـأها و پشــتیباینهای خمــی آنهــا نیــز بشــود».
سـ
ِ
ازایـنرو نو یســندۀ کتــاب بهصراحــت بیــان داشــته اســت کــه «مــن با این خواســت كــه روشهای
علــوم اجتماعـ ِـی جــاری را واژگــون -و یــا حداقــل بــا ســؤاالیت مواجــه -ســازم آغــاز كــردم .مــن بیــان
داشــم كــه روشهــای جــاری قوتهــای فــراواین دارنــد ،امــا در عــن حــال دچار چشـمبندهایی هســتند.

در طــول مســیر تــاش كــردم تــا نشــان دهــم كــه روشهــای جــاری جمموع ـهای خــاص از فرضهــای
متافیز یكــی را پیشفــرض و وضــع میكننــد؛ فرضهــایی كــه میتواننــد و (و یــا چنانكــه بیــان م ـیدارم)
بایــد حــذف شــوند».
عــاوه بــر ایــن معــریف بســیار کوتــاه ،الزم اســت کــه خواننــدگان گرامــی را بــه چنــد نکتــه توجــه
جــدی بدهــم:
اولــن نکتــه ایــن اســت کــه ایــن كتــاب ادبیــات خــاص خــود را دارد و نو یســنده بهمــرور
اصطالحــات مــورد نظــر خو یــش را وضــع میکنــد و در طــول مــن آنهــا را صیقــل میدهــد .چنانكــه
در انهتــای فصــل دوم نیــز بهصراحــت خاطــر نشــان میســازد ،بــرای پیشبــرد مباحــث خو یــش دربــارۀ
روش ،نیازمنــد اجیــاد واژگان جدیــدی در اینبــاره بــوده اســت؛ واژگاین كــه متضمــن معــاین متعــارف و
مرســوم دربــارۀ روش نباشــند و امــكان بیــان مقصــود نو یســنده از طر یــق آنهــا فراهــم شــود .ازایـنرو یكی
از نتایــج و آثــار چنــن كاری آن اســت كــه الزم اســت كتــاب بــه مهــان ترتیــی خوانــده شــود كــه نگاشــته
شــده اســت؛ چــرا كــه در غیــر ایــن صــورت خواننــدۀ گرامــی از ر یشــه و معنــای یــك اصطــاح ،كــه در
ادامــۀ مــن بــه كار بــرده شــده اســت ،یباطــاع خواهــد مانــد .نو یســنده خــود بهصراحــت بیــان مـیدارد

مجرتمۀمدقم

«در مابــی كتــاب مــن ایــن گزینــۀ غیــر متعــارف را دنبــال میكمن .مطمئنا ،خبشهای مربوط به سیاســت،
و نیــز صــدق ،بهحــدی جــدی اســت كــه فكــر نكــردن بــه آنهــا اشــتباه اســت .امــا اگــر خبواهــم چنــن
كنــم ،دسـتکم دو دلیــل نیازمنــد واژگان هبتــری بــرای ســخن گفــن از روش هســتمی ».و مشــخص اســت
کــه ایــن واژگان جدیــد و اجیــاد آنهــا در ترمجــه ،بــا مشــکل دو چنــدان مواجــه خواهــد بــود .ازای ـنرو
تــاش شــده اســت کــه هرجــا نو یســنده اصطالحــی جدیــد را وضــع کــرده اســت مترجــم نیــز از ترمجههــای
متعــارف بــرای آن اصطــاح خــودداری کنــد و بــا توجــه بــه مضمــون و حمتوای مــن و کاربردهای آن کلمه
در سراســر کتــاب ،معــادیل فــاریس اجیــاد کنــد و بــه کار بــرد کــه هبتــر بتوانــد جایگز یــن آن اصطــاح باشــد.
امید است که در این کار موفق شده باشم.
یــك تذكــر جــدی بــه خواننــدگان گرامــی آن اســت كــه كتــاب ،مهانطــور كــه نو یســنده آن دربــارۀ
روش اعتقــاد دارد ،كتــایب نیســت كــه بهســرعت خوانــده شــود .یعــی مهانطــور کــه نو یســنده تأ کیــد
دارد کــه روش بایــد آرام و آهســته و بــا تــأین بیشتــر باشــد ،ایــن کتــاب نیــز بایــد بــه دقــت و بــا آهســتگی
خوانــده شــود .ایــن دقــت و آهســتگی  ،هــم اقتضــای حمتــوای كتــاب اســت و هــم مقتضــای ســبك بیــان
نو یســنده ،كــه كمــی تــا قســمیت دیر یــاب و نیازمنــد تامــل اســت.
از سوی دیگر در موارد فراواین نو یسنده با استفاده از شیوههای خمتلف بر كلمایت تأ كید كرده است
كــه توجــه بــه آنهــا معنــای مجــات را در ذهــن خواننــده ك موبیــش عــوض میكنــد .در ترمجــه تــاش
شــده اســت كــه بــه مهــۀ ایــن مــوارد تــا حــد تــوان توجــه شــود .الزم اســت كــه خواننــدۀ حمتــرم نیــز بــه آنهــا
توجــه کنــد.
شایســته اســت کمــال تشــکر را داشــته باشــم از مهــۀ کســاین کــه مترجــم را در شــکل گیــری ایــن اثــر
یــاری کردنــد .یپگیریهــای جــدی جنــاب آقــای شــادماین اثــری جــدی در تمکیــل ترمجــه و ارائــۀ ایــن
اثــر بــرای انتشــار داشــته اســت کــه از ایــن طریــق بایــد از ایشــان و دوستانشــان تشــکر کــم .همچنــن
ـف آن مشــوق انتشــار آن بودنــد.
جنــاب آقــای دکتــر حممــد نعمــی بــا مطالعــۀ اثــر و یپگیــری مراحــل خمتلـ ِ
در هنایــت ،ترمجــۀ ایــن کتــاب را بــه مهســر گرامـیام کــه آمــوزگار تقــوا و ّ
تدیــن اســت تقــدمی میمنــامی.
سیدجمتیب عز یزی
1393
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تقدیر و تشکر
ایــن كتــاب برآمــده از نوشــتهها ،مباحثــات ،دوســی و محایــت تعــداد ز یــادی از مهــكاران ،دوســتان
و دانشــجو یامن اســت ،زمینــهای كــه طــی ســالها اجیــاد شــده و تــداوم داشــته اســت .در میــان
اینمهــه ،عالقهمنــدم كــه تشــكر خــاص خــود را بــه افــراد ز یــر بیــان كــم :مادلــن آ كریــچ ،1كریســتنی
آســدل ،2انــدرو بــاری ،3روث بنچــاپ ،4بر یتــا برنــا ،5میچــل كالــن ،6كلودیــا كاســتدا ،7بــوب كو پــر،8
آین داجــال ،9ادیــث الدر یــج( 10فقیــد) ،دونــا هــاراوی ،11هانــس هاربــرس ،12دیكــی هنریكســن ،13جــان
هــومل ،14كســپر جنســن ،15توربــن جنســن ،16كار یــن كنور-ســتینا 17،برونــو التــور ،18مائــورن مكنیــل،19
1. Madeleine Akrich
2. Kristin Asdal

3. Andrew Barry

4. Ruth Benschop
5. Brita Brenna

6. Michel Callon

7. Claudia Castaeda
8. Bob Cooper

9. Anni Dugdale

10. Edith Eldridge

11. Donna Haraway
12. Hans Harbers

13. Dixi Henriksen
14. John Holm

15. Casper Jensen

16. Torben Jensen

17. Karin Knorr-Cetina
18. Bruno Latour

19. Maureen McNeil
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توجوی روش
در جس 

تیور یــد ماركوســن ،1ایــوان داكوســتا ماركــوس ،2تیاگــو مور یــرا ،3بر ینكــه پاســو یر ،4جینتــه پولــس ،5ولولونــا
رابهیر یســوا ،6الرس ر یســن ،7جــان ســتیودمناریاسجی ،8مار یلــن اســتراثرن ،9لــویس ســومچان ،10نیــگل
ثر یفــت ،11دیو یــد ترنبــول ،12جــان یــوری ،مارجــا وهو یلیــن ،13الرا واتــس 14و اســتیو وولــگار .15مهــۀ ایــن
افــراد بــه صورتهــای خمتلــف ،بــه صــورت شــخیص یــا از طر یــق آثارشــان ،باعــث عالقــۀ مــن بــه
موضــوع روش شــدند و بــه مــن در شــكلدهی بــه اســتداللهای ایــن كتــاب كمــك كردنــد .برخــی
از آنهــا نگارشهــای اولیــۀ كتــاب را خوانــده و پیشــهادهای گســتردهای دادنــد .مــن از مهــۀ آنهــا
متشــكرم.
عــاوه بــر ایــن گــروه گســترده ،پنــج نفــر از دوســتان و مهــكارامن كمكهــای مهمی در شــكلدهی این
كتــاب و تــداوم تالشهــای مــن بــرای روشــن ســاخنت مباحــث ایــن كتــاب داشــتند .ازایـنرو عمیقــا از
ایشــان تشــكر میكــم :كو یــن هیثر ینگتــون ،16كــه دغدغــه مشــترك او دربارۀ حقههای متثیــل نقش مركزی
در ایــن كتــاب دارد و گفتوگوهــای بــا او ،خصوصــا بــر ســر میــز شــام ،منبعــی از محایــت و راهنمــایی مــداوم
بوده اســت؛ آنهماری مول ،17كه تفاوت و چندگانگی را تأســیس كرد و اغلب در پیادهرویهای پرتوان،
مباحــث ایــن كتــاب در قســمتهای خمتلــف آن را مــورد حبــث ،تشــو یق و ترغیــب قــرارداد و بــر تــداوم آن
بــه شــكل كنــوین آن تاكیــد داشــت؛ اینگــون مــوزر ،18كــه عالقــۀ او بــه ذهنیتهــای پیچیــده ،جتسـمها،
توز یعهــا و مســئلۀ گریزانبــودن ،كــه اغلــب در پیادهرویهــای پرتوانتــری بــه حبــث گذاشــته میشــد،
فرصیت برای كشف بسیاری از مواضعی بود كه در كتاب مشتركمان و در این كتاب حبث شده است.
1. Turid Markussen

2. Ivan daCosta Marques
3. Tiago Moreira

4. Bernike Pasveer
5. Jeannette Pols

6. Vololona Rabeharisoa
7. Lars Risan

8. John Staudenmaier sj
9. Marilyn Strathern
10. Lucy Suchman
11. Nigel Thrift

12. David Turnbull

13. Marja Vehvilaïnen
14. Laura Watts

15. Steve Woolgar

16. Kevin Hetherington
17. Annemarie Mol
18. Ingunn Moser
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رکشت و ریدقت

و یكی ســینگلتون ،1كه خوشــبختانه آرامتر پیادهروی میكند ،اما حساســیت او در كارش دربارۀ گریزان
ی جهــان و چیزهــایی كــه بهخــویب در چارچــوب قــرار منیگیرنــد ،عمیقــا
ن بــودن ،بســیار ِ
بــودن ،پهنــا 
كارهای مشــتركمان و اســتداللهایی را كه در اینجا صورت گرفته اســت آ گاهی خبشــیده اســت؛ و هلن
وران ،2كــه او هــم آهســتهتر راه مـیرود ،امــا بــا اینحــال كار او دربــارۀ تصــورات هسیت/معرفتشــناخیت
مســیری طــوالین را میپیمایــد و مباحثــات ســخاوتمندانه او ،هــم دربــارۀ خصوصیــات تار یــخ و عمــل
بومیــان هــم بهعنــوان انگیــزهای بــرای تفكــر دربــارۀ روش ،واقعیتهــا و امكانهــای آن بــرامی حیــایت بــوده
اســت .بــا ایــن كــه كلمــات منیتواننــد جبرانكننــدۀ زمحــات آنهــا باشــد  ،مــن از ایــن پنــج دوســت تشــكر
و یــژه دارم .البتــه مســئولیت شــكل خــایص كــه اســتداللهای آنهــا در ایــن مــن بــه خــود گرفتــه اســت
بــا مــن اســت.
همچنــن از شــیال هالســال  ،آنگــوس لــو و دونكــن لــو متشــكرم .ایــن كتــاب بــدون پشــتیباین
3

4

5

شــخیص مــداوم آنهــا و تشــو یقهای فكریشــان ممكــن نبــود .حبــث بــر ســر خبشهــای خمتلــف ایــن
كتــاب بــا دونكــن در مهــۀ مراحــل تمكیــل كتــاب لذتخبــش بــود و مــن مرهــون ذوق عــكایس شــیال
هالســال خواهــم بــود.
اجتماعــی
در هنایــت از مركــز مطالعــات علمــی ،6خبــش جامعهشــنایس 7و دانشــكدۀ علــوم
ِ
دانشــگاه لنكســتر 9متشــكرم .دانشــگاه لنكســتر دارای فضای فكری خالق و حامی پژوهشهای علوم
8

اجتماعــی اســت و بــه عنــوان خبــی از پیشــهادهای ســخاوتمندانهاش بــه اعضــای هیئــت علمــی
امــكان مرخیصهــای ســاالنه اعطــا میكنــد .اولــن نــگارش كتــاب حاضــر در طــول ســپتامبر و دســامبر
 2001در چنــن فرصــی نگاشــته شــد.
دربــارۀ ســؤاالیت کــه در ایــن كتــاب دربــارۀ روش مطــرح کــردم در وبســایت خبــش جامعهشــنایس
دانشــگاه لنكســتر حبــث شــده اســت .بــرای مطالعــۀ بیشتــر میتوانیــد بــه آدرس ز یــر مراجعــه كنیــد:

http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/

1. Vicky Singleton
2. Helen Verran
3. Sheila Halsall
4. Angus Law

5. Duncan Law

6. Centre for Science Studies
7. Department of Sociology
8. Faculty of Social Science
9. Lancaster University

[فصل اول]
توجوی روش
درآمدی بر :در جس 

اگر این یك آشفتگی مهیب است ...آنگاه آیا امكان دارد چیزی با آشفتگی كمتر ،توصیف آن را خراب کند؟
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توجوی روش
در جس 

«آلیــس 1گفــت امتحــان کردنــش فایــدهای نــدارد .كــی منیتوانــد چیزهــای غیــر ممكــن را بــاور
کنــد .ملكــه 2گفــت بهجرئــت میگــومی کــه ز یــاد متر یــن نكردهایــد .وقــی همســن و ســال مشــا
بــودم ،مهیشــه روزی نمیســاعت ایــن كار را میكــردم .چــرا [فكــر میكنیــد كــی منیتوانــد بــه
چیزهــای غیــر ممكــن اعتقــاد داشــته باشــد]؟ گاهــی اوقــات تــا قبــل از صبحانــه بــه شــش چیــز
غیــر ممكــن اعتقــاد پیــدا میكــردم».

3

لوئیس كارول ،آلیس در سرزمنی عجایب

4

روش چگونه میتواند با آشفتگیها سر و کار داشته باشد؟
بــه تصو یــر صفحــۀ قبــل و ســؤایل كــه در ز یرنو یــس آن آمــده اســت نــگاه كنیــد .موضــوع ایــن كتاب مهان
ز یرنو یــس اســت؛ و دربــارۀ اینكــه وقــی علــوم اجتماعــی تــاش میكنــد تــا چیزهــای پیچیــده ،پراكنــده
و آشــفته را توضیــح دهــد چــه اتفــایق میافتــد .اســتدالل خواهــم كــرد كــه جــواب ایــن اســت:
خود آن چیزی كه قرار اســت توضیح داده شــود
جامعهشــنایس مایل اســتآن را به هم بریزد .چون وقیت ِ
خیــی منســجم نباشــد ،توضیحــات ســاده و روشــن بــه كار خنواهــد آمــد .مهــان تــاش بــرای واضحبــودن
خیــی ســاده باعــث افزایــش آشــفتگی میشــود .اگــر قــرار باشــد علــوم اجتماعــی بــرای ســر وكلـهزدن بــا
آشــفتگی ،پراكندگــی و یبنظمیهــای نســی مهیاتــر شــود ،چگونــه خواهــد شــد؟ کتــاب حاضــر میکوشــد
تصو یــری از ایــن وضعیــت ارائــه دهــد.
یبشــک برخــی چیزهــای ایــن جهــان را میتــوان مشــخص و معــن کــرد .توز یــع درآمدهــا ،انتشــار
ً
جهــاین گاز  ،CO2مرزهــای كشــورها و شــرایط قراردادهــا انواعــی از واقعیتهــای عجالتــا باثبــایت هســتند
كــه علــوم طبیعــی و اجتماعــی بــه شــکل ك موبیــش مؤثــری بــا آنهــا ســر و كار دارنــد .امــا در كنــار چنــن
پدیدههــایی ،جهــان بــه شــکلهای كامــا متفــاویت نیــز در هــم بافتــه شــده اســت .اســتدالل مــن ایــن
ن شــکلها دســت پیــدا منیکننــد .پــس آن
اســت كــه روشهــای پژوهــش دانشــگاهی واقعــا بــه ایــ 
بافتههــایی کــه از دس ـتیایب بــه آن ناتوانانــد چیســتند؟
1. Alice

2. Queen

 .3این خبش از داستان مشهور آلیس در سرزمنی عجایب در ادامۀ این كتاب مورد استفادۀ استعاری نو یسنده قرار میگیرد [مترجم].
 .4نــام اصــی ایــن داســتان مشــهور «ماجراهــای آلیــس در ســرزمنی عجایــب» ( )Alice's Adventures in Wonderlandاســت کــه بــه
اختصــار آلیــس در ســرزمنی عجایــب ( )Alice in Wonderlandنامیــده میشــود .ایــن داســتان را ســال  1865میــادی «چارلــز لودو یــگ
دوگســون»( )Charles Lutwidge Dodgsonنو یســندۀ انگلیــی نوشــته اســت .نــام هنــری او لوئیــس کارول ( )Lewis Carrollبــوده اســت.
ایــن داســتان در واقــع رمــاین کوتــاه بــرای کــوکان اســت (نزدیــک بــه  27500کلمــه) کــه در واقــع یــک بــازی بــا «منطــق» اســت .تاکنــون دههــا فیلــم
ســینمایی ،برنامــۀ تلو یز یــوین و دیگــر آثــار هنــری براســاس ایــن داســتان ســاخته شــده اســت [مترجــم].

شور یوجتسج رد :رب یدمآرد

اگــر خبواهــم فهرســی هتیــه کنــم ،خیــی زود مشــخص میشــود كــه ایــن فهرســت بالقــوه پایانناپذیر
اســت .دردهــا و لذتهــا ،امیدهــا و بمیهــا ،شــهودها و دركهــا ،شكسـتها و رســتگاریها ،ناامیدیهــا
و اهلامهــا ،جنهــا و پریهــا ،چیزهــایی كــه می ُســرند و میلغزنــد ،یــا آشــكار و هنــان میشــوند ،تغییــر
ل پیشبیینهــا .اینهــا فقــط برخــی از
شــكل میدهنــد ،یــا اصــا شــكل خــایص ندارنــد و غیــر قابــ 
پدیدههــایی هســتند كــه بــا روشهــای علــوم اجتماعــی بــه دســت منیآینــد .البتــه شــاید اصــا اینهــا
بــه علــوم اجتماعــی تعلــق نداشــته باشــند .امــا شــاید هــم داشــته باشــند و شــاید هــم خبــی از آنهــا بــه
علــوم اجتماعــی تعلــق دارنــد و شــاید هــم بایــد بــه علــوم اجتماعــی تعلــق داشــته باشــند .بــه هــر ترتیــب،
ایـ ْـن چیــزی اســت كــه میخواهــم مطــرح كــم .خبشهــایی از جهــان در قالــب قومنگاریهــا ،تار یخهــا و
آمارهــای مــا قــرار میگیرنــد ،امــا خبشهــای دیگــر چنــن نیســتند و اگــر هــم چنــن بشــوند ،هنگامی اســت
كه برای واضح شــدن كج و معوج شــدهاند .این مشــكیل اســت كه من میخواهم با آن دســت و پنجه
نــرم کــم .اگــر خبــش قابــل توجهــی از جهــان مهبــم ،پراكنــده یــا غیــر دقیــق ،لغزنــده ،احساســایت ،یبثبــات
ً
و گــذرا ،گریــزان یــا غیــر مشــخص باشــد و ماننــد مــوم تغییــر كنــد و یــا واقعــا هیــچ الگــویی نداشــته باشــد،
آنگاه چــه جــایی بــرای علــوم اجتماعــی بــایق میمانــد؟ چگونــه میتوانــم برخــی از واقعیتهــایی را
بــه دســت آورمی كــه اكنــون بــه آنهــا دســتریس نــدارمی؟ آیــا میتوانــم آنهــا را بهخــویب بشناســم؟
آیــا اصــا بایــد آنهــا را بشناســم؟ آیــا «دانســن» مهــان اســتعارهای اســت كــه بــه آن نیازمنــدمی؟
و اگــر چنــن نیســت ،چگونــه میتوانــم بــا آنهــا رابطــه برقــرار كنــم؟ اینهــا مســائیل اســت كــه در ایــن
كتــاب شــرحش میدهــم.
مــن یــك جــواب واحــد بــه مهــۀ ایــن ســؤالها نــدارم .ایــن كتــاب بیشتــر آغازكننـدۀ چنــن حبــی
ْ
واقعیــت یبثبــات و گــذرا و ّ
فــرار باشــد ،منیتوانــم انتظــار
اســت تــا پایاندهنــده .در هــر چیــزی ،اگــر
جــواب واحــدی داشــته باشــم .اگــر جهــان پیچیــده و ســردرگم باشــد ،دسـتکم برخــی اوقــات جمبــور می
از ســادگیها دســت بــردارمی .امــا یــك چیــز قطعــی اســت :اگــر میخواهــم دربــارۀ پیچیدگیهــای واقعیــت
فكــر كنــم ،آنگاه بایــد بــه خودمــان بیاموزانــم كــه بــه شــیوههای جدیــدی فكــر كنــم ،متر یــن كنــم ،رابطــه
برقــرار كنــم و بشناســم .الزم اســت بــه خودمــان بیاموزانــم كــه برخــی از واقعیتهــای جهــان را بــا
روشهــای غیــر معمــول یــا ناشــناخته در علــوم اجتماعــی بشناســم.
ً
مثــا چــه روشهــای غیــر معمــویل و ناشــناختهای؟ چنــد منونــه از آنهــا چننیانــد :شــاید مــا
بایــد آنهــا را از راه گرســنگی ،ســلیقه ،ناراحــی و یــا درد جســمی خــود بشناســم .اینهــا اشــكایل از
شــناخت بهمثابــۀ جتســم اســت .شــاید نیــاز باشــد آنهــا را از راه احساســات «شــخیص» بشناســم
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كــه مــا را بــه ســوی جهــاین از حساســیتها ،اشــتیاقها ،شــهودها ،ترسهــا و خیانتهــا رهنمــون
میکننــد .اینهــا منونههــایی از شــناخت بــه شــکل عاطفــه یــا تــرس هســتند .شــاید الزم باشــد كــه در
عقایدمــان دربــارۀ وضــوح و دقــت بازنگــری کنــم و راههــایی بــرای شــناخت امــور مهبــم و یبثبــات بیابــم،
بــدون آنكــه تــاش كنــم ســفت و حمكــم بــه آنهــا چبســبمی .در اینجــا شــناخت از راه تكنیكهــای
دقــی تعمــدی امکانپذیــر میشــود .شــاید الزم باشــد وقــی كــه میدانــم چیــزی حركــت میكنــد،
یب ِ
دربــارۀ اینكــه چقــدر حركــت میكنــد و اینكــه آیــا در مكانهــای دیگــر نیــز چنــن اســت و اگــر هســت

چگونــه ،بازنگــری كنــم .ایــن شــیوۀ «شــناخت بهمثابــه حتقیق تعبیهشــده »1را شــكل میدهــد .همچننی
بهطــور قطــع بــه تفكــر جــدی دربــارۀ رابطــۀ مــا بــا هــر آنچــه میشناســم نیــاز دارمی و بایــد بپرســم كــه
رونــد شــناخت یــك چیــز تــا چــه انــدازه باعــث بــه وجــود آمــدن آن چیــز میشــود .همچنــن بهعنــوان
مســئلهای کــه مههجــا جــاری اســت ،بایــد باجدیــت بپرســم كــه آیــا اســتعارهای كــه بــه آن نیازمنــدمی
«شــناخنت» اســت؟ یــا شــاید بایــد بپرســم كــه چــه زمــاین بــه اســتعارۀ «شــناخنت» نیازمنــدمی؟ شــاید
دانشــگاهها نیازمنــد اســتعارههای دیگــری بــرای فعالیتهــای خــود باشــند و یــا شــاید فعالیتهــای
دیگــری نیــاز داشــته باشــند.
چنــن ســخناین جدیــد بــه نظــر میرســند ،امــا آنقدرهــا هــم جدیــد نیســتند .در علــوم اجتماعــی،
میتــوان شــواهد فــراواین یافــت كــه نشــان میدهــد ایــن علــوم حرکــت در ایــن مســیر را شــروع کردهانــد.
در دو دهــۀ گذشــته ،روشهــای حتلیــل دادههــای بصــری ،رو یكردهــای كارآییحمــور 2و فهــم روشهــا
بهمثابــۀ شــعر یــا روایتهــای مداخلهگــر ،3مهــه و مهــه ،مهــم شــدهاند .دانشــجو یان انسانشــنایس،
مطالعــات فرهنگــی و جامعهشــنایس بــا روشهــای اندیشــه و توصیــف دربــارۀ ذهنیــت یبکانــون و
پیچیدگیهــای جغرافیــایی دســت بــه گریبــان شــدهاند .روشهــا و توصیفهــایی کــه وقــی صمیمیــت
ً
لزومــا متضمــن جمــاورت نیســت بــروز مییابنــد .بهعــاوه ،تصــور رو بــه گســتریش هــم هســت كــه در
ً
ْ
عمومــی غیــر قطعــی ،غیــر قابــل پیشبیــی و بــه بیــان ر یــایض «واقعــا آشــوبناک»
هــای
آن جریان ِ
هســتند .اكنــون بســیاری معتقدنــد كــه اگــر قــرار اســت «قومنــگاری» جهــان شــبكهای یــا ّ
ســیال را
ِ
بشناســد ،بایــد بــه شــیوۀ دیگــری عمــل كنــد .ایــن تصــور كــه دانــش مبتــی بــر بافتهــا بــوده و حمــدود
اســت ،تصــور راجیــی شــده اســت و مفینیس ـتها از دانشهــای تعبیهشــده 4ســخن بــه میــان میآورنــد؛
 :Situated .1منظور حتقییق است كه در فضا و زمان خاص تعبیه و واقع شده باشد و مفهومی در مقابل جهانمشویل است [مترجم].

2. Performance approaches

 : situated knowledges .4منظوراز تعبیهشدگی در پاوریق  1بهاختصار توضیح داده شد [مترجم].

3. interventionary narrative

شور یوجتسج رد :رب یدمآرد

حــال آنكــه انسانشناســان ،نــگارش و در یافــت فرهنگهــا را كاوش میکننــد* ١.حتقیقــات بــازار،
كــه اغلــب از ّ
ختیــل قویتــری نســبت بــه علــوم اجتماعــی دانشــگاهی برخــوردار هســتند ،روشهــایی
ماننــد میزگردهــای *مذاقســنجی اجیــاد كردهانــد تــا بــا آن امــور غیــر معرفــی و گــذرا را بفهمنــد .همچنــن
نــرم» دخالــت در ســازمانها را بــا
مشــاورههای مدیریــت بــرای عقــب منانــدن از قافلــه« ،روشهــای ِ

رویآوری بــه روشهــای *منایشســازی *قانو نگذارانــه و عملكــردی بــه كار گرفتهانــد.

بنابرایــن جهــان در حركــت اســت و علــوم اجتماعــی نیــز ك موبیــش بــا یبمیــی از آن پیــروی میكند.
بــه جــای آنكــه *فــرد را شــخص شناســا در نظــر بگیرنــد ،او را فــردی عاطــی و جمســم فــرض میکننــد.
ماهیــت فــرد در نظر یــه و عمــل اجتماعــی در حــال جابهجــا شــدن اســت .ســاختارها در سـ ّـیال بودنشــان
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ل پیشبیینتــر تلــی میشــوند .در عــن حــال ،هنــوز در علــوم اجتماعــی ســخن از
شكســتهتر و غیــر قابـ 
«روش» دعــوت بــه جمموعــۀ حمــدودی از پاسـخها حمســوب میشــود .مجـعآوری و دسـتكاری بعــی از
ـاد روش حتقیــق در خبشهــای ز یــادی از علــوم اجتماعــی مانند جامعهشــنایس،
انــواع دادههــای ّكمـ ْـی منـ ِ
اقتصــاد ،روانشــنایس و جغرافیــای انســاین اســت .مج ـعآوری و دس ـتكاری برخــی از انــواع دادههــای
منــاد روش حتقیــق انسانشــنایس ،مطالعــات فرهنگــی ،مطالعــات علــوم و دیگــر خبشهــای
كیــیِ ،
جامعهشــنایس و جغرافیــای انســاین اســت* .منادشــنایس ّكمی/كیــی و تفكیــك آن در بســیاری از
واحدهــای دریس روش حتقیــق تعبیــه شــده اســت .در جهــان انگلییسزبــان ،بــدون گذرانــدن چنــن
واحدهــایی و بــدون یادگیــری روشهــای متناســب بــا آنهــا غیــر معمــول و شــاید غیــر ممکــن باشــد
کــه کــی را بهعنــوان یــک دانشــمند اجتماعــی بشناســند .در واقــع امــروزه برنامــۀ رمســی مــی درسهــای
علــوم اجتماعــی در بر یتانیــا اجیــاب میكنــد كــه ایــن دروس هــر دو جمموعــۀ روشهــای كیــی و ّكمــی را در
بربگیــرد؛ هرچنــد دانشــجو یان و اســتادان بســیاری عالقـهای بــه ایــن درسهــا ندارنــد و حمتــوای آنهــا را
در هبتریــن حالــت -دارای کمتریــن ارتبــاط بــا رونــد پژوهــش خو یــش میداننــد.ایــن كتــاب اســتدالل مســتحمكی بــرای شــیوهای از اندیشــیدن دربــارۀ روش ارائــه میكنــد؛
ً
رویش کــه گســتردهتر ،ســبكبارتر ،پرمثرتــر و در عرصههــای خــایص ،کامــا متفــاوت بــا بســیاری از
فهمهــای متعــارف اســت؛ بنابرایــن خبشهــایی از ایــن اســتدالل محلــهای اســت بــه حمدودیتهــایی
کــه فهمهــای متعــارف اجیــاد کردهانــد .البتــه بنــا بــه دالیــل متفــاویت ،چنــن محل ـهای بایــد حمتاطانــه
صــورت گیــرد .خنســتنی دلیــل اینكــه «روش علــوم اجتماعــی» یــك جانــور چندســر اســت .ایــن موجــود
در مقــام ادعــا رنگارنــگ و نامهگــن اســت و در مقــام عمــل ،ایــن خصوصیـ ْـت بســیار شــدیدتر میشــود.
البتــه از آنجــا كــه اســتدالل مــن بــه ســود تكثــر بیشتـ ِـر روششــناخیت اســت ،از تكثــر در هــر جــا كه باشــد
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كــه البتــه در مههجــا یافــت میشــود -اســتقبال میکــم .بنابرایــن مشــخص میشــود كــه مســئله نــهکمبــود تکثــر در عمــل بــه روش ،كــه تظاهــر هژمونیــك و ســلطهطلبانه خوانشهــا و تلیقهــای خــایص
از روشهاســت .در آینــده ،و در حبــث از ارزشمــداری روشهــا ،بهاختصــار بــه ایــن مســئله برخواهــم
گشــت.
ق اغلــب مهــم -اگــر
یکــی دیگــر از دالیــل حمتــاط بــودن ایــن اســت كــه روشهــای اســتاندارد حتقیـ 
نگو یــم ضــروری -هســتند .بهعنــوان یــك مثــال مشــهور ،حتقیقــات ّكمـ ِـی مربــوط بــه بــرریس بیماریهای
واگیــردار بــود كــه رابطــۀ قابــل قبــویل بــن ســیگار كشــیدن و ســرطان ر یــه اجیــاد كــرد ٢.مثــال دیگــری كــه
بیشتــر رنــگ علــوم اجتماعــی داشــته باشــد مطالعــات فــراواین اســت كــه بیشترشــان ّكمــی هســتند و
رابط ـهای قــوی میــان ضعــف ســامیت و دســتهای از نابرابریهــای اجتماعــی ،شــامل فقــر ،یافتهانــد.

٣

یــا حتقیقــایت کــه بــن آســیبپذیری در برابــر حــوادث طبیعــی و ســن و ســال ،انــزوای اجتماعــی و فقــر
ً
رابطــهای یافتهانــد 4.مطمئنــا مهــواره پیچیدگیهــا و ســردرگمیهایی هســت 5.بــا ایــن وجــود ،چنــن
مطالعــایت مبنــای تالشهــای گســترده و مهــم در راســتای آمــوزش هبداشــت بودهانــد .عــاوه بــر اینهــا
میتــوان داســتانهای یبمشــاری از موفقیتهــای روشهــای اســتاندارد ّكمــی و كیــی تعریــف کــرد.
ن طور نیست كه روشهای استاندارد حتقیق یکسره غلط باشند .این روشها مهم
بنابراین ،ای 
ً
هســتند و احتمــاال مهــم نیــز خواهنــد مانــد .از مهنی روســت كه میگومی دنبال تلیقای گســتردهتر و پرمثرتر،
و در عنی حال متفاوت ،از روش هسمت .اما سخن گفنت از تفاوت در واقع گرایش به نقد کردن است.
مهانطــور کــه در بــاال گفــم ،اســتدالل خواهــم کــرد کــه هرچنــد روشهــای اســتاندارد غالبــا در آنچــه
میکننــد بســیار خــوب عمــل میکننــد ،بهحنــو بــدی بــرای مطالعــۀ مســائل گــذرا ،مهبــم و یبقاعــده بــه
ـود روشهــای اســتاندارد حتقیــق آنقدرهــا هــم مســئلهبرانگیز
كار گرفتــه میشــوند .چنانكــه گفــم ،خـ ِ
گفتمــان روش بــه آنهــا ضمیمــه شــده اســت.
نیســتند بلكــه مســئله ارزشمــداریای اســت كــه در
ِ

اگــر «روشهــای حتقیــق» جمــاز بــه ادعــای هژمــوین و یــا (بدتــر از آن) احنصــار روششــناخیت باشــند
َ
و مــن فكــر میكــم كــه در جاهــایی چنــن تــایش داشــتهاند ،-آنگاه نســبت مــا بــا ایــن روشهــا َمثـ ِـلشــوریشای اســت کــه در میــان چراغهــای راهنمــایی متعــددی حمبــوس شــد ه اســت؛ چراغهــایی کــه
تــردد را حمــدود کــرده و فرمــان صــادر میکننــد .ایــن چراغهــا بــه مــا میگو ینــد كــه هنــگام حتقیــق چگونــه
بایــد ببینــم و چــه بایــد بكنــم .در حــایل كــه بایــد گفــت قواعــدی كــه بــر مــا اعمــال میشــود ،شــامل
یی-آمریــکایی اســت کــه غیــر ضــروری بــوده و بــه حلــاظ تار خیــی
جمموع ـهای از پیشفرضهــای ارو پا 
خمتــص بــه یــک دوره خاصانــد.
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در اینجــا مســئله ایــن نیســت كــه روشهــای حتقیــق مــا (و ادعاهــای مــا دربــارۀ روش مناســب)
در یــك بافــت تار خیــی خــاص شــکل گرفتهانــد .مههچیــز در یــك بافــت خــاص تار خیــی شــکل
گرفتــه اســت و گر یــزی از تار یــخ نیســت .درواقــع مســئله ایــن اســت كــه ایــن روشهــا یــا حامیــان
ّ
آنهــا مایلانــد دربــارۀ وضعیــت خودشــان ادعاهــایی کننــد کــه در حــدی افراطـ ْـی کل اســت .شــكل
ً
اســتدالل اغلــب چنــن اســت (مثــا دربــارۀ قواعــد منونهگیــری آمــاری و یــا خــودداری از ســؤاالت
هدایتكننــده در مصاحبههــا)« :اگــر میخواهیــد واقعیــت را درســت درك كنیــد ،بایــد از قواعــد
ْ
واقعیــت ایــن قواعــد را بــر مــا حتمیــل میكنــد .اگــر در پیــروی از ایــن
روششــناخیت پیــروی كنیــد.
قواعــد موفــق نباشــم ،بــه دانــی خواهــم رســید كــه اســتانداردهای الزم را نــدارد؛ دانــی كــه حتر یــف
شــده اســت و گو یــای واقعیــی كــه بایــد حاكــی از آن باشــد نیســت ».در پاســخ بــه چنــن تصــورایت
دربــارۀ امهیــت پیــروی از قواعــد روششــناخیت دو نكتــه را بیــان میکــم .خنســتنی نكتــه خــاف شــهود
اســت .اینكــه روشهــا ،قواعــد آنهــا و -حــی بیشتــر از آنهــا -بهكارگیــری روشهــا نهتهنــا واقعیــت
را توصیــف میکننــد بلكــه بــه تولیــد واقعیــی كــه در مقــام توصیــف آنانــد كمــك میكننــد .در جــای
ً
خــود ،دالیــل بیــان چنــن نظــری را بهدقــت موشــكایف خواهــم كــرد .امــا در اینجــا اجــازه دهیــد صرفــا
بگــومی كار ســنگنی و فــراوان در تار یــخ علــم و علــوم اجتماعــی بــه این اســتدالل سروشــکل داده اســت.
ـاف شــهود باشــد امــا میگــومی کــه اگــر روشهــا متایــل دارنــد تــا واقعیــی را کــه در
شــاید بــاز هــم خـ ِ
ً
ن هســتند تولیــد کننــد ،ایــن امــر میتوانــد مضــر باشــد (هرچنــد لزومــا چنــن نیســت).
مقــام توصیــف آ 
بــاز هــم در جــای مناســب خــود بهتفصیــل ایــن اســتدالل را شــرح میدهــم .امــا مهــم ایــن اســت
ـت حتقیــق خواهنــد
كــه اگــر ایــن دو ادعــا صحیــح باشــند ،آنگاه اثــرات عمیــی بــر فهــم مــا از ماهیـ ِ
گذاشــت.
ـت عــام قواعــد روششــناخیت متایــل
نكتــۀ سرراســت دیگــری را هــم بایــد گفــت .مدعیــان امهیـ ِ

دارنــد كــه آنهــا را در حبثهــای علــوم اجتماعــی هنادینــه کننــد .شــاید جمموعــه خــایص از قواعــد
و روندهــا مــورد حبــث و مناقشــه باشــند ،امــا نیــاز كیل بــه قواعــد و روندهــای مناســب حمــل حبــث
ّ
نیســت .ضــروری بــودن آنهــا مســلم انگاشــته شــده اســت .ورای ایــن فــرض كــه بــه چنــن قواعــد
و روندهــایی نیــاز دارمی ،طیــف دیگــری از پیشفرضهــا قــرار دارد كــه آنهــا نیــز هنادینــه شــدهاند
و ك موبیــش پهنــان هســتند .اینهــا بــا مهمتریــن چیزهــای جهــان ســر و كار دارنــد؛ یعــی نــوع
واقعیت1هــایی كــه بایــد مجـعآوری كنــم و تكنیكهــای مناســب بــرای مجـعآوری و نظــری كــردن دادههــا.
1. facts
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مهــۀ اینهــا نیــز در درك متعــارف از حتقیــق هنادینــه شــده اســت .بلــه ،چیزهــا در حــال حركــت هســتند.
بــا ایــن وجــود ،پــس از یــک قــرن فعالیــت علــوم اجتماعــی ،میــرایث از «روشهــای حتقیــق» بــه ما رســیده

اســت کــه متایــل دارد بــا ایــن تصــور عمــل كنــد كــه قــرار اســت جهــان در قالــب جمموعـهای از فرایندهــای
مشــخص ،دقیــق و ك موبیــش قابــل شناســایی بهخــویب فهمیــده شــود.
در عــرف و قراردادهــای علــوم اجتماعــی ،هبتریــن روشهــا (و نظریههــا) بــرای كاوش دربــارۀ
آن فرایندهــای خــاص كدامانــد؟ ایــن ســؤال موضــوع یــک حبــث یبانهتاســت .نئوماركسیســتها

1

نظامهــای جهــان و یــا توســعههای غیــر منصفانــه را كشــف میكننــد و یــا دربــارۀ مقــررات نظر یهپــردازی
میكننــد .فوكو ییهــا 2نظامهــای حكومتگــرا را كاوش میكننــد .اجتماعگرایــان 3اجتماعــات و نیــاز
4
ـض
بــه جوامــع غیــر رمســی و مســئولیتپذیری را بــرریس میكننــد .مفینیســت ســقف شیش ـهای  ،تبعیـ ِ
ـییت هنادینهشــده در روشهــای علــوم طبیعــی و علــوم
ـییت فرهنگــی و یــا پیشفرضهــای جنسـ ِ
جنسـ ِ

اجتماعــی را کشــف میکننــد .بهعنــوان خبــی از آنچــه گفتــه شــد ،درک متعــارف علــوم اجتماعــی نیــز

فــرض میکنــد كــه جامعــه در حــال تغییــر اســت .در واقــع ،ایــن یكــی از مبــاین علــوم اجتماعــی اســت
كــه تصــور میكنــد میتــوان در ایــن تغییــر شــركت جســت و آن را هدایــت كــرد( .شــاهد ایــن مدعــا مهــان
چیــزی اســت کــه پیشتــر دربــارۀ یافتههــای دربــارۀ رابطــه میــان ســامیت و نابرابــری بــه آن اشــاره شــد؛
یی-ارو پــایی نیــز شــاهدی بــر ایــن مدعاســت).
م ســیایس نظریــۀ اجتماعــی آمر یكا 
همچنــن میــراث عظـ 
امــا در جممــوع ،امــر اجتماعــی را دقیــق و مشــخص در نظــر گرفتهانــد .ایــن یــك پیشفــرض شــکلدهنده
اســت كــه فرایندهــای مشــخص و دقیــی در بیــرون هســت كــه منتظرنــد كشــف شــوند .اســتداللها
درون چنــن فضــایی شــكل میگیــرد .بــا ایــن
و حبثهــا دربــارۀ
ِ
خصوصیــات واقعیــت اجتماعــی ِ

توضیحــات ،قــرار اســت علــوم اجتماعــی مهمتر یــن منونههــای آن فرایندهــای خــاص را كشــف كنــد .امــا
ً
مســئله دقیقــا اینجاســت كــه چنــن چیــزی لزومــا صحیــح نیســت .ایــن نکته مهــان جابهجــایی و حتول
گســتردهای را مشــخص میکنــد كــه بــه دنبالــش هســم .برنامــه ایــن اســت كــه در یپ روشهــایی باشــم

1. Neo-Marxists

)2. Michel Foucault (1926-1984
3. Communitarians

 .4نظر یـهای كــه برخــی متفكــران مفینیســت براســاس آن بــه وجــود موانعــی نامــریئ ،ویل جــدی ،در برابــر پیشرفــت زنــان در جوامــع قائــل هســتند
و از ایــن موانــع بــه ســقف شیشـهای تعبیــر میكننــد .مهــن اصطــاح در مطالعــات نــژادی نیــز بــه كار بــرده میشــود و منظــور وجــود موانــع نامــریئ در
برابــر پیشرفــت اقلیتهــای نــژادی اســت .معمــوال ایــن موانــع را حاصــل فرهنــگ و شــیوۀ زندگــی افــراد جامعــه میداننــد [مترجــم].
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كــه دیگــر بــه دنبــال امــور مشــخص ،قابــل تکــرار و ك موبیــش باثبــات نباشــند؛ روشهــایی کــه فرضشــان
ایــن نیســت كــه دنبــال چنــن چیزهــایی هســتند.
1
ـوع حبــث اســت .مــن تصــور خــودم را
خــب ،ایــن واقعیتهــای گریــزان چیســتند؟ ایــن موضـ ِ

از اینكــه چــه چیــز میتوانــد مهــم باشــد دارم و ایــن تصــور بــه اســتدالل مــن ســر و شــکل میدهــد.
بــا ایــن مهــه ،منیخواهــم جمموعــ ه خــایص از روشهــای حتقیــق وضــع كــم .چنــن كاری مثــل ایــن
اســت كــه یكســری چــراغ راهنمــایی جدیــد جایگز یـ ِـن چراغهــای قبــی كنــم .بــه جــای آن ،اســتدالل
میكــم كــه مــوم 2احساســات و بافتگ ـیای كــه در بــاال ذكــر شــد جهــاین را بازتــاب میدهــد و منكســر

میكنــد كــه از جهــات مهمــی منیتــوان آن را بهعنــوان جمموعــۀ مشــخیص از فرایندهــای خــاص فهمیــد.
ً
نکتــۀ اصــی ایــن اســت کــه پیچیدگــی امــور مهــم جهــان -ازمجلــه ســاختارهای آن -صرفــا از حلــاظ
3

تکنیکــی نیســت .بــه عبــارت دیگــر ،پیچیدگــی حــوادث و فرایندهــای جهــان صرفــا بــه ایــن معنــا نیســت
کــه بــه حلــاظ تکنیکــی دســتریس بــه آنهــا ســخت باشــد (هرچنــد اغلــب ایــن میــزان از پیچیدگــی وجــود

ً
دارد) .بلكــه عــاوه بــر ایــن ،جهــان پیچیــده اســت؛ ز یــرا پیچیدگــی حــوادث و فرایندهــای آن لزومــا فراتــر
از ظرفیــت مــا بــرای فهــم آنهاســت .بــدون شــك ســاختارهای حمــدود را میتــوان شــناخت ،امــا ادعــای
ّ
مــن ایــن اســت کــه کلیــت جهــان هرگونــه تــاش بــرای توضیــح کل و منظــم آن را بــه چالــش میكشــد.
منیتــوان كلیــت جهــان را بــا بــه كارگیــری حماســبههای روشمنــد فهمیــد ٧.قواعــد و استانداردســازیها
ابزارهــای فو قالعــاده قدرتمنــدی هســتند ،امــا حمدودیتهــایی هــم اجیــاد میکننــد .در واقــع ،ایــن هــم
خبــی از قــدرت (دو لبــۀ) ایــن ابزارهاســت .وقــی ایــن ابزارهــا تــاش میكننــد کــه خودشــان را طبــق
یــک مهاهنگــی ادعــایی و بــر اســاس یــک هژمــوین ســازماندهی کننــد ،حمدودیتهــای جدیتــری نیــز
اجیــاد میکننــد.
بنابراین به نامهگین و متایز نیاز است .این یعین تبعیت كردن از ملكۀ لوئیس كارول و پروردن و بازی
كردن با مهان استعدادی که او داشت؛ استعداد فكر كردن به شش چیز غیر ممكن تا قبل از صبحانه.

4

خبــی از ایــن کار ایــن اســت كــه بــرای چیزهــایی که غیر ممكن ،بعیــد ،تصورناپذیر یا تقر یبا تصورناپذیرند

 .1واقعیتهــایی کــه پیشتــر دربــارۀ آنهــا ســخن گفتــه شــد :واقعیتهــایی کــه بــا قواعــد و روشهــای متــداول منیتــوان بــه آنهــا احاطــه یافــت
[و یراســتار].
 .2اشاره به استعارۀ موم در آغاز این فصل [و یراستار].
 .3منظــور از ایــن فــراز ایــن اســت كــه پژوهشهــای علــوم اجتماعــی از منظــر نو یســنده ماننــد مــوم عمــل میكنــد كــه متأثــر از احساســات و بافتهــا
و  ...بازتــایب شكســته و منكسرشــده از عــامل را بــه مــا نشــان میدهــد و از ســوی دیگــر ،عــامل واقــع بهحنــوی پیچیــده و ســردرگم اســت كــه منیتــوان
بــدون دسـتكاری آن را بــه جمموعـهای از فرایندهــای مشــخص تقلیــل داد [مترجــم].
 .4به خبیش از داستان آلیس در سرزمنی عجایب كه در ابتدای كتاب نقل شده است ،اشاره دارد [مترجم].
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توجوی روش
در جس 

اســتعارهها و تصاو یــری بســازمی .اینهــا برخــی از اســتعارههایی اســت کــه باالتــر از آنهــا اســتفاده
کــردهام :یبثبــات ،لغزنــده ،نامشــخص ،فریبنــده ،پیچیــده ،پراكنــده ،ســردرگم ،بافتــه ،مهبــم ،غیردقیــق،
مغشــوش ،نامنظــم ،احساســایت ،دردنــاك ،لذتخبــش ،امیدانگیــز ،ترسنــاك ،گمشــده ،رهاشــده،
رؤ یــایی ،خیــایل ،فرشــتهای ،شــیطاین ،اینجهــاین ،شــهودی ،لــرزان و غیــر قابلپیشبیــی .هــر یــك از
اینهــا بــه نوعــی فضــا را بــرای نامعــن بــودن بــاز میكنــد .هــر یك راهی بــه درك یا تقدیر از جابهجاشــدگی
اســت .هــر كــدام تصو یــر ممکــی از جهــان ،از جتربــه مــا از جهــان و البتــه از خودمــان اســت .البتــه ادغــام
مهــۀ اینهــا نیــز چنــن اســت .در ادامــه توضیــح میدهــم کــه اینهــا در عمــل چــه معنــایی میتواننــد
داشــته باشــند .امــا مهــۀ اینهــا در کنــار ه ـ م راهــی بــرای اشــاره بــه جهــان و معنادهــی بــه آن اســت؛
ّ
جهــاین کــه جر یــان شــكلنیافته و خــاق نیروهــا و روابطــی اســت كــه در تولیــد واقعیتهــای خــاص
عمــل میكننــد.
ّ
جهــان بهمثابــۀ «جریــاین خــاق» كــه واقعیتهــا را تولیــد میكنــد؟ ایــن بــه چــه معناســت؟ مــن
فقــط میتــوامن ذرهذره بــا ایــن ســؤال دســت و پنجــه نــرم کــم و هــر پاســخی بــه آن نامتــام اســت .بــا ایــن
مهــه ،در ایــن شــیوه از تفكــر ،جهــان یــك ســاختار نیســت؛ چیــزی نیســت كــه بتوانــم بــا منودارهــای علــوم
اجتماعیمــان نقشــۀ آن را رســم كنــم .بــه جــای آن ،میتوانــم جهــان را بهمثابــۀ یــك گردبــاد شــدید
یــا گــرداب در نظــر بگیــرمی .تصــور كنیــد كــه ایــن گــرداب مملـ ّـو از كش ـشها و ســیالنها ،گردآبهــای
كوچــك ،طغیانهــا ،تغییــرات غیــر قابــل پیشبیــی ،طوفانهــا و حلظــایت از ســكون و آرامــش اســت .در
برخــی از زمانهــا و برخــی از مکانهــا میتوانــم منــوداری از آنچــه در اطــراف مــا میگــذرد رســم كنــم.
گاهــی منودارهــای مــا کمــک میکننــد کــه ثبــات حلظـهای اجیــاد کنــم .قطعــا حلظــایت هســت كــه منــودار
ً
كامــا مفیــد و كارآمــد اســت و كمــك میکنــد چیــز بــاارزیش حاصــل شــود؛ مثــا آمارهــای موجــود در رابطه
بــا نابرابریهــای هبداشــی .امــا بســیاری از اوقــات ایــن نــوع کارآمــدی تقر یبــا غیــر ممكن اســت؛ دسـتکم
اگــر بــه قراردادهــای رســم منودارهــا در علــوم اجتماعــی پایبنــد مبانــم .اگــر خبواهــم روشهــای حتقیــق را
بــرای جهــاین بــه کار بگیــرمی کــه سرشــار از جر یــان و ســیالن بــوده و پیشبیینناپذیــر اســت ،آن روشهــا
چگونــه بایــد باشــند؟ وظیفــۀ ایــن كتــاب تــاش بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت.
ایــن امــر نهتهنــا مــا را از حبثهــای متعــارف دربــارۀ روش ،كــه از تصــور معمول دربــارۀ خصوصیات
جهــان و چگونگــی شناســایی آن نیــز بـهكیل دور خواهــد كــرد .البتــه الزم اســت از برخــی ســوءتفاهمهای
احتمــایل نیــز دوری كنمی:
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•خنســت؛ مهانطــور کــه در بــاال تاكیــد كــردم ،منیگــومی هیــچ جــایی بــرای
روشهــای متعــارف حتقیــق وجــود نــدارد .چنــن چیــزی اصــا مقصــود اســتدالل
مــن نیســت.
•دوم؛ و بهحنــو كیلتــر ،منیگــومی مطالعــۀ جهــان هیــچ فایــدهای نــدارد .مــن بــه یأس
ی توصیــه منیکــم .برعكــس ،وظیفــۀ مــا ایــن اســت كــه بــر جمموع ـهای
و ناامیــد 
از تعهــدات بازنگریشــده دربــارۀ پژوهــش نظــری و جتــریب تاكیــد كنــم .مســئله
ایــن اســت کــه در جهــان یبشــکیل ،کــه بــه طــرز خالقان ـهای واقعیــات را تولیــد
میکنــد ،پژوهــش علــوم اجتماعــی چــه شــكل و مشایــی میبایســت داشــته
باشــد؟ و آنچــه مهــم اســت ایــن اســت كــه مســئولیت در چنــن جهــاین چگونــه
خواهــد بــود؟
•ســوم؛ مــن بــه تصــوف ســیایس نیــز توصیــه منیكــم .در ادامــه حرفهــای ز یــادی
دربــارۀ سیاســت دارم كــه بایــد بگو میشــان .امــا نكتــۀ اصــی خیــی ســاده اســت.
از آنجــا كــه حتقیقــات علــوم اجتماعــی (و طبیعــی) در جهــان مداخلــه میكننــد،
مهیشــه نوعــی تفــاوت اجیــاد میکننــد؛ چــه تفــاوت ســیایس و چــه غیــر آن .در
نتیجــه ،چیزهــا تغییــر میكننــد .بنابرایــن مســئله تــاش بــرای عــدم مداخلــه
نیســت ،بلكــه مســئله ایــن اســت كــه چگونــه مداخلــه كنــم .مســئله ایــن اســت
ّ
كــه در شــرایطی كــه واقعیــت هــم ناشــناختین هــم خــاق اســت ،چگونــه تغییــرات
خــویب اجیــاد كنــم.
•در هنایــت؛ اســتدالل مــن نوعــی از ایدئالیســم فلســی 1نیســت .مــن منیگــومی
كــه چــون جهــان بــر هــر تــاش كیل بــرای فهــم و توضیــح خــود غلبــه میكنــد،
بیان واقعیتهای عامل میتوانمی دربارۀ جهان به هر چه که میخواهمی
پس از منظر ِ

اعتقــاد داشــته باشــم .مــن در آینــده بیشتــر در ایــن بــاره حبــث خواهــم كــرد ،ویل
هرچــه اســتدالل میكــم بــا ایــن پیشفــرض اســت كــه در آن بیرون ،جهــاین وجود
دارد و دانــش و دیگــر تالشهــای مــا بایــد بــه *«آفــایق بــودن» جهــان پاســخ دهــد.
1. philosophical idealism

out-thereness
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ّ
چنانكــه پیــش از ایــن گفــم ،جهــان پیچیــده و خــاق اســت .اســتدالل مــن ایــن
ّ
اســت كــه مــا و روشهامیــان بــه خلقیــت آن كمــك میكنــم .امــا ایــن نکتــه خیــی
ســاده [و مهــم] اســت :صــرف اعتقــاد داشــن بــه یــك چیــز هرگــز باعــث درســت
بــودن آن منیشــود.
واضــح اســت کــه ایــن حبــث بــه مســت فلســفه احنــراف پیــدا میكنــد .ماننــد دیگــراین كــه در
رشــتۀ «علــم ،تكنولــوژی و جامعــه» (اس.یت.اس) 1كار میكننــد ،مــن نیــز شــیوۀ بــه كارگیــری علــم در
آزمایشــگاهها را بــرریس کــردهام و اجنــام چنــن كاری بــدون افتــادن بــه ورطــۀ نوشــتههای فالســفۀ علــم
و علــوم اجتماعــی مشــكل اســت .بــاز هــم ماننــد کســاین کــه در اس.یت.اس فعالیــت میکننــد ،مــن
نیــز بــا بســیاری از فهمهــای رایــج فلســی و عــریف دربــارۀ ماهیــت پژوهــش علمــی (و علــوم اجتماعــی)
موافــق نیســم .بهعنــوان اولــن شــباهت ،عاملــان اس.یت.اس مدعیانــد كــه علــم جمموعــهای از
فعالیتهاســت كــه بافتهــای تارخیــی ،ســازماین و اجتماعیشــان بــه آنهــا شــكل میدهنــد.
عــاوه بــر ایــن ،عاملــان اس.یت.اس ادعــا میکننــد كــه دانــش علمــی چیــزی اســت كــه در میــان چنــن
فعالیتهــایی ســاخته میشــود ٨.بنابرایــن هرچنــد آنهــا از فلســفه و تار یــخ علــم کمــک میگیرنــد ،چنــن
اســتداللهایی در کار فلســفه دخالــت کــرده و آن را بــه مبــارزه وام ـیدارد 2.امــا در اینجــا مــا نیازمنــد
یــك تذكــر مهــم هســتمی .مهانطــور كــه ایــن اثــر كتــایب دربــارۀ روش -بــه معنــای متعــارف آن -نیســت،
یــك مــن فلســفۀ علــم یــا فلســفۀ علــوم اجتماعــی -بــه معنــای متعــارف آن -نیــز حمســوب منیشــود.
اثبــات راههــای جدیــد تفكــر دربــارۀ روش ر یشــه در نتایــج و خروجیهــای آن راههــا دارد و
مقــدم بــر آنهــا نیســت .بــا ایــن وجــود ،اســتداللهایی كــه ارائــه میكــم مقدمــات فلســی دارد.
ایــن اســتداللها از خبشهــایی از فلســفۀ علــم ،رمانتیسیســم فلســی 3و (آنچــه بیــان امــروزی ایــن
ســنت فلســی اســت یعــی) پساســاختارگرایی 4اســتفاده میکنــد .در اینجــا الزم اســت چنــد كالمــی
دربــارۀ ایــن دو سـ ّـنت بیــان شــود.
علوم اجتماعی بیش از  ٢٠٠ســال با میراث رمانتیسیســم فلســی نبرد کرده اســت (در عنی حال با
تصو یــر معكــوس آن ،یعــی تعهــد كالســیك بــه عقــل و پژوهــش کــه در پــروژه روشـنگری 5وجــود داشــت،
)1. discipline of science, technology and society (STS

 .2نو یسنده از اصطالح «پا روی دم کیس گذاشنت» استفاده میکند؛ به این معین که این رشتهها پا روی دم فلسفه میگذارند [و یراستار].

3. philosophical romanticism
4. post-structuralism

5. Enlightenment project
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نیــز دســت و پنجــه نــرم میکــرده اســت ) .(Gouldner, 1973در ادامــه ،مــن برخــی اســتداللهای مرتبــط بــا
ً
حبــث را بــرریس خواهــم كــرد .خــوب اســت بگــومی کــه بســیاری از نظر یهپــردازان اجتماعــی مشــهور (مثــا
كارل ماركــس ،1جــورج ســیمل ،2ماكــس وبــر ،3جــورج لــوكاس ،4جــورج هربــرت میــد 5و والتــر بنیامــن)6
عناصــر مهمــی از رمانتیسیســم فلســی را در تلیقهــای خــود از جهــان بــه كار گرفتهانــد .ایــن بــدان معــی
اســت كــه بــه شــیوههای خمتلــی در مقــام پاســخ بــه ایــن ایــده بودنــد كــه جهــان آنچنــان غــی اســت کــه
نظر یههــای مــا دربــارۀ آن تهنــا بــه خبــی از آن دســتریس خواهــد داشــت و بــرای بهچنـگآوردن مابــی بــا
شکســت مواجــه میشــود .چنــن ایــدهای نتیجــه میگیــرد کــه مهــواره طیــی از نظر یههــای ممکــن دربــارۀ
طیــی از فرایندهــای ممکــن وجــود دارد؛ بهگونـهای کــه آن نظر یههــا و فرایندهــا احتمــاال قابــل تقلیــل بــه
یكدیگــر نیســتند؛ پــس منیتوانــم از جهــان خــارج شــومی و بــه «نگاهــی از ورای مهــه چیــز» دســت پیــدا
کنــم؛ نگاهــی كــه مهــۀ نظریههــا و فرایندهــا را كنــار هــم قــرار دهــد.
دســتهای از شــهودهای اینچنیــی بــه آرای نو یســندگان پساســاختارگرا ماننــد میشــل فوكــو ،ژ یــل
دلوز 7و ژاك در یدا 8سر و شكل میدهد .این نو یسندگان این فرض را کنار گذاشتند که جهاین خارجی
وجــود دارد كــه میتوانــم تالشهــای خــود بــرای فهــم جهــان را بــر آن مبتــی كنــم .بــه جــای ایــن فــرض،
ً
استعارههایی مانند َس َیالن فراهم میکنند تا نشان دهند كه هنایتا منیتوان متام آنچه را در جهان است
در چارچوبهای پژوهیش موجود در علوم و علوم اجتماعی (و یا هر شكل دیگری از دانسنت) جای داد.
ازایـنرو ،ایــن متفكــران از «گفتمــان»«* ،9تعو یــق» یــا «اپیســتمه» 10ســخن میگو ینــد تا اشــارهای داشــته
دل ســیالنایت كــه
باشــند بــه تالشهــای روششــناخیت بــرای اجیــاد و شــناخت حلظــات حمــدودی در ِ
واقعیــت را میســازند.

رمانتیسیســم فلســی و پساســاختارگرایی بــه انواعــی از روشهــای علــوم اجتماعــی (خصوصــا
روشهــای كیــی) ســر و شــكل دادهانــد .اینهــا منشــأ ســبكهای خمتلــی بودهانــد کــه بنمایههــای
جتــریب داشــتهاند و در پژوهشهــای جامعهشــنایس ،انسانشــنایس ،مطالعــات فرهنگــی ،مفینیســم،
1. Karl Marx

2. Georg Simmel
3. Max Weber

4. Georg Lukacs

5. George Herbert Mead
6. Walter Benjamin
7. Gilles Deleuze

8. Jacques Derrida
9. discourse

10. episteme

deferral
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ً
جغرافیــای انســاین و «علــم ،تكنولــوژی و جامعــه» (اس.یت.اس) اســتفاده میشــدند .مثــا بــرای
verstehende
sociology

ایــن كــه معنــای ایــن شــهودها را در عمـ ِـل روششــناخیت ببینــم ،میتــوان بــه *جامعهشــنایس تفهمــی،
برهمكنشگــرایی منادیــن ،1انسانشــنایس ،مطالعــات فرهنگــی دربــارۀ تفاوتهــا ،2پسااســتعمارگرایی،3
نظریــه کنشگــر-شــبكه 4و یــا خبشهــایی از مطالعــات عل م-تكنولــوژی مفینیس ـتها 5مراجعــه كــرد.

9

بــا ایــن مهــه ،مهانطــور کــه گفــم ،غالــب مباحــث رویش در علــوم اجتماعــی (و بیــش از آن در علــوم
ـت ضمــی بــر چیــز كامــا متفــاویت دارنــد؛ یعــی بــر نــوع خــایص از دقــت داللــت دارنــد.
طبیعــی) داللـ ِ
ایــدۀ موجــود در ایــن مباحــث ایــن اســت كــه بهچن ـگآوردن هبتر یــن و بــه حلــاظ تكنیكــی متقنتر یــن
تلــی ممكــن از واقعیــت مهــم اســت .طبــق آنچــه پیشتــر گفــم ،واقعیــت در منظــر ایشــان ،دســتۀ كامــا
مشــخیص از عناصــر و فرایندهــای قابــل كشــف اســت .از ایــن منظــر ،جهــان جمموعـهای از فرایندهــای
قابــل كشــف اســت.

١٠

ازایــنرو ،هــدف مــن گســترش ،و یــران کــردن و البتــه بازســازی روش اســت .مــن میخواهــم
ذهنیــی را پــاک کــم کــه از پیشــینیان بــه ارث رســیده و طــی آن روش بایــد شســته و رفتــه باشــد.
مــن میخواهــم از ایــن ایــدۀ اخــایق عبــور کــم كــه تهنــا اگــر روش خــود را بهخــویب یپ بگیــری ،بــه
ْ
یــك زندگــی پژوهــی ســامل دس ـتمییایب .میخواهــم از ایــن ایــده عبــور کــم كــه بــا پیــروی از روش
حقایــق خــایص را كشــف خواهــی كــرد كــه مهــۀ انســانهای معقــول میتواننــد دســتکم بــه
singularity

صــورت موقــت بــا آن موافقــت كننــد .میخواهــم ادعــای *«یگانــه بــودن» را از روش بــزدامی.
منظــورم ایــن ادعاســت کــه تهنــا اگــر حیــات پژوهــی ســاملی داشــته باشــید ،جمموعههــای خــاص،
مشخص و حمدودی از فرایندها را باید کشف کنید .عالوه بر این ،در یپ آمن كه روش را از تعهد به یك
ت مبــرا کــم .مــرادم از تعهــد ایــن ایــده اســت كــه اگــر بــه یــك سلســله از پدیدههــای
ـوع خــاص از سیاسـ 
نـ ِ
ً
ك موبیــش مشــخص متمســك نشــو ید (مثــا طبقــه ،جنســیت یــا نــژاد) اثــر مشــا مناســبت ســیایس نــدارد.

6

میخواهم با كمك به بازسازی روشها روش را و یران کمن؛ بازسازی روشهایی که مبتین بر ایدۀ اخالیق
یاد شده نیستند .روشهایی که به شیوههای بدیع و خالقانه در سیاست و دیگر امور شرکت میکنند؛

1. symbolic interactionism

2. cultural studies of difference
3. postcolonialism

4. actor-network theory

5. feminist technoscience studies

 .6چنانكــه پیــش از ایــن ذكــر شــد ،نو یســنده معتقــد اســت در هــر صــورت ،اثــر و پژوهــش متفكــران علــوم اجتماعــی گرایــش ســیایس دارد و عــدم
متســك بــه یــك سلســلۀ خــاص از پدیدههــا باعــث زدودن مناســبت ســیایس اثــر منیشــود [مترجــم].
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ـودن» روش و بــا پاسـخگویی در قبــال جهــان اجنــام
روشهــایی کــه چنــن کاری را بــا رهیــدن از «یگانــه بـ ِ
میدهنــد؛ جهــاین کــه ملغمـهای از روابــط و نیروهــای خــاق اســت.
ً
بــرای چنــن كاری ،الزم اســت كــه بســیاری از عــادات روششــناخیت خــود را تــرک کنــم؛ مثــا
ّ
میــل بــه ّ
قطعیــت را؛ یــا ایــن توقــع را كــه معمــوال میتوانــم بــه نتاجیــی ك موبیــش باثبــات دربــارۀ وضــع

امــور برســم؛ یــا ایــن اعتقــاد را كــه بهعنــوان دانشــمندان اجتماعــی بینشهــای خــایص دار می كــه بــه
مــا اجــازه میدهــد خبشهــای خــایص از واقعیــت اجتماعــی را بیشتــر از دیگــران بفهمــم؛ و یــا توقــع
ّ
عمومیــت را كــه اغلــب پوشــش *«جهانمشــویل» بــه خــود میگیــرد .امــا پیــش از مهــه مــا بایــد میــل بــه
«امنیــت» را رهــا كنــم.
معمــوال روش را نظامــی تصــور میکنــم کــه چیــزی شــبیه تضمنیهــای بانكــی ارائــه میدهــد.
ْ
معمــوال ایــن امیــد هســت كــه روش مــا را بــا ســرعت و امنیــت بــه مقصدمــان برســاند؛ مقصــدی کــه
قــرار اســت آ گاهــی بــه فرایندهــای موجــود در جهــان واحــد باشــد .مــا امیــدوارمی کــه روش خطــرایت را
کــه در راه بــا آن مواجــه میشــومی كاهــش دهــد .بنابرایــن ،روش بــه مــا اجــازه میدهــد كــه یــاد بگیــرمی
بعــی از فرضیههــا غلطانــد .اگــر قــرار باشــد روششــنایس خــودش را معــریف کنــد ،متــام آنچــه گفتــه
شــد خبــش مهمــی از ایــن معــریف خواهــد بــود و البتــه مز ّیتهــای مهمــی نیــز دارد .روش بــه مــا اجــازه
١١

ـود روش
میدهــد كــه یــاد بگیــرمی بعــی از رو 
شهــا ناقــص هســتند .امــا بهعنــوان یــك چارچــوب ،خـ ِ
ً
دسـتکم عجالتــا امــن در نظــر گرفتــه میشــود .نتیجــه ایــن اســت كــه روش میخواهــد ماننــد میان ُبــری
شــکل ممکــن مــا را بــه واقعیــت متصــل میکنــد و بــه مــا اجــازه میدهــد
عمــل كنــد كــه بــه هبتریــن
ِ

گــر واقعیــت بازگــردمی؛ آنهــم بــا
كــه خیــی زود از واقعیــت بــه جایــگاه خودمــان در مقــام مطالعه ِ
در دســت داشــن نتاجیــی كــه بهحنــو معقــویل -حداقــل بــرای زمــان حاضــر -تضمیــی هســتند.

١٢

امــا پیــش از هــر چیــزی الزم اســت آنچــه را روش میخواهــد بــه مــا یــاد بدهــد یــاد نگیــرمی .در نــوزاییای
ُ
کــه مطــرح کــردهام ،روش اغلــب كنــد و نامطمــن خواهــد بــود؛ فرایندی خطرآمیز و مشكلســاز كــه در آن،
تولیــد واقعیــت و ثابتنگهداشــن آن بــرای یــك حلظــه در برابــر پسزمین ـهای از َسـ َـیالن و عــدم تعـ ّـن،
بــه زمــان و کوشــش نیــاز دارد.
دیو ید اپلبائوم 1كتاب ز یبایی به نام ایست 2دارد .در این اثر ،میان سرعت دیدن و برریس كورمالكورمال
یــك فــرد نابینــا مقایســه میكنــد .اپلبائــوم میگو یــد کــه احســاس میکنــم فــرد نابینــا فاقــد بینــایی اســت.
1. David Appelbaum
)2. The Stop (1995
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شــكی نیســت كــه ایــن حــرف درســت اســت .امــا اســتدالل اپلبائــوم این اســت كــه كورمال رفــن و حركت
غیــر مــداوم بــا عصــا نیــز ّ
مزیــت خــاص خــود را دارد .نابینــا چیزهــایی را میبینــد كــه فــرد بینــا منیبینــد،
چــون حمتاطانــه راه مـیرود؛ چــون بــه جــای اســتفاده از دیــدن مســتقمی اشــیا از راه دور ،كورمالكورمــال
راه خــود را از میــان موانــع پیــدا میكنــد .امــا اپلبائــوم ادعــا میکنــد كــه در كورمالرفــن نیــز نوعــی تــوازن
وجــود دارد كــه آن را «ادراك موازنــه» تعبیــر میكنــد .ایــن ادراک:
فهــم حلظـهای نــو اســت .ادراك ردپاهــایی از معنــای خمــی اســت؛ ادراكــی كــه بــه ایســتادن تعلــق
دارد(Appelbaum, 1995, 64) .

بــا ایــن شــیوه از فهــم ،كــوری دســتهای از حساســیتها و احساســات را اجیــاد میكنــد كــه انســان
بینــا آنهــا را نادیــده گرفتــه اســت .كــوری دیگــر یــك كمبــود نیســت .یــا اگــر یــك كمبــود اســت ،یــك
دســتاورد نیــز هســت .مــن اینجــا از اپلبائــوم دریس را میگیــرم .ایــن نوشــتار ،كتــایب دربــارۀ روش -و
واقعیــت -اســت كــه البتــه دربــارۀ ایســت نیــز هســت .ایســتادن ســرعت مــا را كاهــش میدهــد .كارهــا
بیشتــر طــول میكشــد .فهمیــدن و درك كــردن چیزهــا نیــز بیشتــر طــول میكشــد .بــه ایــن ترتیــب،
ایــن ایــده ،ایــن امیــد ،ایــن عقیــده كــه مــا میتوانــم افقهــا را ببینــم و فاصلههــای دور را درك
كنــم ،منحــل میشــود .ایــن تصــور را تضعیــف میکنــد كــه بــا یــك نــگاه گــذرا از دور میتــوان
دركــی كیل از واقعیــت واحــد پیــدا كــرد .البتــه ایسـ ْ
ـتادن هزینههــای خــودش را هــم دارد .دربــارۀ برخــی
از اشــیا چیزهــای کمتــری خواهــم آموخــت .امــا چیزهــای بســیار بیشتــری دربــارۀ طیــف گســتردهتری
از واقعیتهــا میآمــوزمی .همچنــن ،چنانكــه نشــان خواهــم داد ،در اجیــاد آن واقعیتهــا مشــاركت
خواهــم كــرد.
روش؟ البته آنچه در اینجا با آن ســر و كار دارمی صرفا روش نیســت .مســئله صرفا دســتهای از
تكنیكها نیســت .صرفا به فلســفۀ روش یا روششــنایس منیپردازمی .حیت مســئله صرفا این نیســت كه
فقــط بــه انــواع واقعیتهــایی میپــردازمی كــه خواهــان شــناخت آنها یا امیدوار به ســاخت آنها هســتمی.
همچننی مســئله به روش بودن مربوط نیســت .مســئله این اســت كه میخواهمی به چه نوعی از علوم
اجتماعــی بپــردازمی .بنابرایــن ،خبــی از مســئله ایــن اســت كــه میخواهــم چــه نوع انســانهایی باشــم و
چگونه باید زندگی كنمی (Addelson, 1994).روشها با كار و حنوۀ اجنام كار و حنوۀ بودن سر و كار دارند.
ّ
دوســت دارمی كــه در علــوم اجتماعــی تــا جــایی کــه ممکــن اســت شــاد ،خــاق و پرمثــر زندگــی كنــم و بــه
ایــن بیاندیشــم كــه خــوب كار كــردن چگونــه اســت.

