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مقدمۀ مترجم

مســئلۀ روش معرفت شــنایس و غلبــۀ روش در علــوم خمتلــف، از مجلــه عرصــۀ مطالعــات انســاین و 
اجتماعــی، از مســائیل اســت کــه در چنــد ســال اخيــر دغدغــۀ اينجانــب بــوده اســت و از ایــن رو هنگامــی 
ــد ترمجــۀ کتــاب در ایــن حيطــه،  ــردم. هــر چن ــن کتــاب مطــرح شــد خيــیل زود موافقــت ک ــه ترمجــۀ ای ک
به خصــوص کتاب هــایی کــه هنــوز بــرای بســياری از کلمــات و اصطالحــات آن معادل هــای فــاریس 
شســته رفته و صيقل خــورده وجــود نــدارد، ســخت اســت و گاهــی خــایل از اشــکال نيســت، امــا کتــاب 
يســنده بــه روش دارد  يکــرد خــایص کــه نو حاضــر را بــه علــت نوآورانــه بــودن بســياری از مطالبــش و رو

مناســب دانســم. 
این کتاب کوشــيده اســت نگاهی نو و تازه به روش داشــته باشــد و از آن جا که در دانشــگاه های 
مــا مســئلۀ تفــوق روش به حنــو جان کاهــی مشکل ســاز شــده اســت، ورود ایــن گونــه تفکــرات، هــر چنــد 
در خبش هــایی خــایل از اشــکال و ایــراد هــم نباشــد، مفيــد و مؤثــر اســت. تلــی ســهل گيرانه و ســخاومتندانۀ 
بــارۀ روش  يســندۀ کتــاب در بــارۀ روش بــه کار ببــرد( نو يســندۀ کتــاب اصــرار دارد در )اصطالحــایت کــه نو

چيــزی اســت کــه مــا امــروزه بــه آن نيازمنــدمی. 
يــایب مطالــب آن را نداشــته و نــدارم، امــا  در ایــن مقدمــۀ کوتــاه قصــد ورود بــه حمتــوای کتــاب يــا ارز
کتفا شود که »این کتاب برریس در  يسندۀ آن ا شايسته است در معریف کتاب به این اختصار از بیان نو
مسئله روش است. استدالل کتاب این است که روش در علوم اجتماعی )و نيز علوم طبيعی( به واسطۀ 
ــا اجیــاد  يکایی ه پایی - آمر ــرن هفدمهــی ارو ــا حــی ق ــرن نوزدمهــی و ي  جمموعــه ای از چشــم بندی های ق
شده است. بنابراین روش در فهم و ارائۀ خود دچار اشتباه است. من در این کتاب نشان دادم که روْش 
 جمموعه ای کم و بیش موفق از روندهای گزارش دهی دربارۀ واقعيت مفروض نيست. بلکه اثرگذار است. 
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 روش بــه توليــد واقعيــت کمــك می کنــد. روش چنــن کاری را آزادانــه و دل خبواهانــه اجنــام منی دهــد. 
روْش ترتيبــات و حنــوۀ گــردآوری چيزهــا -و تلــی از ترتيبــات آن چيزهــا- را توليــد می کنــد کــه می توانســتند 
بــه صــورت ديگــری نيــز باشــند. امــا چگونــه بــه چنــن چيــزی بینديشــم؟ چگونــه از ایــن ايــده، کــه روش 
جمموعــه ای تکنيکــی )يــا اخالقيــایت خــاص( از روندهاســت کــه بايــد بــه شــيوه ای کامــاًل مشــخص بــه 
بــارۀ روش  کتاب هــای دریس در کــه در  گرفتــه شــود، جنــات يابــم؟ چگونــه از قانون گذاری هــایی  کار 
می شــود جنــات يابــم؟ چگونــه از تلی هــای کامل شــده و بسته شــدۀ موجــود از روش خــالص شــومی؟ 
يــکایی فاصلــه بگيــرمی؟ در ایــن کتــاب مــن  پایی - آمر يکــی ارو چگونــه از قطعيت هــای بــدون ترديــد متافيز
بــارۀ روش، عملکــرد و کارکــرد آن را توليــد کمن. من،  کوشــيده ام تــا جمموعــه ای از واژگان بــرای فکــر کــردن در
يــخ و فلســفه و جامعه شــنایس علــم، مفهــوم »روش« را توســعه داده ام،  يســندگاین در تار بــا پیــروی از نو
ــد آن هاســت بشــود، بلکــه شــامل  ــه شــکل منت هــا و تولي ــون ب کن ــه نه تهنــا شــامل آن چــه ا به حــدی ک

ســرزمنِ  منشــأ ها و پشــتيباین های خمــی آن هــا نيــز بشــود.« 
يســندۀ کتــاب به صراحــت بیــان داشــته اســت کــه »مــن با این خواســت کــه روش های  از ایــن رو نو
ــان  ــن بی ــردم. م ــاز ک ــا ســؤاالیت مواجــه- ســازم آغ ــل ب ــا حداق ــون -و ي ــوم اجتماعــِی جــاری را واژگ عل
داشــم کــه روش هــای جــاری قوت هــای فــراواین دارنــد، امــا در عــن حــال دچار چشــم بندهایی هســتند. 
ــا نشــان دهــم کــه روش هــای جــاری جمموعــه ای خــاص از فرض هــای  در طــول مســير تــالش کــردم ت
يکــی را پیش فــرض و وضــع می کننــد؛ فرض هــایی کــه می تواننــد و )و يــا چنان کــه بیــان مــی دارم(  متافيز

بايــد حــذف شــوند.«
ــد نکتــه توجــه  ــه چن ــدگان گرامــی را ب ــه خوانن ــاه، الزم اســت ک ــن معــریف بســيار کوت ــر ای عــالوه ب

جــدی بدهــم:
به مــرور  يســنده  نو و  دارد  را  ادبیــات خــاص خــود  کتــاب  ایــن  کــه  اســت  ایــن  نکتــه  اولــن 
ــه  يــش را وضــع می کنــد و در طــول مــنت آن هــا را صيقــل می دهــد. چنان ک اصطالحــات مــورد نظــر خو
بــارۀ  يــش در در انهتــای فصــل دوم نيــز به صراحــت خاطــر نشــان می ســازد، بــرای پیش بــرد مباحــث خو
ــوده اســت؛ واژگاین کــه متضمــن معــاین متعــارف و  ــاره ب روش، نيازمنــد اجیــاد واژگان جديــدی در این ب
یــق آن هــا فراهــم شــود. از ایــن رو يکی  يســنده از طر بــارۀ روش نباشــند و امــکان بیــان مقصــود نو مرســوم در
از نتايــج و آثــار چنــن کاری آن اســت کــه الزم اســت کتــاب بــه مهــان ترتيــی خوانــده شــود کــه نگاشــته 
يشــه و معنــای يــك اصطــالح، کــه در  شــده اســت؛ چــرا کــه در غيــر ایــن صــورت خواننــدۀ گرامــی از ر
يســنده خــود به صراحــت بیــان مــی دارد   ادامــۀ مــنت بــه کار بــرده شــده اســت، یب اطــالع خواهــد مانــد. نو



11 مقدمۀ مترجم

ينــۀ غيــر متعــارف را دنبــال می کمن. مطمئنا، خبش های مربوط به سياســت،   »در مابــی کتــاب مــن ایــن گز
گــر خبواهــم چنــن  و نيــز صــدق، به حــدی جــدی اســت کــه فکــر نکــردن بــه آن هــا اشــتباه اســت. امــا ا
کنــم، دســت کم دو دليــل نيازمنــد واژگان هبتــری بــرای ســخن گفــنت از روش هســتم.« و مشــخص اســت 
ــن رو  ــود. از ای ــدان مواجــه خواهــد ب ــا مشــکل دو چن ــا در ترمجــه، ب ــد و اجیــاد آن ه ــن واژگان جدي ــه ای ک
يســنده اصطالحــی جديــد را وضــع کــرده اســت مترجــم نيــز از ترمجه هــای  تــالش شــده اســت کــه هرجــا نو
متعــارف بــرای آن اصطــالح خــودداری کنــد و بــا توجــه بــه مضمــون و حمتوای مــنت و کاربردهای آن کلمه 
یــن آن اصطــالح باشــد.    در سراســر کتــاب، معــادیل فــاریس اجیــاد کنــد و بــه کار بــرد کــه هبتــر بتوانــد جايگز

اميد است که در این کار موفق شده باشم. 
بــارۀ  يســنده آن در يــك تذکــر جــدی بــه خواننــدگان گرامــی آن اســت کــه کتــاب، مهان طــور کــه نو
کيــد  يســنده تأ روش اعتقــاد دارد، کتــایب نيســت کــه به ســرعت خوانــده شــود. يعــی مهان طــور کــه نو
دارد کــه روش بايــد آرام و آهســته و بــا تــأین بیش تــر باشــد، ایــن کتــاب نيــز بايــد بــه دقــت و بــا آهســتگی 
خوانــده شــود. ایــن دقــت و آهســتگی،  هــم اقتضــای حمتــوای کتــاب اســت و هــم مقتضــای ســبك بیــان 

يــاب و نيازمنــد تامــل اســت. يســنده، کــه کمــی تــا قســمی دیر نو
کيد کرده است  يسنده با استفاده از شيوه های خمتلف بر کلمایت تأ  از سوی ديگر در موارد فراواین نو
کــه توجــه بــه آن هــا معنــای مجــالت را در ذهــن خواننــده کم و بیــش عــوض می کنــد. در ترمجــه تــالش 
شــده اســت کــه بــه مهــۀ ایــن مــوارد تــا حــد تــوان توجــه شــود. الزم اســت کــه خواننــدۀ حمتــرم نيــز بــه آن هــا 

توجــه کنــد.
شايســته اســت کمــال تشــکر را داشــته باشــم از مهــۀ کســاین کــه مترجــم را در شــکل گيــری ایــن اثــر 
يــاری کردنــد. یپ گيری هــای جــدی جنــاب آقــای شــادماین اثــری جــدی در تمکيــل ترمجــه و ارائــۀ ایــن 
یــق بايــد از ايشــان و دوستانشــان تشــکر کــمن. هم چنــن  ــر بــرای انتشــار داشــته اســت کــه از ایــن طر اث
جنــاب آقــای دکتــر حممــد نعمــی بــا مطالعــۀ اثــر و یپ گيــری مراحــل خمتلــِف آن مشــوق انتشــار آن بودنــد. 

در هنايــت، ترمجــۀ ایــن کتــاب را بــه مهســر گرامــی ام کــه آمــوزگار تقــوا و تدّیــن اســت تقــدمی می منــامی. 

یزی سيد جمتی عز
1393
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يــادی از مهــکاران، دوســتان  ایــن کتــاب برآمــده از نوشــته ها، مباحثــات ، دوســی و محايــت تعــداد ز
ميــان  در  اســت.  داشــته  تــداوم  و  شــده  اجیــاد  ســال ها  طــی  کــه  زمينــه ای  اســت،  يامن  دانشــجو و 
يســتن  ــچ1، کر ي کر ــن آ ــر بیــان کــمن: مادل ی ــراد ز ــه اف ــه تشــکر خــاص خــود را ب ــدم ک این مهــه، عالقه من
پــر8،  يتــا برنــا5، ميچــل کالــن6، کلوديــا کاســتدا7، بــوب کو آســدل2، انــدرو بــاری3، روث بنچــاپ۴، بر
يکســن13، جــان  يــج10 )فقيــد(، دونــا هــاراوی11، هانــس هاربــرس12، ديکــی هنر آین داجــال9، اديــث الدر
ــل19،  ــورن مك ني ــور18، مائ ــو الت ــن کنور - ســتينا،17 برون ی ــن جنســن16، کار  هــومل1۴، کســپر جنســن15، تورب
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8. Bob Cooper
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18. Bruno Latour
19. Maureen McNeil
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یر۴، جينتــه پولــس5، ولولونــا  ينکــه پاســو یــرا3، بر گــو مور يــد مارکوســن1، ایــوان داکوســتا مارکــوس2، تيا تيور
يلــن اســتراثرن9، لــویس ســومچان10، نيــگل  يســن7، جــان ســتيودمناری اس جی8، مار يســوا6، الرس ر رابهیر
يليــن13، الرا واتــس1۴ و اســتيو وولــگار15. مهــۀ ایــن  يــد ترنبــول12، جــان یــوری، مارجــا وهو يفــت11، دیو ثر
یــق آثارشــان، باعــث عالقــۀ مــن بــه  افــراد بــه صورت هــای خمتلــف، بــه صــورت شــخیص يــا از طر
کردنــد. برخــی  کمــك  کتــاب  موضــوع روش شــدند و بــه مــن در شــکل دهی بــه اســتدالل های ایــن 
از آن هــا نگارش هــای اوليــۀ کتــاب را خوانــده و پیشــهنادهای گســترده ای دادنــد. مــن از مهــۀ آن هــا 

متشــکرم. 
عــالوه بــر ایــن گــروه گســترده، پنــج نفــر از دوســتان و مهــکارامن کمك هــای مهمی در شــکل دهی این 
کتــاب و تــداوم تالش هــای مــن بــرای روشــن ســاخنت مباحــث ایــن کتــاب داشــتند. از ایــن رو عميقــا از 
ينگتــون16، کــه دغدغــه مشــترك او دربارۀ حقه های متثيــل نقش مرکزی  یــن هيثر ايشــان تشــکر می کــمن: کو
در ایــن کتــاب دارد و گفت وگوهــای بــا او، خصوصــا بــر ســر ميــز شــام، منبعــی از محايــت و راهنمــایی مــداوم 
بوده اســت؛ آنه ماری مول17، که تفاوت و چندگانگی را تأســيس کرد و اغلب در پیاده روی های پرتوان، 
یق و ترغيــب قــرارداد و بــر تــداوم آن  مباحــث ایــن کتــاب در قســمت های خمتلــف آن را مــورد حبــث، تشــو
کيــد داشــت؛ اينگــون مــوزر18، کــه عالقــۀ او بــه ذهنيت هــای پیچيــده، جتســم ها،  بــه شــکل کنــوین آن تا
یزان بــودن، کــه اغلــب در پیاده روی هــای پرتوان تــری بــه حبــث گذاشــته می شــد،  يع هــا و مســئلۀ گر توز
 فرصی برای کشف بسياری از مواضعی بود که در کتاب مشترکمان و در این کتاب حبث شده است. 
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یزان  يکی ســينگلتون1، که خوشــبختانه آرام تر پیاده روی می کند، اما حساســيت او در کارش دربارۀ گر و
بــودن، پهنــان  بــودن، بســياریِ  جهــان و چيزهــایی کــه به خــویب در چارچــوب قــرار منی گيرنــد، عميقــا 
گاهی خبشــيده اســت؛ و هلن  کارهای مشــترکمان و اســتدالل هایی را که در این جا صورت گرفته اســت آ
بــارۀ تصــورات هسی/معرفت شــناخی   وران2، کــه او هــم آهســته تر راه مــی رود، امــا بــا این حــال کار او در
يــخ و عمــل  بــارۀ خصوصيــات تار مســيری طــوالین را می پیمايــد و مباحثــات ســخاوت مندانه او، هــم در
بــارۀ روش ، واقعيت هــا و امکان هــای آن بــرامی حيــایت بــوده  بوميــان هــم به عنــوان انگيــزه ای بــرای تفکــر در
اســت. بــا ایــن کــه کلمــات منی تواننــد جبران کننــدۀ زمحــات آن هــا باشــد،  مــن از ایــن پنــج دوســت تشــکر 
یــژه دارم. البتــه مســئوليت شــکل خــایص کــه اســتدالل های آن هــا در ایــن مــنت بــه خــود گرفتــه اســت  و

بــا مــن اســت. 
هم چنــن از شــيال هالســال3، آنگــوس لــو ۴ و دونکــن لــو 5 متشــکرم. ایــن کتــاب بــدون پشــتيباین 
ــر ســر خبش هــای خمتلــف ایــن  ــود. حبــث ب یق های فکری شــان ممکــن نب شــخیص مــداوم آن هــا و تشــو
ــود و مــن مرهــون ذوق عــکایس شــيال  ــا دونکــن در مهــۀ مراحــل تمکيــل کتــاب لذت خبــش ب کتــاب ب

هالســال خواهــم بــود.
در هنايــت از مرکــز مطالعــات علمــی6، خبــش جامعه شــنایس7 و دانشــکدۀ علــوم اجتماعــِی8 
دانشــگاه لنکســتر9 متشــکرم. دانشــگاه لنکســتر دارای فضای فکری خالق و حامی پژوهش های علوم 
اجتماعــی اســت و بــه عنــوان خبــی از پیشــهنادهای ســخاوت مندانه اش بــه اعضــای هيئــت علمــی 
امــکان مرخیص هــای ســاالنه اعطــا می کنــد. اولــن نــگارش کتــاب حاضــر در طــول ســپتامبر و دســامبر 

٢00١ در چنــن فرصــی نگاشــته شــد.
بــارۀ روش مطــرح کــردم در وب ســايت خبــش جامعه شــنایس  بــارۀ ســؤاالیت کــه در ایــن کتــاب در در

یــر مراجعــه کنيــد:  دانشــگاه لنکســتر حبــث شــده اســت. بــرای مطالعــۀ بیش تــر می توانيــد بــه آدرس ز
http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/
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]فصل اول[





گر این يك آشفتگی مهيب است... آن گاه آيا امکان دارد چيزی با آشفتگی کمتر، توصيف آن را خراب کند؟  ا
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»آليــس1 گفــت امتحــان کردنــش فايــده ای نــدارد. کــی منی توانــد چيزهــای غيــر ممکــن را بــاور 

ــد. وقــی هم ســن و ســال مشــا  ــن نکرده اي ی ــاد متر ي ــه ز ــومی ک ــت می گ ــد. ملکــه2 گفــت به جرئ کن

ــه  ــد ب ــد کــی منی توان ــردم. چــرا ]فکــر می کني ــن کار را می ک ــودم، مهيشــه روزی نم ســاعت ای ب

چيزهــای غيــر ممکــن اعتقــاد داشــته باشــد[؟ گاهــی اوقــات تــا قبــل از صبحانــه بــه شــش چيــز 
غيــر ممکــن اعتقــاد پیــدا می کــردم.«3

لوئيس کارول، آليس در سرزمن عجايب۴

وش چگونه می تواند با آشفتگی ها سر و کار داشته باشد؟ ر
يــس آن آمــده اســت نــگاه کنيــد. موضــوع ایــن کتاب مهان  یرنو یــر صفحــۀ قبــل و ســؤایل کــه در ز بــه تصو
کنــده  بــارۀ این کــه وقــی علــوم اجتماعــی تــالش می کنــد تــا چيزهــای پیچيــده، پرا يــس اســت؛ و در یرنو  ز
اســت: ایــن  جــواب  کــه  کــرد  خواهــم  اســتدالل  می افتــد.  اتفــایق  چــه  دهــد  توضيــح  را  آشــفته   و 
یزد. چون وقی خوِد آن چيزی که قرار اســت توضيح داده شــود  جامعه شــنایس مايل اســتآن را به هم بر
 خيــیل منســجم نباشــد، توضيحــات ســاده و روشــن بــه کار خنواهــد آمــد. مهــان تــالش بــرای واضح بــودن 
گــر قــرار باشــد علــوم اجتماعــی بــرای ســر و کلــه زدن بــا  خيــیل ســاده باعــث افزايــش آشــفتگی می شــود. ا
کندگــی و یب نظمی هــای نســی مهياتــر شــود، چگونــه خواهــد شــد؟ کتــاب حاضــر می کوشــد  آشــفتگی ، پرا

یــری از ایــن وضعيــت ارائــه دهــد. تصو
يــع درآمدهــا، انتشــار  یب شــک برخــی چيزهــای ایــن جهــان را می تــوان مشــخص و معــن کــرد. توز
 باثبــایت هســتند 

ً
جهــاین گاز CO2، مرزهــای کشــورها و شــرايط قراردادهــا انواعــی از واقعيت هــای عجالتــا

کــه علــوم طبيعــی و اجتماعــی بــه شــکل کم و بیــش مؤثــری بــا آن هــا ســر و کار دارنــد. امــا در کنــار چنــن 
پديده هــایی، جهــان بــه شــکل های کامــال متفــاویت نيــز در هــم بافتــه شــده اســت. اســتدالل مــن ایــن 
کــه روش هــای پژوهــش دانشــگاهی واقعــا بــه ایــن  شــکل ها دســت پیــدا منی کننــد. پــس آن  اســت 

ــد چيســتند؟ ــه آن ناتوان ان ــه از دســت يایب ب بافته هــایی ک
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يسنده قرار می گيرد ]مترجم[. 3. این خبش از داستان مشهور آليس در سرزمن عجايب در ادامۀ این کتاب مورد استفادۀ استعاری نو
بــه  کــه  )Alice's Adventures in Wonderland( اســت  آليــس در ســرزمن عجايــب«  ایــن داســتان مشــهور »ماجراهــای  نــام اصــیل   .۴
يــگ  اختصــار آليــس در ســرزمن عجايــب )Alice in Wonderland( ناميــده می شــود. ایــن داســتان را ســال 1865 ميــالدی »چارلــز لودو
ــوده اســت.  ــس کارول )Lewis Carroll( ب ــری او لوئي ــام هن يســندۀ انگليــی نوشــته اســت. ن دوگســون«)Charles Lutwidge Dodgson( نو
کــه در واقــع يــک بــازی بــا »منطــق« اســت. تا کنــون ده هــا فيلــم  کــوکان اســت )نزديــک بــه 27500 کلمــه(  ایــن داســتان در واقــع رمــاین کوتــاه بــرای 

ــن داســتان ســاخته شــده اســت ]مترجــم[. ــری بر اســاس ای ــار هن ــوین و ديگــر آث ی یز ــۀ تلو ســينمایی، برنام
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گــر خبواهــم فهرســی هتيــه کنــم، خيــیل زود مشــخص می شــود کــه ایــن فهرســت بالقــوه پايان ناپذیر  ا
اســت. دردهــا و لذت هــا، اميدهــا و بم هــا، شــهودها و درك هــا، شکســت ها و رســتگاری ها، نااميدی هــا 
و اهلام هــا، جن هــا و پری هــا، چيزهــایی کــه می ُســرند و می لغزنــد، يــا آشــکار و هنــان می شــوند، تغيیــر 
شــکل می دهنــد، يــا اصــال شــکل خــایص ندارنــد و غيــر قابــل  پیش بیی هــا. این هــا فقــط برخــی از 
ــا روش هــای علــوم اجتماعــی بــه دســت منی آينــد. البتــه شــايد اصــال این هــا  پديده هــایی هســتند کــه ب
بــه علــوم اجتماعــی تعلــق نداشــته باشــند. امــا شــايد هــم داشــته باشــند و شــايد هــم خبــی از آن هــا بــه 
علــوم اجتماعــی تعلــق دارنــد و شــايد هــم بايــد بــه علــوم اجتماعــی تعلــق داشــته باشــند. بــه هــر ترتيــب، 
يخ هــا و  ایــْن چيــزی اســت کــه می خواهــم مطــرح کــمن. خبش هــایی از جهــان در قالــب قوم نگاری هــا، تار
گــر هــم چنــن بشــوند، هنگامی اســت  آمار هــای مــا قــرار می گيرنــد، امــا خبش هــای ديگــر چنــن نيســتند و ا
که برای واضح شــدن کج و معوج شــده اند. این مشــکیل اســت که من می خواهم با آن دســت و پنجه 
کنــده يــا غيــر دقيــق، لغزنــده، احساســایت، یب ثبــات  گــر خبــش قابــل توجهــی از جهــان مهبــم، پرا نــرم کــمن. ا
 هيــچ الگــویی نداشــته باشــد، 

ً
یــزان يــا غيــر مشــخص باشــد و ماننــد مــوم تغيیــر کنــد و يــا واقعــا  و گــذرا، گر

آن گاه چــه جــایی بــرای علــوم اجتماعــی بــایق می مانــد؟ چگونــه می توانــم برخــی از واقعيت هــایی را 
کنــون بــه آن هــا دســتریس نــدارمی؟ آيــا می توانــم آن هــا را به خــویب بشناســم؟  کــه ا می  بــه دســت آور
کــه بــه آن نيازمنــدمی؟   آيــا اصــال بايــد آن هــا را بشناســم؟ آيــا »دانســنت« مهــان اســتعاره ای اســت 
گــر چنــن نيســت، چگونــه می توانــم بــا آن هــا رابطــه برقــرار کنــم؟ این هــا مســائیل اســت کــه در ایــن  و ا

کتــاب شــرحش می دهــم.
مــن يــك جــواب واحــد بــه مهــۀ ایــن ســؤال ها نــدارم. ایــن کتــاب بیش تــر آغازکننــد ۀ چنــن حبــی 
گــذرا و فــّرار باشــد، منی توانــم انتظــار  گــر واقعيــْت یب ثبــات و  اســت تــا پايان دهنــده. در هــر چيــزی، ا
گــر جهــان پیچيــده و ســردرگم باشــد، دســت کم برخــی اوقــات جمبــورمی  جــواب واحــدی داشــته باشــم. ا
بــارۀ پیچيدگی هــای واقعيــت  گــر می خواهــم در از ســادگی ها دســت بــردارمی. امــا يــك چيــز قطعــی اســت: ا
یــن کنــم، رابطــه  فکــر کنــم، آن گاه بايــد بــه خودمــان بیاموزانــم کــه بــه شــيوه های جديــدی فکــر کنــم، متر
کــه برخــی از واقعيت هــای جهــان را بــا  کنــم و بشناســم. الزم اســت بــه خودمــان بیاموزانــم  برقــرار 

روش هــای غيــر معمــول يــا ناشــناخته در علــوم اجتماعــی بشناســم.
مثــاًل چــه روش هــای غيــر معمــویل و ناشــناخته ای؟ چنــد منونــه از آن هــا چنن انــد: شــايد مــا 
بايــد آن هــا را از راه گرســنگی، ســليقه، ناراحــی و يــا درد جســمی خــود بشناســم. این هــا اشــکایل از 
 شــناخت به مثابــۀ جتســم اســت. شــايد نيــاز باشــد آن هــا را از راه احساســات »شــخیص« بشناســم
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کــه مــا را بــه ســوی جهــاین از حساســيت ها، اشــتياق ها، شــهودها، ترس هــا و خيانت هــا رهنمــون 
ــه در  ــرس هســتند. شــايد الزم باشــد ک ــا ت ــه شــکل عاطفــه ي ــد. این هــا منونه هــایی از شــناخت ب می کنن
بــارۀ وضــوح و دقــت بازنگــری کنــم و راه هــایی بــرای شــناخت امــور مهبــم و یب ثبــات بیابــم،  عقايدمــان در
بــدون آن کــه تــالش کنــم ســفت و حمکــم بــه آن هــا چبســبم. در این جــا شــناخت از راه تکنيك هــای 
یب دقــِی تعمــدی امکان پذیــر می شــود. شــايد الزم باشــد وقــی کــه می دانــم چيــزی حرکــت می کنــد، 
ــر هســت  گ ــز چنــن اســت و ا ــا در مکان هــای ديگــر ني ــارۀ این کــه چقــدر حرکــت می کنــد و این کــه آي ب در
چگونــه، بازنگــری کنــم. ایــن شــيوۀ »شــناخت به مثابــه حتقيق تعبيه شــده1« را شــکل می دهــد. هم چنن 
بــارۀ رابطــۀ مــا بــا هــر آن چــه می شناســم نيــاز دارمی و بايــد بپرســم کــه  به طــور قطــع بــه تفکــر جــدی در
ــه وجــود آمــدن آن چيــز می شــود. هم چنــن به عنــوان  ــدازه باعــث ب ــا چــه ان ــز ت رونــد شــناخت يــك چي
ــا اســتعاره ای کــه بــه آن نيازمنــدمی  مســئله ای کــه مهه جــا جــاری اســت، بايــد باجديــت بپرســم کــه آي
»شــناخنت« اســت؟ يــا شــايد بايــد بپرســم کــه چــه زمــاین بــه اســتعارۀ »شــناخنت« نيازمنــدمی؟ شــايد 
دانشــگاه ها نيازمنــد اســتعاره های ديگــری بــرای فعاليت هــای خــود باشــند و يــا شــايد فعاليت هــای 

ديگــری نيــاز داشــته باشــند.
چنــن ســخناین جديــد بــه نظــر می رســند، امــا آن قدرهــا هــم جديــد نيســتند. در علــوم اجتماعــی، 
می تــوان شــواهد فــراواین يافــت کــه نشــان می دهــد ایــن علــوم حرکــت در ایــن مســير را شــروع کرده انــد. 
يکرد هــای کارآیی حمــور2 و فهــم روش هــا  در دو دهــۀ گذشــته، روش هــای حتليــل داده هــای بصــری، رو
يان انسان شــنایس،  به مثابــۀ شــعر يــا روايت هــای مداخله گــر3، مهــه و مهــه، مهــم شــده اند. دانشــجو
بــارۀ ذهنيــت یب کانــون و  مطالعــات فرهنگــی و جامعه شــنایس بــا روش هــای انديشــه و توصيــف در
ــه وقــی صميميــت  ــان شــده اند. روش هــا و توصيف هــایی ک یب ــه گر ــایی دســت ب پیچيدگی هــای جغرافي
کــه در   متضمــن جمــاورت نيســت بــروز می يابنــد. به عــالوه، تصــور رو بــه گســتریش هــم هســت 

ً
لزومــا

 آشــوب ناک« 
ً
يــایض »واقعــا يان هــاِی عمومــْی غيــر قطعــی، غيــر قابــل پیش بیــی و بــه بیــان ر آن جر

گــر قــرار اســت »قوم نــگاری« جهــاِن شــبکه ای يــا ســّیال را  کــه ا کنــون بســياری معتقدنــد  هســتند. ا
ــر بافت هــا بــوده و حمــدود  بشناســد، بايــد بــه شــيوۀ ديگــری عمــل کنــد. ایــن تصــور کــه دانــش مبتــی ب
 اســت، تصــور راجیــی شــده اســت و مفينيســت ها از دانش هــای تعبيه شــده۴ ســخن بــه ميــان می آورنــد؛

Situated .1: منظور حتقيی است که در فضا و زمان خاص تعبيه و واقع شده باشد و مفهومی در مقابل جهان مشویل است ]مترجم[. 
2. Performance approaches
3. interventionary narrative

situated knowledges .۴ : منظوراز تعبيه شدگی در پاوریق 1 به اختصار توضيح داده شد ]مترجم[. 
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بــازار،  *حتقيقــات  می کننــد.١  کاوش  را  فرهنگ هــا  يافــت  در و  نــگارش  انسان شناســان،  آن کــه  حــال 
کــه اغلــب از ختّیــل قوی تــری نســبت بــه علــوم اجتماعــی دانشــگاهی برخــوردار هســتند، روش هــایی 
 ماننــد ميزگردهــای * مذاق ســنجی اجیــاد کرده انــد تــا بــا آن امــور غيــر معرفــی و گــذرا را بفهمنــد. هم چنــن 
يــت بــرای عقــب منانــدن از قافلــه، »روش هــای نــرِم« دخالــت در ســازمان ها را بــا  مشــاوره های مدیر

گرفته انــد. کار  روی آوری بــه روش هــای *منايش ســازی *قانون گذارانــه و عمل کــردی بــه 
بنابرایــن جهــان در حرکــت اســت و علــوم اجتماعــی نيــز کم و بیــش بــا یب ميــیل از آن پیــروی می کند. 
بــه جــای آن کــه *فــرد را شــخص شناســا در نظــر بگيرنــد، او را فــردی عاطــی و جمســم فــرض می کننــد. 
يــه و عمــل اجتماعــی در حــال جابه جــا شــدن اســت. ســاختارها در ســّیال بودنشــان  ماهيــت فــرد در نظر
شکســته تر و غيــر قابــل  پیش بیی تــر تلــی می شــوند. در عــن حــال، هنــوز در علــوم اجتماعــی ســخن از 
»روش« دعــوت بــه جمموعــۀ حمــدودی از پاســخ ها حمســوب می شــود. مجــع آوری و دســت کاری بعــی از 
يــادی از علــوم اجتماعــی مانند جامعه شــنایس،   انــواع داده هــای کّمــْی منــاِد روش حتقيــق در خبش هــای ز
اقتصــاد، روان شــنایس و جغرافيــای انســاین اســت. مجــع آوری و دســت کاری برخــی از انــواع داده هــای 
کيــی، منــاِد روش حتقيــق انسان شــنایس، مطالعــات فرهنگــی، مطالعــات علــوم و ديگــر خبش هــای 
از  کّمی/کيــی و تفکيــك آن در بســياری  *مناد شــنایس  جامعه شــنایس و جغرافيــای انســاین اســت. 
ــدن چنــن  ــدون گذران ــان، ب ب ــه شــده اســت. در جهــان انگليی ز واحد هــای دریس روش حتقيــق تعبي
 واحد هــایی و بــدون يادگيــری روش هــای متناســب بــا آن هــا غيــر معمــول و شــايد غيــر ممکــن باشــد
کــه کــی را به عنــوان يــک دانشــمند اجتماعــی بشناســند. در واقــع امــروزه برنامــۀ رمســی مــیل درس هــای 
يتانيــا اجیــاب می کنــد کــه ایــن دروس هــر دو جمموعــۀ روش هــای کيــی و کّمــی را در  علــوم اجتماعــی در بر
يان و اســتادان بســياری عالقــه ای بــه ایــن درس هــا ندارنــد و حمتــوای آن هــا را   بربگيــرد؛ هرچنــد دانشــجو

يــش می داننــد. یــن ارتبــاط بــا رونــد پژوهــش خو یــن حالــت- دارای کم تر -در هبتر
بــارۀ روش ارائــه می کنــد؛  کتــاب اســتدالل مســتحمکی بــرای شــيوه ای از انديشــيدن در ایــن 
بــا بســياری از  کامــالً متفــاوت  گســترده تر، ســبك بارتر، پرمثرتــر و در عرصه هــای خــایص،  کــه  رویش 
فهم هــای متعــارف اســت؛ بنابرایــن خبش هــایی از ایــن اســتدالل محلــه ای اســت بــه حمدوديت هــایی 
کــه فهم هــای متعــارف اجیــاد کرده انــد. البتــه بنــا بــه داليــل متفــاویت، چنــن محلــه ای بايــد حمتاطانــه 
صــورت گيــرد. خنســتن دليــل این کــه »روش علــوم اجتماعــی« يــك جانــور چندســر اســت. ایــن موجــود 
 در مقــام ادعــا رنگارنــگ و نامهگــن اســت و در مقــام عمــل، ایــن خصوصيــْت بســيار شــديدتر می شــود. 
 البتــه از آن جــا کــه اســتدالل مــن بــه ســود تکثــر بیش تــِر روش شــناخی اســت، از تکثــر در هــر جــا که باشــد
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ــه  ــه مســئله ن ــه در مهه جــا يافــت می شــود- اســتقبال می کــمن. بنابرایــن مشــخص می شــود ک ــه البت -ک
ــه تظاهــر هژمونيــك و ســلطه طلبانه خوانش هــا و تلی هــای خــایص  ــه روش، ک ــر در عمــل ب ــود تکث کمب
از روش هاســت. در آينــده، و در حبــث از ارزش مــداری روش هــا، به اختصــار بــه ایــن مســئله برخواهــم 

گشــت.
گــر  يکــی ديگــر از داليــل حمتــاط بــودن ایــن اســت کــه روش هــای اســتاندارد حتقيــق  اغلــب مهــم -ا
یــم ضــروری- هســتند. به عنــوان يــك مثــال مشــهور، حتقيقــات کّمــِی مربــوط بــه بــرریس بیماری های  نگو
يــه اجیــاد کــرد.٢ مثــال ديگــری کــه  گيــردار بــود کــه رابطــۀ قابــل قبــویل بــن ســيگار کشــيدن و ســرطان ر وا
بیش تــر رنــگ علــوم اجتماعــی داشــته باشــد مطالعــات فــراواین اســت کــه بیش ترشــان کّمــی هســتند و 
رابطــه ای قــوی ميــان ضعــف ســالمی و دســته ای از نابرابری هــای اجتماعــی، شــامل فقــر، يافته انــد.٣ 
ــزوای اجتماعــی و فقــر  ــر حــوادث طبيعــی و ســن و ســال، ان ــا حتقيقــایت کــه بــن آســيب پذیری در براب ي
 مهــواره پیچيدگی هــا و ســردرگمی هایی هســت.5 بــا ایــن وجــود، چنــن 

ً
رابطــه ای يافته انــد.۴ مطمئنــا

مطالعــایت مبنــای تالش هــای گســترده و مهــم در راســتای آمــوزش هبداشــت بوده انــد. عــالوه بــر این هــا 
يــف کــرد. می تــوان داســتان های یب مشــاری از موفقيت هــای روش هــای اســتاندارد کّمــی و کيــی تعر

بنابراین، این  طور نيست که روش های استاندارد حتقيق يک سره غلط باشند. این روش ها مهم 
هســتند و احتمــاالً مهــم نيــز خواهنــد مانــد. از مهن روســت که می گومی دنبال تلی ای گســترده تر و پرمثرتر، 
 و در عن حال متفاوت، از روش هسم. اما سخن گفنت از تفاوت در واقع گرايش به نقد کردن است.
مهان طــور کــه در بــاال گفــم، اســتدالل خواهــم کــرد کــه هرچنــد روش هــای اســتاندارد غالبــا در آن چــه 
می کننــد بســيار خــوب عمــل می کننــد، به حنــو بــدی بــرای مطالعــۀ مســائل گــذرا، مهبــم و یب قاعــده بــه 
ــا هــم مســئله برانگيز  ــق آن قدره ــم، خــوِد روش هــای اســتاندارد حتقي ــه گف ــه می شــوند. چنان ک کار گرفت
نيســتند بلکــه مســئله ارزش مــداری ای اســت کــه در گفتمــاِن روش بــه آن هــا ضميمــه شــده اســت. 
گــر »روش هــای حتقيــق« جمــاز بــه ادعــای هژمــوین و يــا )بدتــر از آن( احنصــار روش شــناخی باشــند   ا
-و مــن فکــر می کــمن کــه در جاهــایی چنــن تــالیش داشــته اند-، آن گاه نســبت مــا بــا ایــن روش هــا َمَثــِل 
ــه  ــوس شــده  اســت؛ چراغ هــایی ک ــان چراغ هــای راهنمــایی متعــددی حمب ــه در مي شــوریش ای اســت ک
ينــد کــه هنــگام حتقيــق چگونــه  تــردد را حمــدود کــرده و فرمــان صــادر می کننــد. ایــن چراغ هــا بــه مــا می گو
ــر مــا اعمــال می شــود، شــامل  ــد ببينــم و چــه بايــد بکنــم. در حــایل کــه بايــد گفــت قواعــدی کــه ب باي
خیــی  ــه حلــاظ تار ــوده و ب ــر ضــروری ب ــه غي ــکایی اســت ک ي پایی - آمر جمموعــه ای از پیش فرض هــای ارو

ــد.6  ــه يــک دوره خاص ان خمتــص ب
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بــارۀ روش مناســب(  در این جــا مســئله ایــن نيســت کــه روش هــای حتقيــق مــا )و ادعاهــای مــا در
خیــی شــکل  گرفته انــد. مهه چيــز در يــك بافــت خــاص تار خیــی خــاص شــکل  در يــك بافــت تار
يــخ نيســت. درواقــع مســئله ایــن اســت کــه ایــن روش هــا يــا حاميــان  یــزی از تار گرفتــه اســت و گر
 اســت. شــکل 

ّ
بــارۀ وضعيــت خودشــان ادعاهــایی کننــد کــه در حــدی افراطــْی کیل آن هــا مايل انــد در

بــارۀ قواعــد منونه گيــری آمــاری و يــا خــودداری از ســؤاالت  اســتدالل اغلــب چنــن اســت )مثــاًل در
از قواعــد  بايــد  کنيــد،  گــر می خواهيــد واقعيــت را درســت درك  هدايت کننــده در مصاحبه هــا(: »ا
گــر در پیــروی از ایــن  روش شــناخی پیــروی کنيــد. واقعيــْت ایــن قواعــد را بــر مــا حتميــل می کنــد. ا
يــف  قواعــد موفــق نباشــم، بــه دانــی خواهــم رســيد کــه اســتانداردهای الزم را نــدارد؛ دانــی کــه حتر
کــی از آن باشــد نيســت.« در پاســخ بــه چنــن تصــورایت  يــای واقعيــی کــه بايــد حا شــده اســت و گو
بــارۀ امهيــت پیــروی از قواعــد روش شــناخی دو نکتــه را بیــان می کــمن. خنســتن نکتــه خــالف شــهود  در
اســت. این کــه روش هــا، قواعــد آن هــا و -حــی بیش تــر از آن هــا- به کارگيــری روش هــا نه تهنــا واقعيــت 
را توصيــف می کننــد بلکــه بــه توليــد واقعيــی کــه در مقــام توصيــف آن انــد کمــك می کننــد. در جــای 
 
ً
خــود، داليــل بیــان چنــن نظــری را به دقــت موشــکایف خواهــم کــرد. امــا در این جــا اجــازه دهيــد صرفــا

يــخ علــم و علــوم اجتماعــی بــه این اســتدالل سروشــکل داده اســت.  بگــومی کار ســنگن و فــراوان در تار
ــا واقعيــی را کــه در  ــد ت ــر روش هــا متايــل دارن گ ــاز هــم خــالِف شــهود باشــد امــا می گــومی کــه ا شــايد ب
 چنــن نيســت(.

ً
 مقــام توصيــف آن  هســتند توليــد کننــد، ایــن امــر می توانــد مضــر باشــد )هرچنــد لزومــا

ــن اســت  ــا مهــم ای ــن اســتدالل را شــرح می دهــم. ام ــل ای ــاز هــم در جــای مناســب خــود به تفصي ب
ــر فهــم مــا از ماهيــِت حتقيــق خواهنــد  ــرات عميــی ب ــر ایــن دو ادعــا صحيــح باشــند، آن گاه اث گ کــه ا

گذاشــت. 
ــل  ــِت عــام قواعــد روش شــناخی متاي ــان امهي ــد گفــت. مدعي نکتــۀ سرراســت ديگــری را هــم باي
کننــد. شــايد جمموعــه خــایص از قواعــد  کــه آن هــا را در حبث هــای علــوم اجتماعــی هنادينــه  دارنــد 
کیل بــه قواعــد و روندهــای مناســب حمــل حبــث  و روندهــا مــورد حبــث و مناقشــه باشــند، امــا نيــاز 
م انگاشــته شــده اســت. ورای ایــن فــرض کــه بــه چنــن قواعــد 

ّ
نيســت. ضــروری بــودن آن هــا مســل

کــه آن هــا نيــز هنادينــه شــده اند  و روندهــایی نيــاز دارمی، طيــف ديگــری از پیش فرض هــا قــرار دارد 
نــوع  يعــی  دارنــد؛  کار  و  ســر  جهــان  چيزهــای  یــن  مهم تر بــا  این هــا  هســتند.  پهنــان  کم و بیــش  و 
 واقعيت1 هــایی کــه بايــد مجــع آوری کنــم و تکنيك هــای مناســب بــرای مجــع آوری و نظــری کــردن داده هــا.

1. facts



در جست و جوی روش26

 مهــۀ این هــا نيــز در درك متعــارف از حتقيــق هنادينــه شــده اســت. بلــه، چيزهــا در حــال حرکــت هســتند. 

بــا ایــن وجــود، پــس از يــک قــرن فعاليــت علــوم اجتماعــی، ميــرایث از »روش هــای حتقيــق« بــه ما رســيده 

اســت کــه متايــل دارد بــا ایــن تصــور عمــل کنــد کــه قــرار اســت جهــان در قالــب جمموعــه ای از فرايندهــای 

مشــخص، دقيــق و کم و بیــش قابــل شناســایی به خــویب فهميــده شــود.
بــارۀ  کاوش در يه هــا( بــرای  یــن روش هــا )و نظر در عــرف و قرارداد هــای علــوم اجتماعــی، هبتر

کدام  انــد؟ ایــن ســؤال موضــوع يــک حبــث یب انهتاســت. نئومارکسيســت ها1  آن فرايندهــای خــاص 

يه پــردازی  بــارۀ مقــررات نظر نظام هــای جهــان و يــا توســعه های غيــر منصفانــه را کشــف می کننــد و يــا در

کاوش می کننــد. اجتماع گرايــان3 اجتماعــات و نيــاز  می کننــد. فوکویی هــا2 نظام هــای حکومت گــرا را 

بــه جوامــع غيــر رمســی و مســئوليت پذیری را بــرریس می کننــد. مفينيســت ســقف شيشــه ای۴، تبعيــِض 

ــوم  ــوم طبيعــی و عل ــا پیش فرض هــای جنســيِی هنادينه شــده در روش هــای عل جنســيِی فرهنگــی و ي

اجتماعــی را کشــف می کننــد. به عنــوان خبــی از آن چــه گفتــه شــد، درک متعــارف علــوم اجتماعــی نيــز 

 فــرض می کنــد کــه جامعــه در حــال تغيیــر اســت. در واقــع، ایــن يکــی از مبــاین علــوم اجتماعــی اســت

کــه تصــور می کنــد می تــوان در ایــن تغيیــر شــرکت جســت و آن را هدايــت کــرد. )شــاهد ایــن مدعــا مهــان 

بــارۀ رابطــه ميــان ســالمی و نابرابــری بــه آن اشــاره شــد؛  بــارۀ يافته هــای در چيــزی اســت کــه پیش تــر در

پــایی نيــز شــاهدی بــر ایــن مدعاســت(.  يکایی - ارو يــۀ اجتماعــی آمر هم چنــن ميــراث عظــم  ســيایس نظر

امــا در جممــوع، امــر اجتماعــی را دقيــق و مشــخص در نظــر گرفته انــد. ایــن يــك پیش فــرض شــکل دهنده 

اســت کــه فرايندهــای مشــخص و دقيــی در بیــرون هســت کــه منتظرنــد کشــف شــوند. اســتدالل ها 

ایــن  بــا  بــارۀ خصوصيــاِت واقعيــت اجتماعــی دروِن چنــن فضــایی شــکل می گيــرد.  و حبث هــا در

یــن منونه هــای آن فرايندهــای خــاص را کشــف کنــد. امــا  توضيحــات، قــرار اســت علــوم اجتماعــی مهم تر

صحيــح نيســت. ایــن نکته مهــان جابه جــایی و حتول   این جاســت کــه چنــن چيــزی لزومــا 
ً
مســئله دقيقــا

گســترده ای را مشــخص می کنــد کــه بــه دنبالــش هســم. برنامــه ایــن اســت کــه در یپ روش هــایی باشــم 

1. Neo-Marxists
2. Michel Foucault (1926-1984)
3. Communitarians
کــه برخــی متفکــران مفينيســت بر اســاس آن بــه وجــود موانعــی نامــریئ، ویل جــدی ، در برابــر پیش رفــت زنــان در جوامــع قائــل هســتند  يــه ای  ۴. نظر
و از ایــن موانــع بــه ســقف شيشــه ای تعبيــر می کننــد. مهــن اصطــالح در مطالعــات نــژادی نيــز بــه کار بــرده می شــود و منظــور وجــود موانــع نامــریئ در 

برابــر پیش رفــت اقليت هــای نــژادی اســت. معمــوال ایــن موانــع را حاصــل فرهنــگ و شــيوۀ زندگــی افــراد جامعــه می داننــد ]مترجــم[. 
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کــه ديگــر بــه دنبــال امــور مشــخص، قابــل تکــرار و کم و بیــش باثبــات نباشــند؛ روش هــایی کــه فرضشــان 

ایــن نيســت کــه دنبــال چنــن چيزهــایی هســتند.
یــزان1 چيســتند؟ ایــن موضــوِع حبــث اســت. مــن تصــور خــودم را  خــب، ایــن واقعيت هــای گر
از این کــه چــه چيــز می توانــد مهــم باشــد دارم و ایــن تصــور بــه اســتدالل مــن ســر و شــکل می دهــد. 
بــا ایــن مهــه، منی خواهــم جمموعــه  خــایص از روش هــای حتقيــق وضــع کــمن. چنــن کاری مثــل ایــن 
یــِن چراغ هــای قبــیل کنــم. بــه جــای آن، اســتدالل  اســت کــه يك ســری چــراغ راهنمــایی جديــد جايگز
ــاب می دهــد و منکســر  ــر شــد جهــاین را بازت ــاال ذک ــه در ب ــه مــوم2 احساســات و بافتگــی ای ک می کــمن ک
 می کنــد کــه از جهــات مهمــی منی تــوان آن را به عنــوان جمموعــۀ مشــخیص از فرايندهــای خــاص فهميــد.3 
 از حلــاظ 

ً
ــا ــه ســاختارهای آن- صرف ــور مهــم جهــان -از مجل ــی ام ــه پیچيدگ ــن اســت ک ــۀ اصــیل ای نکت

تکنيکــی نيســت. بــه عبــارت ديگــر، پیچيدگــی حــوادث و فرايندهــای جهــان صرفــا بــه ایــن معنــا نيســت 
کــه بــه حلــاظ تکنيکــی دســتریس بــه آن هــا ســخت باشــد )هرچنــد اغلــب ایــن ميــزان از پیچيدگــی وجــود 
یــرا پیچيدگــی حــوادث و فرايندهــای آن لزومــًا فراتــر  دارد(. بلکــه عــالوه بــر ایــن، جهــان پیچيــده اســت؛ ز
از ظرفيــت مــا بــرای فهــم آن هاســت. بــدون شــك ســاختارهای حمــدود را می تــوان شــناخت، امــا ادعــای 
 و منظــم آن را بــه چالــش می کشــد.

ّ
مــن ایــن اســت کــه کليــت جهــان هرگونــه تــالش بــرای توضيــح کیل

منی تــوان کليــت جهــان را بــا بــه کارگيــری حماســبه های روش منــد فهميــد.٧ قواعــد و استانداردســازی ها 
ابزارهــای فوق العــاده قدرت منــدی هســتند، امــا حمدوديت هــایی هــم اجیــاد می کننــد. در واقــع، ایــن هــم 
خبــی از قــدرت )دو لبــۀ( ایــن ابزارهاســت. وقــی ایــن ابزارهــا تــالش می کننــد کــه خودشــان را طبــق 
يــک مهاهنگــی ادعــایی و بــر اســاس يــک هژمــوین ســازمان دهی کننــد، حمدوديت هــای جدی تــری نيــز 

اجیــاد می کننــد.
بنابراین به نامهگی و متایز نياز است. این يعی تبعيت کردن از ملکۀ لوئيس کارول و پروردن و بازی 
کردن با مهان استعدادی که او داشت؛ استعداد فکر کردن به شش چيز غير ممکن تا قبل از صبحانه.۴ 
یبا تصورناپذیرند  خبــی از ایــن کار ایــن اســت کــه بــرای چيزهــایی که غير ممکن، بعيــد، تصورناپذیر يا تقر

ــه آن هــا احاطــه يافــت  ــوان ب ــا قواعــد و روش هــای متــداول منی ت ــه ب ک ــارۀ آن هــا ســخن گفتــه شــد: واقعيت هــایی  ب ــر در کــه پیش ت 1. واقعيت هــایی 
یراســتار[. ]و

یراستار[. 2. اشاره به استعارۀ موم در آغاز این فصل ]و
يســنده ماننــد مــوم عمــل می کنــد کــه متأثــر از احساســات و بافت هــا  3. منظــور از ایــن فــراز ایــن اســت کــه پژوهش هــای علــوم اجتماعــی از منظــر نو
کــه منی تــوان  و ... بازتــایب شکســته و منکسرشــده از عــامل را بــه مــا نشــان می دهــد و از ســوی ديگــر، عــامل واقــع به حنــوی پیچيــده و ســردرگم اســت 

بــدون دســت کاری آن را بــه جمموعــه ای از فرايندهــای مشــخص تقليــل داد ]مترجــم[.
۴. به خبی از داستان آليس در سرزمن عجايب که در ابتدای کتاب نقل شده است، اشاره دارد ]مترجم[.
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کــه باالتــر از آن هــا اســتفاده  یــری بســازمی. این هــا برخــی از اســتعاره هایی اســت  اســتعاره ها و تصاو

کنــده، ســردرگم، بافتــه، مهبــم، غير دقيــق،  یبنــده، پیچيــده، پرا کــرده ام: یب ثبــات، لغزنــده، نامشــخص، فر

گم شــده، رهاشــده،  مغشــوش، نامنظــم، احساســایت، دردنــاك، لذت خبــش، اميدانگيــز، ترس نــاك، 

يــایی، خيــایل، فرشــته ای، شــيطاین، این جهــاین، شــهودی، لــرزان و غيــر قابل پیش بیــی. هــر يــك از  رؤ

این هــا بــه نوعــی فضــا را بــرای نامعــن بــودن بــاز می کنــد. هــر يك راهی بــه درك يا تقدیر از جابه جاشــدگی 

یــر ممکــی از جهــان، از جتربــه مــا از جهــان و البتــه از خودمــان اســت. البتــه ادغــام  اســت. هــر کــدام تصو

مهــۀ این هــا نيــز چنــن اســت. در ادامــه توضيــح می دهــم کــه این هــا در عمــل چــه معنــایی می تواننــد 

ــه آن اســت؛  ــه جهــان و معنادهــی ب ــرای اشــاره ب ــار هــم  راهــی ب ــا مهــۀ این هــا در کن  داشــته باشــند. ام

ق نيروهــا و روابطــی اســت کــه در توليــد واقعيت هــای خــاص 
ّ

ــان شــکل نيافته و خــال ي جهــاین کــه جر

ــد. عمــل می کنن

ق« کــه واقعيت هــا را توليــد می کنــد؟ ایــن بــه چــه معناســت؟ مــن 
ّ

يــاین خــال جهــان به مثابــۀ »جر

فقــط می تــوامن ذره ذره بــا ایــن ســؤال دســت و پنجــه نــرم کــمن و هــر پاســخی بــه آن نامتــام اســت. بــا ایــن 

مهــه، در ایــن شــيوه از تفکــر، جهــان يــك ســاختار نيســت؛ چيــزی نيســت کــه بتوانــم بــا منودارهــای علــوم 

ــاد شــديد  ــك گردب ــۀ ي ــان را به مثاب ــم جه ــه جــای آن، می توان ــم. ب ــان نقشــۀ آن را رســم کن اجتماعی م

ــّو از کشــش ها و ســيالن ها، گردآب هــای  ــرداب ممل ــن گ ــه ای ــد ک ــرمی. تصــور کني ــرداب در نظــر بگي ــا گ ي

کوچــك، طغيان هــا، تغيیــرات غيــر قابــل پیش بیــی، طوفان هــا و حلظــایت از ســکون و آرامــش اســت. در 

برخــی از زمان هــا و برخــی از مکان هــا می توانــم منــوداری از آن چــه در اطــراف مــا می گــذرد رســم کنــم. 

گاهــی منودارهــای مــا کمــک می کننــد کــه ثبــات حلظــه ای اجیــاد کنــم. قطعــا حلظــایت هســت کــه منــودار 

 آمارهــای موجــود در رابطه 
ً
کامــال مفيــد و کارآمــد اســت و کمــك می کنــد چيــز بــاارزیش حاصــل شــود؛ مثــال

یبــا غيــر ممکن اســت؛ دســت کم  بــا نابرابری هــای هبداشــی. امــا بســياری از اوقــات ایــن نــوع کارآمــدی تقر

گــر خبواهــم روش هــای حتقيــق را  گــر بــه قراردادهــای رســم منودارهــا در علــوم اجتماعــی پای بنــد مبانــم. ا ا

يــان و ســيالن بــوده و پیش بیی ناپذیــر اســت، آن روش هــا  بــرای جهــاین بــه کار بگيــرمی کــه سرشــار از جر

چگونــه بايــد باشــند؟ وظيفــۀ ایــن کتــاب تــالش بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت.

بــارۀ خصوصيات  بــارۀ روش، کــه از تصــور معمول در ایــن امــر نه تهنــا مــا را از حبث هــای متعــارف در

جهــان و چگونگــی شناســایی آن نيــز بــه کیل دور خواهــد کــرد. البتــه الزم اســت از برخــی ســوء تفاهم های 

احتمــایل نيــز دوری کنم: 
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• بــرای 	 جــایی  هيــچ  منی گــومی  کــردم،  کيــد  تا بــاال  در  کــه  مهان طــور  خنســت؛ 
روش هــای متعــارف حتقيــق وجــود نــدارد. چنــن چيــزی اصــال مقصــود اســتدالل  

مــن نيســت.

• دوم؛ و به حنــو کیل تــر، منی گــومی مطالعــۀ جهــان هيــچ فايــده ای نــدارد. مــن بــه يأس 	
و نااميــدی  توصيــه منی کــمن. برعکــس، وظيفــۀ مــا ایــن اســت کــه بــر جمموعــه ای 
کيــد کنــم. مســئله  ــارۀ پژوهــش نظــری و جتــریب تا ب از تعهــدات بازنگری شــده در
ایــن اســت کــه در جهــان یب شــکیل، کــه بــه طــرز خالقانــه ای واقعيــات را توليــد 
می کنــد، پژوهــش علــوم اجتماعــی چــه شــکل و مشايــیل می بايســت داشــته 
باشــد؟ و آن چــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مســئوليت در چنــن جهــاین چگونــه 

خواهــد بــود؟

• يــادی 	 ســوم؛ مــن بــه تصــوف ســيایس نيــز توصيــه منی کــمن. در ادامــه حرف هــای ز
میشــان. امــا نکتــۀ اصــیل خيــیل ســاده اســت.  بــارۀ سياســت دارم کــه بايــد بگو در
از آن جــا کــه حتقيقــات علــوم اجتماعــی )و طبيعــی( در جهــان مداخلــه می کننــد، 
ــر آن. در  ــاوت ســيایس و چــه غي ــد؛ چــه تف ــاوت اجیــاد می کنن مهيشــه نوعــی تف
نتيجــه، چيزهــا تغيیــر می کننــد. بنابرایــن مســئله تــالش بــرای عــدم مداخلــه 
نيســت، بلکــه مســئله ایــن اســت کــه چگونــه مداخلــه کنــم. مســئله ایــن اســت 
ق اســت، چگونــه تغيیــرات 

ّ
کــه در شــرايطی کــه واقعيــت هــم ناشــناختی هــم خــال

خــویب اجیــاد کنــم.

• در هنايــت؛ اســتدالل مــن نوعــی از ايدئاليســم فلســی1 نيســت. مــن منی گــومی 	
ــد،  ــه می کن ــح خــود غلب ــم و توضي ــرای فه ــالش کیل ب ــر ت ــر ه ــان ب ــه چــون جه  ک
پس از منظر بیاِن واقعيت های عامل می توانم دربارۀ جهان به هر چه که می خواهم 
اعتقــاد داشــته باشــم. مــن در آينــده بیش تــر در ایــن بــاره حبــث خواهــم کــرد، ویل 
هرچــه اســتدالل می کــمن بــا ایــن پیش فــرض اســت کــه در آن بیرون، جهــاین وجود 
 دارد و دانــش و ديگــر تالش هــای مــا بايــد بــه *»آفــایق بــودن« جهــان پاســخ دهــد. 

1. philosophical idealism

out-thereness



در جست و جوی روش30

ق اســت. اســتدالل مــن ایــن 
ّ

چنان کــه پیــش از ایــن گفــم، جهــان پیچيــده و خــال
قيــت آن کمــك می کنــم. امــا ایــن نکتــه خيــیل 

ّ
اســت کــه مــا و روش هامیــان بــه خال

ســاده ]و مهــم[ اســت: صــرف اعتقــاد داشــنت بــه يــك چيــز هرگــز باعــث درســت 
بــودن آن منی شــود.

کــه در  کــه ایــن حبــث بــه مســت فلســفه احنــراف پیــدا می کنــد. ماننــد ديگــراین  واضــح اســت 
رشــتۀ »علــم، تکنولــوژی و جامعــه« )اس.یت.اس(1 کار می کننــد، مــن نيــز شــيوۀ بــه کارگيــری علــم در 
آزمايشــگاه ها را بــرریس کــرده ام و اجنــام چنــن کاری بــدون افتــادن بــه ورطــۀ نوشــته های فالســفۀ علــم 
ــاز هــم ماننــد کســاین کــه در اس. یت.اس فعاليــت می کننــد، مــن  ــوم اجتماعــی مشــکل اســت. ب و عل
بــارۀ ماهيــت پژوهــش علمــی )و علــوم اجتماعــی(  نيــز بــا بســياری از فهم هــای رايــج فلســی و عــریف در
کــه علــم جمموعــه ای از  موافــق نيســم. به عنــوان اولــن شــباهت، عاملــان اس.یت.اس مدعی انــد 
می دهنــد.  شــکل  آن هــا  بــه  اجتماعی شــان  و  ســازماین  خیــی،  تار بافت هــای  کــه   فعاليت هاســت 
عــالوه بــر ایــن، عاملــان اس.یت.اس ادعــا می کننــد کــه دانــش علمــی چيــزی اســت کــه در ميــان چنــن 
يــخ علــم کمــک می گيرنــد، چنــن  فعاليت هــایی ســاخته می شــود.٨ بنابرایــن هر چنــد آن هــا از فلســفه و تار
کــرده و آن را بــه مبــارزه وامــی دارد.2 امــا در این جــا مــا نيازمنــد  اســتدالل هایی در کار فلســفه دخالــت 
بــارۀ روش -بــه معنــای متعــارف آن- نيســت،  يــك تذکــر مهــم هســتم. مهان طــور کــه ایــن اثــر کتــایب در
ــز حمســوب منی شــود. ــه معنــای متعــارف آن- ني ــوم اجتماعــی -ب ــا فلســفۀ عل ــم ي  يــك مــنت فلســفۀ عل
و  دارد  راه هــا  آن  خروجی هــای  و  نتايــج  در  يشــه  ر روش  بــارۀ  در تفکــر  جديــد  راه هــای  اثبــات 
دارد.  فلســی  مقدمــات  می کــمن  ارائــه  کــه  اســتدالل هایی  وجــود،  ایــن  بــا  نيســت.  آن هــا  بــر   مقــدم 
ایــن اســتدالل ها از خبش هــایی از فلســفۀ علــم، رمانتيسيســم فلســی3 و )آن چــه بیــان امــروزی ایــن 
ســنت فلســی اســت يعــی( پساســاختارگرایی۴ اســتفاده می کنــد. در این جــا الزم اســت چنــد کالمــی 

بــارۀ ایــن دو ســّنت بیــان شــود. در
علوم اجتماعی بیش از ٢00 ســال با ميراث رمانتيسيســم فلســی نبرد کرده اســت )در عن حال با 
یــر معکــوس آن، يعــی تعهــد کالســيك بــه عقــل و پژوهــش کــه در پــروژه روشــن گری5 وجــود داشــت،   تصو

1. discipline of science, technology and society (STS)
یراستار[. يسنده از اصطالح »پا روی دم کی گذاشنت« استفاده می کند؛ به این معی که این رشته ها پا روی دم فلسفه می گذارند ]و 2. نو

3. philosophical romanticism
4. post-structuralism
5. Enlightenment project
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نيــز دســت و پنجــه نــرم می کــرده اســت )Gouldner, 1973(. در ادامــه، مــن برخــی اســتدالل های مرتبــط بــا 
يه پــردازان اجتماعــی مشــهور )مثــاًل  حبــث را بــرریس خواهــم کــرد. خــوب اســت بگــومی کــه بســياری از نظر
کارل مارکــس1، جــورج ســيمل2، ماکــس وبــر3، جــورج لــوکاس۴، جــورج هربــرت ميــد5 و والتــر بنيامــن6( 
عناصــر مهمــی از رمانتيسيســم فلســی را در تلی هــای خــود از جهــان بــه کار گرفته انــد. ایــن بــدان معــی 
اســت کــه بــه شــيوه های خمتلــی در مقــام پاســخ بــه ایــن ايــده بودنــد کــه جهــان آن چنــان غــی اســت کــه 
بــارۀ آن تهنــا بــه خبــی از آن دســتریس خواهــد داشــت و بــرای به چنــگ آوردن مابــی بــا  يه هــای مــا در نظر
بــارۀ  يه هــای ممکــن در شکســت مواجــه می شــود. چنــن ايــده ای نتيجــه می گيــرد کــه مهــواره طيــی از نظر
يه هــا و فرايندهــا احتمــاال قابــل تقليــل بــه  طيــی از فرايندهــای ممکــن وجــود دارد؛ به گونــه ای کــه آن نظر
يکديگــر نيســتند؛ پــس منی توانــم از جهــان خــارج شــومی و بــه »نگاهــی از ورای مهــه چيــز« دســت پیــدا 

يه هــا و فرايندهــا را کنــار هــم قــرار دهــد. کنــم؛ نگاهــی کــه مهــۀ نظر
يــل  يســندگان پساســاختارگرا ماننــد ميشــل فوکــو، ژ دســته ای از شــهود های این چنيــی بــه آرای نو
يسندگان این فرض را کنار گذاشتند که جهاین خارجی  يدا8 سر و شکل می دهد. این نو دلوز7 و ژاك در
وجــود دارد کــه می توانــم تالش هــای خــود بــرای فهــم جهــان را بــر آن مبتــی کنــم. بــه جــای ایــن فــرض، 
 منی توان متام آن چه را در جهان است 

ً
استعاره هایی مانند َسَیالن فراهم می کنند تا نشان دهند که هنايتا

 در چارچوب های پژوهی موجود در علوم و علوم اجتماعی )و يا هر شکل ديگری از دانسنت( جای داد. 
ينــد تا اشــاره ای داشــته  یــق« يــا »اپیســتمه«10 ســخن می گو از ایــن رو، ایــن متفکــران از »گفتمــان«9، *»تعو
باشــند بــه تالش هــای روش شــناخی بــرای اجیــاد و شــناخت حلظــات حمــدودی در دِل ســيالنایت کــه 

واقعيــت را می ســازند.
رمانتيسيســم فلســی و پساســاختارگرایی بــه انواعــی از روش هــای علــوم اجتماعــی )خصوصــا 
کــه بن مايه هــای  کيــی( ســر و شــکل داده انــد. این هــا منشــأ ســبك های خمتلــی بوده انــد  روش هــای 
 جتــریب داشــته اند و در پژوهش هــای جامعه شــنایس، انسان شــنایس، مطالعــات فرهنگــی، مفينيســم، 

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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جغرافيــای انســاین و »علــم، تکنولــوژی و جامعــه« )اس.یت.اس( اســتفاده می شــدند. مثــاًل بــرای 
 ایــن کــه معنــای ایــن شــهود ها را در عمــِل روش شــناخی ببينــم، می تــوان بــه *جامعه شــنایس تفهمــی،
بــارۀ تفاوت هــا2، پسااســتعمارگرایی3،  برهم کنش گــرایی منادیــن1، انسان شــنایس، مطالعــات فرهنگــی در
ــرد.9  ــوژی مفينيســت ها5 مراجعــه ک ــا خبش هــایی از مطالعــات علم - تکنول ــر  - شــبکه۴ و ي ــه کنش گ ي نظر
بــا ایــن مهــه، مهان طــور کــه گفــم، غالــب مباحــث رویش در علــوم اجتماعــی )و بیــش از آن در علــوم 
ــد.  ــوع خــایص از دقــت داللــت دارن ــر ن ــد؛ يعــی ب ــز کامــال متفــاویت دارن ــر چي ــِت ضمــی ب طبيعــی( دالل
یــن  یــن و بــه حلــاظ تکنيکــی متقن تر ايــدۀ موجــود در ایــن مباحــث ایــن اســت کــه به چنــگ آوردن هبتر
تلــی ممکــن از واقعيــت مهــم اســت. طبــق آن چــه پیش تــر گفــم، واقعيــت در منظــر ايشــان، دســتۀ کامــال 
مشــخیص از عناصــر و فرايندهــای قابــل کشــف اســت. از ایــن منظــر، جهــان جمموعــه ای از فرايندهــای 

قابــل کشــف اســت.١0
کــردن و البتــه بازســازی روش اســت. مــن می خواهــم  یــران  گســترش، و از ایــن رو، هــدف مــن 
کــه از پیشــينيان بــه ارث رســيده و طــی آن روش بايــد شســته و رفتــه باشــد.  کــمن  ذهنيــی را پــاک 
گــر روش خــود را به خــویب یپ بگيــری، بــه  مــن می خواهــم از ایــن ايــدۀ اخــالیق عبــور کــمن کــه تهنــا ا
ــروی از روْش ــا پی ــه ب ــمن ک ــور ک ــده عب ــن اي ــی پژوهــی ســامل دســت می يایب. می خواهــم از ای ــك زندگ  ي

بــه  دســت کم  می تواننــد  معقــول  انســان های  مهــۀ  کــه  کــرد  خواهــی  کشــف  را  خــایص  حقایــق 
بــزدامی.  روش  از  را  بــودن«  *»يگانــه  ادعــای  می خواهــم  کننــد.  موافقــت  آن  بــا  موقــت   صــورت 
گــر حيــات پژوهــی ســاملی داشــته باشــيد، جمموعه هــای خــاص،  منظــورم ایــن ادعاســت کــه تهنــا ا
مشخص و حمدودی از فرايندها را بايد کشف کنيد. عالوه بر این، در یپ آمن که روش را از تعهد به يك 
گــر بــه يــك سلســله از پديده هــای  نــوِع خــاص از سياســت  مبــرا کــمن. مــرادم از تعهــد ایــن ايــده اســت کــه ا
يد )مثــالً طبقــه، جنســيت يــا نــژاد( اثــر مشــا مناســبت ســيایس نــدارد.6   کم و بیــش مشــخص متمســك نشــو
یران کمن؛ بازسازی روش هایی که مبتی بر ايدۀ اخالیق  می خواهم با کمك به بازسازی روش ها روش را و
 ياد شده نيستند. روش هایی که به شيوه های بديع و خالقانه در سياست و ديگر امور شرکت می کنند؛ 

1. symbolic interactionism
2. cultural studies of difference
3. postcolonialism
4. actor-network theory
5. feminist technoscience studies
يســنده معتقــد اســت در هــر صــورت، اثــر و پژوهــش متفکــران علــوم اجتماعــی گرايــش ســيایس دارد و عــدم  6. چنان کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد، نو

متســك بــه يــك سلســلۀ خــاص از پديده هــا باعــث زدودن مناســبت ســيایس اثــر منی شــود ]مترجــم[.

verstehende
sociology

singularity
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روش هــایی کــه چنــن کاری را بــا رهيــدن از »يگانــه بــودِن« روش و بــا پاســخ گویی در قبــال جهــان اجنــام 
می دهنــد؛ جهــاین کــه ملغمــه ای از روابــط و نيروهــای خــالق اســت.

ــرای چنــن کاری، الزم اســت کــه بســياری از عــادات روش شــناخی خــود را تــرک کنــم؛ مثــاًل  ب
بــارۀ وضــع  ــع را کــه معمــوال می توانــم بــه نتاجیــی کم و بیــش باثبــات در ميــل بــه قطعّیــت را؛ يــا ایــن توّق
می کــه بــه  ــا ایــن اعتقــاد را کــه به عنــوان دانشــمندان اجتماعــی بینش هــای خــایص دار امــور برســم؛ ي
ــع  ــا توق ــر از ديگــران بفهمــم؛ و ي ــا اجــازه می دهــد خبش هــای خــایص از واقعيــت اجتماعــی را بیش ت م
عمومّیــت را کــه اغلــب پوشــش *»جهان مشــویل« بــه خــود می گيــرد. امــا پیــش از مهــه مــا بايــد ميــل بــه 

»امنيــت« را رهــا کنــم. 
کــه چيــزی شــبيه تضمن هــای بانکــی ارائــه می دهــد.  معمــوال روش را نظامــی تصــور می کنــم 
ــه  ــان برســاند؛ مقصــدی ک ــه مقصدم ــت ب ــا ســرعت و امني ــا را ب ــه روْش م ــد هســت ک ــن امي معمــوال ای
می کــه روش خطــرایت را  گاهــی بــه فرايندهــای موجــود در جهــان واحــد باشــد. مــا اميــدوار قــرار اســت آ
 کــه در راه بــا آن مواجــه می شــومی کاهــش دهــد. بنابرایــن، روش بــه مــا اجــازه می دهــد کــه يــاد بگيــرمی 
گــر قــرار باشــد روش شــنایس خــودش را معــریف کنــد، متــام آن چــه گفتــه  بعــی از فرضيه هــا غلط  انــد. ا
ّیت هــای مهمــی نيــز دارد.١١ روش بــه مــا اجــازه  شــد خبــش مهمــی از ایــن معــریف خواهــد بــود و البتــه مز
می دهــد کــه يــاد بگيــرمی بعــی از روش هــا ناقــص هســتند. امــا به عنــوان يــك چارچــوب، خــوِد روش 
 امــن در نظــر گرفتــه می شــود. نتيجــه ایــن اســت کــه روش می خواهــد ماننــد ميان ُبــری 

ً
دســت کم عجالتــا

یــن شــکِل ممکــن مــا را بــه واقعيــت متصــل می کنــد و بــه مــا اجــازه می دهــد کــه بــه هبتر  عمــل کنــد 
بــا  آن هــم  بازگــردمی؛  واقعيــت  مطالعه گــِر  مقــام  در  بــه جايــگاه خودمــان  واقعيــت  از  زود  کــه خيــیل 
کــه به حنــو معقــویل -حداقــل بــرای زمــان حاضــر- تضميــی هســتند.١٢   در دســت داشــنت نتاجیــی 
امــا پیــش از هــر چيــزی الزم اســت آن چــه را روش می خواهــد بــه مــا يــاد بدهــد يــاد نگيــرمی. در نــوزایی ای 
کــه مطــرح کــرده ام، روش اغلــب ُکنــد و نامطمــن خواهــد بــود؛ فرايندی خطرآميز و مشکل ســاز کــه در آن، 
توليــد واقعيــت و ثابت نگه داشــنت آن بــرای يــك حلظــه در برابــر پس زمينــه ای از َســَیالن و عــدم تعــّن، 

بــه زمــان و کوشــش نيــاز دارد.
یبایی به نام ايست2 دارد. در این اثر، ميان سرعت ديدن و برریس کورمال کورمال  يد اپلبائوم1 کتاب ز دیو
يــد کــه احســاس می کنــم فــرد نابینــا فاقــد بینــایی اســت.  يــك فــرد نابینــا مقايســه می کنــد. اپلبائــوم می گو

1. David Appelbaum
2. The Stop (1995)

universalism
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شــکی نيســت کــه ایــن حــرف درســت اســت. امــا اســتدالل اپلبائــوم این اســت کــه کورمال رفــنت و حرکت 
ّیــت خــاص خــود را دارد. نابینــا چيزهــایی را می بینــد کــه فــرد بینــا منی بینــد،  غيــر مــداوم بــا عصــا نيــز مز
چــون حمتاطانــه راه مــی رود؛ چــون بــه جــای اســتفاده از ديــدن مســتقم اشــيا از راه دور، کورمال کورمــال 
راه خــود را از ميــان موانــع پیــدا می کنــد. امــا اپلبائــوم ادعــا می کنــد کــه در کورمال رفــنت نيــز نوعــی تــوازن 

وجــود دارد کــه آن را »ادراك موازنــه« تعبيــر می کنــد. ایــن ادراک:

کــی کــه بــه ايســتادن تعلــق  فهــم حلظــه ای نــو اســت. ادراك ردپاهــایی از معنــای خمــی اســت؛ ادرا

 (Appelbaum, 1995, 64) .دارد

بــا ایــن شــيوه از فهــم، کــوری دســته ای از حساســيت ها و احساســات را اجیــاد می کنــد کــه انســان 
ــك  ــود اســت، ي ــك کمب ــر ي گ ــا ا ــود نيســت. ي ــك کمب ــوری ديگــر ي ــه اســت. ک ــده گرفت ــا را نادي ــا آن ه بین
ــارۀ روش -و  ب ــایب در ــن نوشــتار، کت ــرم. ای ــوم دریس را می گي ــن این جــا از اپلبائ ــز هســت. م دســتاورد ني
بــارۀ ايســت نيــز هســت. ايســتادن ســرعت مــا را کاهــش می دهــد. کارهــا  واقعيــت- اســت کــه البتــه در
کــردن چيز هــا نيــز بیش تــر طــول می کشــد. بــه ایــن ترتيــب،   بیش تــر طــول می کشــد. فهميــدن و درك 
را درك  دور  فاصله هــای  و  ببينــم  را  افق هــا  مــا می توانــم  کــه  ایــن عقيــده  اميــد،  ایــن  ايــده،  ایــن 
می تــوان دور  از  گــذرا  نــگاه  يــك  بــا  کــه  می کنــد  تضعيــف  را  تصــور  ایــن  می شــود.  منحــل   کنــم، 
بــارۀ برخــی  ينه هــای خــودش را هــم دارد. در درکــی کیل از واقعيــت واحــد پیــدا کــرد. البتــه ايســتادْن هز
بــارۀ طيــف گســترده تری  از اشــيا چيزهــای کم تــری خواهــم آموخــت. امــا چيزهــای بســيار بیش تــری در
از واقعيت هــا می آمــوزمی. هم چنــن، چنان کــه نشــان خواهــم داد، در اجیــاد آن واقعيت هــا مشــارکت 

خواهــم کــرد.

روش؟ البته آن چه در این جا با آن ســر و کار دارمی صرفا روش نيســت. مســئله صرفا دســته ای از 

تکنيك ها نيســت. صرفا به فلســفۀ روش يا روش شــنایس منی پردازمی. حی مســئله صرفا این نيســت که 

می کــه خواهــان شــناخت آن ها يا اميدوار به ســاخت آن ها هســتم.  فقــط بــه انــواع واقعيت هــایی می پــرداز

هم چنن مســئله به روش بودن مربوط نيســت. مســئله این اســت که می خواهم به چه نوعی از علوم 

اجتماعــی بپــردازمی. بنابرایــن، خبــی از مســئله ایــن اســت کــه می خواهــم چــه نوع انســان هایی باشــم و 

 چگونه بايد زندگی کنم.)Addelson, 1994(  روش ها با کار و حنوۀ اجنام کار و حنوۀ بودن سر و کار دارند. 

ق و پرمثــر زندگــی کنــم و بــه 
ّ

می کــه در علــوم اجتماعــی تــا جــایی کــه ممکــن اســت شــاد، خــال دوســت دار

ایــن بیانديشــم کــه خــوب کار کــردن چگونــه اســت. 


