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به چاپ رسيد،  علوم اجتماعي ةنام  بيست و يكمشماره ةمجلدر بخش نخست مقاله كه در    

، قانونمنـد ي ـ   تبيـين قياسـ  يالگـو ،  علـوم ي عمـوم يمتـدولوژ در خصوص موضـوعاتي نظيـر   

كلـي   يالگـو  توضيحاتي ارائه شد و سپس       ي با علوم طبيع   ي و انسان  ي علوم اجتماع  يها مشابهت

متـشكل اسـت از شـماري از      " موقعيـت " براساس اين الگو، هر      . بيان گرديد  تبيين منطق موقعيت  

اين الگو در نمودار ذيل به . طبيعيهاي  سسات برساخته اجتماعي، و هستارؤ نهادها و م   ان،كنشگر

  :صورت شماتيك ترسيم شده است

  

  

 
  

 
 
 
  

  

  

  

   دياگرام منطق موقعيت.۱  شمارةنمودار
  

 از مدل منطق موقعيت براي تحليل بهره بگيرد، به عـوض عوامـل      گري كه قصد دارد    تحليل

تـوان در     مـي  عواملي عيني كـه   از  ... ها و اميدها، آرزوها، تمايالت، و        ذهني و سوبژكتيو نظير بيم    

توان بـه اهـدافي       مي از جمله اين عوامل   . گيرد  مي  بهره ، را نقد و ارزيابي كرد     ها آنحيطه عمومي   

در مدل منطق   . هاي پيشيني آنان اشاره كرد      هستند و معرفت   ها آنپي دستيابي به     ان  در  كنشگركه  

 "enactmentيـا    empathy كنشگرقرار دادن خود به جاي      "گر از شيوه ناممكن      ، تحليل موقعيت

هـاي   ييهايي كه در خـصوص اهـداف و توانـا          ها و فرض   كند بلكه با تكيه به حدس      استفاده نمي 

ان با كنشگرموقعيت و توضيح نحوه تعامل " بازسازي"دهد به   ميارائه) انكنشگر (كنشگرمعرفتي 

  .پردازد  ميصر موجود در محيطيكديگر و با ديگر عنا

محيط 
 فيزيكي

نهادها 
و 

ساير 
 كنشگران

 كنشگر
 )گرتحليل(

 مسئله

 دايرة موقعيت
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بايد در هر مرحله ادله مناسب بـراي          مي گيرد  مي گري كه از مدل منطق موقعيت بهره       تحليل

گـر قـصد     موقعيتي كه تحليل  " مرز"به عنوان مثال تعيين     .  بازسازي خود عرضه كند    ةتوضيح نحو 

چكتر يا بزرگتـر از آنچـه كـه         كه چرا اين مرز كو     اين.  دليل است  ةارزيابي آن را دارد نيازمند اقام     

بايد اسـتدالل     مي تواند امري دلخواه باشد و براي گزينش آن        پيشنهاد شده، انتخاب نگرديده، نمي    

نهايـت عناصـر و      واقعي حـاوي بـي    هاي   "موقعيت"به همين ترتيب از آنجا كه همه        . عرضه شود 

از كـه    نيازمنـد آن اسـت       پذير شدن كار تحليـل و ارزيـابي        گر براي امكان   عوامل هستند و تحليل   

بايد با   مي بهره بگيرد، در هر مورد    ها آنآل سازي و امثال      سازي، تقريب، ايده   نظير ساده  ييها تعبيه

ثيرات برخي از عوامل را أسازي و حذف ت  دليل توضيح دهد كه چرا چنين و چنان نوع ساده   ةاقام

  .اذ نكرده استها را اتخ سازي گزين كرده و صورت ديگري از اين قبيل ساده

حسن اين شيوه آن است كه در هر مقطع و به ازاي هر نوع تحليلي كه تحليلگر بـر مبنـاي                     

 ان ارائـه كنـشگر هـاي   يياهـداف و توانـا     ثير عوامـل و نيـز     أهاي خود در خصوص ميزان ت      فرض

ـ هاي  توانند به نحو عيني و با ارائه داليل يا بينه      مي گران ديگر  تحليلكند،   مي ه نقـد و  قدرتمندتر ب

  .دنتر كن مورد نظر را دقيق" موقعيت"عرضه شده بپردازند و تحليل از هاي  تصحيح يافته

هـا اشـاره شـد، بـه ذكـر           در بخش نخست مقاله پس از ذكر توضيحاتي كه به اجمال بـدان            

ترين اين انتقـادات، نكـاتي       از جمله مهم  .  مبادرت شد  نتقادات به مدل تحليل موقعيت    اي از ا   پاره

مطرح شده  " ١اصل عقالنيت "اصلي مدل منطق موقعيت، يعني      هاي   لفهؤ در باره يكي از م     است كه 

  و عقالنيـت مـضمون اصـل     در بخش نخست با ارائه توضيحاتي در خصوص نكاتي نظير           . است

هـايي كـه دربـاره اصـل عقالنيـت       كيد شد كه بسياري از بد فهمي     أت ،ن و موقع اصل عقالنيت    أش

كـه ايـن دو بـا        نآاسـت حـال     " عقالنيـت "ن اين اصل با مفهـوم       كرد حاصل شده ناشي از خلط    

  .كلي متفاوتنده يكديگر ب

 "٢هاي ديگـران   رواداري در قبال كنش   "توان از آن با عنوان اصل         مي اصل عقالنيت كه احياناً   

هايي  ان در موقعيتكنشگردارد   مينيز ياد كرد، يك اصل حداقلي با محتواي تجربي است كه بيان

ايـن امـر    . زننـد   مي يابند با توجه به شناخت خود از موقعيت دست به عمل            مي  در آن  كه خود را  

                                                 
1. principle of rationality 
2. principle of charity 
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اصـل عقالنيـت    . هاسـت  ان بهينه يا بر مبناي بهترين قـضاوت       كنشگربدين معني نيست كه عمل      

ـ      كنـشگر بـه   " جنـون "كند از نسبت دادن       مي كيدأ به تحليلگر ت   صرفاً ظـاهر  ه  اني كـه رفتارشـان ب

ان، كنـشگر  حد امكان پرهيز كند و تالش كند با بازسازي مناسـب از رفتـار                نمايد، تا   مي نامعقول

  . از عملكرد غيرعقالني بري دارد ـ تا آنجا كه امكان داردـذمه آنان را 

هـاي ديگـري از مـدل        در قسمت دوم مقاله كه در شماره كنوني به چاپ رسيده بـه بخـش              

منطـق   "يتعـارض ميـان متـدولوژ     ،  کفايت مـدل  منطق موقعيت پرداخته شده و موضوعاتي نظير        

ان، و  كنشگر در تعيين رفتار     ها و سنت ها    ساختار ،ها  تاثير نهاد  ،يپذير  ابطال يو متدولوژ " موقعيت

  . منطق موقعيت پرداخته شده است مدليزايندگ باالخره

  

  کفايت مدل
 تـوان پرسـش از کفايـت مـدل را مجـدداً            يبا روشن شدن مفاد و مضمون اصل عقالنيت م        

براسـاس  ـ  را  ي اجتماعيکه مدل منطق موقعيت پديدارهااست پوپر متذکر شده . ح ساختمطر

 يدر اين مدل، توصيف شرايط معادل شرايط اوليه در الگـو . کند  مي تبيينيقانون ـ  ي قياسيالگو

  . است و اصل عقالنيت معادل قانون جان بخشيقانون ـ يقياس

وي تبيـين علـوم     گـ يـا جـان بخـش را در ال        ر اصل عقالنيت نقش قانون جان دهنـده         اگاما  

كند در آن صورت بايد مشخص ساخت كه به چـه معنـا يـك قـانون                   مي اجتماعي و انساني ايفا   

هـاي   زارهگـ . آيـد   مـي مانند به شمار ـ   قانونةزارگ علم، يك ةتر فلسف علمي و يا به اصطالح فني

 ،ور نـشان دادن ضـرورت   و يا بـه منظـ  x (Fx → Gx)∀ مانند كه به صورت منطقي   ـ  قانون

 ارتبـاط مـستحكمي   ةدهنـد  شوند، نشان  مي نوشتهx (Fx→Gx)∀عالوه بر كليـت به صورت 

ست كه  اسوال اين. خورد  مي نظير ارتباطي كه در قوانين نيوتن به چشم.ميان مقدم و تالي هستند

نيت صادق  همين وضع برقرار است؟ ضرورتي ندارد كه اصل عقال     نيز آيا در مورد اصل عقالنيت    

زاره گـ در يك . مانندند اما كاذبند ـ  قوانين نيوتن قانون.  آن مطرح شودةباشد تا اين پرسش دربار

كند كه در صورت   مي شرايط و وضع و حالي را توصيف، نظير قوانين نيوتن، مقدم، مانند ـقانون

 محقـق  ، موجـود بـوده    ١رايشگـ شود به صورت يك قوه و استعداد و           مي تحقق، امري كه فرض   

                                                 
1. propensity, disposition 
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تـوان شـرايط و       مي "تحليل موقعيت "وي  گست كه در ال    ا حال سوال اين  . يابد  مي شود و تعين   مي

رايش و گـ موقعيت ناظر به اتخاذ تصميم را چنان مشخص ساخت كه با فرض وجود آن شرايط،            

ر آيـا رابطـه ميـان شـرايط و          گبه عبارت دي  . قوه و استعداد يك كنش معين، محقق و متعين شود         

 مانند است؟ ـ شود، قانون  ميونه كه به وسيله اصل عقالنيت توصيفگ عمل آن

 و يمانند بودن در حوزه علوم اجتماع  ـزيرا قانون. پاسخ به اين پرسش چندان آسان نيست

تحليـل  "اگر رابطه ميان اجزاء مختلف مـدل        .  تعارض پيدا کند   يتواند با اراده آزاد آدم      مي يانسان

ر به مجرد کسب اطالعات مناسب و با دارا بودن هدف مـشخص،             چنان باشد که کنشگ   " موقعيت

آيد که رفتار کنشگر به وسـيله    ميبه نحو بالضروره دست به کار عمل شود، آنگاه اين شائبه پيش 

  . آزاد او در اين ميان از بين رفته استة تعين يافته و اراديشرايط و موقعيت و به نحو جبر

  عمل در اختيار دارد منطقـاً      يکننده برا  کنشگر داليل اقناع   از اين واقعيت که      ، ديگر ياز سو 

رسـد   يبه اين ترتيب به نظر م     . کند يشود که کنشگر بواقع و بالضروره اقدام به عمل م          ينتيجه نم 

 که يا بايـد بـه       يبه اين معن  .  مشکل دوگانه مواجه است    يبا نوع " منطق موقعيت " تبيين   يکه الگو 

تحليل "ر افعال کنشگران تن دهد و يا اذعان کند که ميان اجزا مدل نتيجه نامطلوب تعين و جبر د

  . وجود ندارديا و کنش کنشگران هيچ رابطه" موقعيت

از ابرهـا و    "در مقالـه مـشهور      ) ۱۹۶۶( کـه پـوپر      يا توان از نظريـه    يله م ئ حل اين مس   يبرا

اهـد آمـد بـه نحـو        اين راه که تفصيل آن در ذيل خو       . نموداستفاده  است،  مطرح کرده    "ها ساعت

 ديگر اسـت    ي نه معلول رويدادها   ،ي از ديدگاه رهيافت عقالن    يدارد که رفتار آدم    يخالصه بيان م  

درجـه  . شـود   مـي  بـه وسـيله تحليـل موقعيـت کنتـرل          يپذير ، بلکه به نحو انعطاف    يتصادف و نه 

کننده مـورد     رهيافت تبيين  ي نوع ، متغير است و متناسب با هر درجه تغيير        ،١ کنترل يپذير انعطاف

آل تبيـين    نجات ايده  )۱: ست که دو نقش را به انجام رساند        ا وظيفه اصل عقالنيت آن   . نياز است 

 يـک نقـش   ي ايفا)۲ معتبر از رفتار کنشگر، و قانونمند با ارائه تبيين منطقاً    ـ يبراساس مدل قياس  

  .يع ميان کنشگر و موقعيت و شرايط يا محيط واقيمنعطف و نه صلب به عنوان واسط

 يـک طيـف     ي نهاي ي ميان دو نوع سيستم که در دو سو        ي است بر تفکيک   يحل پوپر مبتن   راه

 ييعنـ . کننـد   مـي  ها عمل   قرار دارند که مشابه ساعت     يهاي  طيف سيستم  ييک سو . اند قرار گرفته 

                                                 
1. plasticity of control 
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به نحو کـم و  ها   نظير ابريهاي  ديگر سيستمياز سو.  و متعين استيبين  قابل پيش  رفتارشان کامالً 

 و  ء کنترل مطلق بـر اجـزا      ،وار  ساعت يها سيستم. کنند يناپذير عمل م   يبين ش غير متعين و پيش    بي

چـه   کنشگر و آن  . کنند ي اعمال نم  ي ابروار هيچ نوع کنترل    يها سيستم. کنند يعناصر خود اعمال م   

هرچنـد کـه روشـن    .  ميانه اين دو حد قـرار دارد يدر جاي) اهداف و اطالعات(که در ذهن دارد    

  .کنيم يک طيف پيوسته باشد ي که از آن صحبت ميست طيفني

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .۲نمودار شماره 

  

موضـوع  . شـويم   مـي  تفاوت قائل " ابزار کنترل "و  " موضوع کنترل " ميان   ،لهئ مس ي بررس يبرا

 رفتـار فاقـد هـدف يـا تـابع قواعـد              احيانـاً  يمند افـراد و حتـ      کنترل عبارت است از رفتار هدف     

له، و  ئ حـل مـس    يهـا  زار کنترل ممکن است اهداف يا غايات، پيشنهادها، روش        اب. ناخودآگاه آنان 

  . باشد ـها آن نقادانه يو ارزيابها   شامل نظريهاحياناً ـ نقادانه يها استدالل

کند و    مي  ما را کنترل   ي از رفتارها  ي ما برخ  ي ذهن هاي ست که حالت   ا عصاره سخن پوپر آن   

گويد ما ناگزير نيستيم که       مي پوپر. است) شکل ييا ب (ستيک  اين کنترل از نوع قابل انعطاف و پال       

ر دهـيم يـا     يـ  را تغي  ها آنهستيم که يا    " آزاد"بلکه  . مان عمل کنيم    ذهني هاي براساس کنترل حالت  

 ينـوع  .سـت  ا له بازخورد آن  ئکنترل پالستيک مس   يک جنبه ديگر  .  عمل نکنيم  ها آنالاقل بر طبق    

 از سيـستم کـه بيـشتر        يهاي کنند و بخش    مي تم که بيشتر کنترل    از سيس  يهاي بده بستان بين بخش   

  .وجود دارد ،شوند  ميکنترل

از ابرهـــــا و ســــــاعتها  

عــــدم تعيــــن و پيــــش بيـــــني    

ــا(                  )  ابرهــ

                                                                                                                                                                                                                                                    
  

ــني کامـــــل                                                                                                    ــش بيـــ ــن و پيـــ تعيـــ

ــاعتها )                   (   ســــ

ــگر داراي  کنشــــ

ــات   ــداف و اطالعــ اهــ

ــرايط و   واقــــع در شــ

ــت  موقعيــ
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:  خالصه کـرد   زيرگران را به صورت       تفسير رفتار کنش   ي برا يتوان رهيافت عقالن    مي اکنون

ـ  در کنـار ديگـر عوامـل   ــ  ي ذهنـ هـاي  به وسيله حالتپذير  شكلتصميم داير بر رفتار    کنتـرل  

  كـه   نقادانـه  يهـا  داللت اس  و ها ند از اهداف، غايات، نظريه    ا  متشکل يذهن هاي لتاين حا . شود مي

به اين اعتبار هر نوع شرايط و موقعيت      .  را برحسب موقعيت و شرايط توصيف کرد       ها آنتوان   مي

 که گرايش به    ي چيز ييعن. تعريف کرد "  پالستيک يها کنترل"يک مجموعه از     توان به منزله    مي را

  .کند يو مشخص نممعين  ي رفتارةدارد اما ارگانيزم را به تبعيت از يک ذخيرکنترل رفتار 

ـ قل بعضاًأ الـتوان    ميموقعيت و شرايط را هر و هـا    متشکل از يـک مجموعـه از فرضـيه    

 بـا محـيط تعامـل     هـا    هايـن فرضـي   .  که ارگانيزم در باره محيط پرورانده است       نستا د يهاي حدس

 به ايـن ترتيـب    . کنند  مي گذارند و در آن تغيير ايجاد       مي ثيرأن بر آن ت    بده بستا  يکنند و بر مبنا    مي

 تحليل موقعيت و در همان حال کنتـرل شـونده           ةکنند توان به هر کنشگر به عنوان عامل کنترل        مي

 موقعيت که چندان بسط يافته و       يها و البته ممکن است آن دسته از تحليل       . به وسيله آن نظر کرد    

 قرار دارند، به نحو پالستيک کنترل       يتر که در تراز باالتر      جامع يها له تحليل جامع نيستند به وسي   

در نظـر    يهـاي  توان به مثابه سيـستم      مي ها را نيز    پيشنهاد کرده است که ارگانيزم     ي حت ،پوپر. شوند

  .اند  پالستيک شکل گرفتهيها در يک سلسله مراتب هرم وار بر مبناي کنترلگرفت كه 

 را انجام Xعمل  A:  با صورت ذيل را در نظر بگيريد   ي رويداد رفتار  حال پرسش مربوط به   

بر ايـن  ) ييا تحليل واقعيت عين( مقدم يچگونه حالت ذهن: "اگر اين پرسش مطرح شود   . دهد مي

 را ي تـصوير ي انتزاعيها بايد مشخصه   مي ثير گذارده است؟ بر طبق نظر پوپر ما       أ ت يرويداد رفتار 

ـ يها  بر تبديل همه محرکاين امر احتماالً. ارد در نظر بگيريماز موقعيت و شرايط د  Aکه    ي روان

 مـثالً .  مشتمل خواهد بود   به اطالعات در مورد شرايط و موقعيت      ها    و تبديل باور   يبه اهداف عين  

  .شود  مي به غذا بدليابي به هدف دستي از گرسنگياز ناشين

. يمي نيز به مقدمات بيفزايد نکته ديگرباي  مي،همه به منظور استنتاج نتيجه از مقدمات با اين

 ، مربوط به ميـل ي در اين باره که چگونه حاالت روان    ياما اگر اين شکاف به وسيله يک قانون کل        

 رفتـار يـا     يشوند از بـرا     مي علت) ها يا نظريه روانشناسانه مربوط به محرک     (خواست و تحريک    

له ئمـس . نمايـد   مـي   رخ يگراي مشکل تعين  گذارند، در آن صورت مجدداً      مي ثيرأبالضروره بر آن ت   

دهد حفظ کرد   مي انجامي ما پيشگويي تبيين را که برا  ي قياس يتوان الگو   مي ست که چگونه   ا اين
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اجتنـاب  اسـت،   به وسيله مقدمات تعين يافته و ضرورت پيـدا کـرده            " نتيجه"اما از اين نتيجه که      

  کرد؟

النيت بـه منزلـه يـک حـد واسـط و ارتبـاط              پيشنهاد پوپر در اين زمينه استفاده از اصل عق        

 نادرست است اما بسيار بـه       ياصل عقالنيت به اين معن    .  و رفتارهاست  ي ميان حاالت ذهن   ١دهنده

اما نزديک به حقيقت    . کند ينادرست است زيرا اين اصل رفتار را تعيين نم        . حقيقت نزديک است  

 گرايش به کنترل رفتار     يدهنده نوع   نشان ،است زيرا اين اصل به همراه تحليل از شرايط موقعيت         

  .است

دارد کنشگر متناسب بـا       مي ندارد جز آنکه بيان   صي  يشخت قابل   ياصل عقالنيت هيچ محتوا   

گونه که اليه مولکولي تشکيل دهنده جداره حبـاب          درست همان . کند  مي شرايط و موقعيت عمل   

بـا  .  شـود   مـي   نيز عوض   شکل آن  ، ندارد و با کمترين تغيير در محيط       يصابون نيز شکل مشخص   

دهـد، يـک هـستومند        مي اين حال اين اليه به عنوان آنچه که داخل حباب را به بيرون آن ارتباط              

  .مورد نياز است

 يبينـ   بر درجه قابليت پـيش     يثيرأپوپر تاکيد دارد اين نظر که مفهوم کنترل پالستيک هيچ ت          

 کنترل پالستيک بـر بخـش اعظـم         ي نوع ۳اين واقعيت که جهان     : "... شرايط ندارد صحيح نيست   

ثير دارد؛  أ ما نيز ت   ي بر مغزها  يا دهد که اين جهان تا اندازه       مي نشان...  ما دارد،    يها افعال و کنش  

  نيـز  ۱ از همـين مـسير وارد جهـان          ۳ جهـان    ي نبـودن ذاتـ    يبين گاه قابل پيش   آن اگر چنين باشد  

  )۱۹۷۴. " (شود مي

 )۲.پ. و د  ۱.پ.د ( سـخن گفـت    ي درجه پيش بينـ    توان از دو    مي در حالت کنترل پالستيک   

رود و بنـابراين     ي از بين نمـ    اً ناظر است به اين امر که تحت کنترل پالستيک عدم تعين تمام            ياول

شود که توصيف افعال     ياما اين امر موجب نم    . ماند  مي ي امور نامتعين برجا   ةهمواره يک باقيماند  

بـه گفتـه واتکينـز هـر        .  پيدا کند  يبين يرقابل پيش  صورت نامتعين و غ    ي قياس يها در الگو   و کنش 

 عدم يا اما هرچند در هر تراز تا اندازه   . کنترل پالستيک قرار دارد     از يارگانيزم تحت سلسله مراتب   

 از عـدم  ي است زيـرا برخـ  يبين  اما در مجموع رفتار سيستم قابل پيش    ،شود  مي تعين وارد سيستم  

  .)۱۹۷۰، ينزواتک(کنند   ميها يکديگر را حذف تعين

                                                 
1. interface 
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 نشان داده شده، محصول توجه به اين        يدر قالب خط عمود    ۳شمارة   که در نمودار     ۲.پ.د

آورنـد، ممکـن      مي وجوده   را ب  ۱.پ. د يها و شرايط مختلف که همگ      نکته است که وضع و حال     

 ي در برخـ   ييعن. اعمال کنند " ينرم"يا  " يسخت"به درجات مختلف     است کنترل پالستيک خود را    

ممکـن  ) ۳جهـان    (ي ذهنـ  يهـا  و برساخته ) ۲جهان   (يوضع و حال يا هيئت حاالت ذهن      موارد  

  از کنترل پالستيک سخت بـه شـمار        ياين مورد .  محدود کنند  ياست گزينه رفتار را تا حد زياد      

 ي وسـيع  ة ممکن است گستر   ۳ و جهان    ۲حال آنکه در شرايط ديگر ترکيب هيئت جهان         . آيد مي

در هـر   . اين يک نمونه از کنترل پالسـتيک نـرم اسـت          . پذير سازند  مکان را ا  ي رفتار يها از گزينه 

  .زند  مي آن دست به اقداميمبنا کند و بر  مي"انتخاب"مورد کنشگر يک گزينه را 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صـيفات   نيـز ميـان تو     يبايد تمايز   مي "تحليل موقعيت " توصيف دقيق نحوه عمل مدل       يبرا

اصـل عقالنيـت    .  برقرار شود  ١يگير مربوط به فرايند تصميم    يها مختلف اصل عقالنيت و نظريه    

                                                 
1. decision-making theories 

 کنترل قابل انعطاف بـا خـروجي واحــد   (  تک گزينه   )

ــترل      عدم کن

ابرها   (              ( 

     کنترل قابـل انعطـاف  

 Plastic Control          

 کنترل کامــل                                                                                                            

(  ساعتها  )

ــروجي   ــا خ ــه )متعدد    کنترل قابل انعطاف ب    ( گزينه چندگان
  )گزينه چندگانه (ل انعطاف با خروجي متعددكنترل قاب. ۳نمودار شماره 
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 يا قاعده يگير  مربوط به تصميمةکه نظري در حالي. کند  ميها متصل را به کنشها  گزينه  ـانتخاب

  کـه از آن حاصـل  يانتخـاب  ـ  را بـا گزينـه  " مسئلهتصوير يک موقعيت معطوف به  "يگير تصميم

  .سازد  ميشود مرتبط مي

ايـن فرضـيه کـه      . رود  مي  به کار  ي وسيع ي در معنا  يگير بوط به فرايند تصميم    مر يها نظريه

 مربوط به همين نـوع      يا کند فرضيه   مي  يا ناخودآگاه تبعيت   ي قواعد فطر  ي از برخ  گر احياناً  کنش

فايـده   ـ  يـا تحليـل هزينـه     يک پروژه پيچيـده يها  گزينهيجو و  و جستيبررس. هاست نظريه

يـن  ا در   ي ترجيحـات، همگـ    يگيـر   مربوط به ديناميک اهداف يـا شـکل        يها ، و نيز فرضيه   ها آن

  .اند زمره

 ذکـر نـشده     ي نکتـه صـريح    يگيـر  و فرايند تصميم  ها   در مدل پوپر در خصوص اين نظريه      

از اهداف و اطالعات مربوط بـه      است،  نيز تصريح کرده    ) ۱۹۷۵( طور که کوئرتگه   اما همان . است

 کـه کنتـرل   يالبتـه در مـوارد   . دسـت يافـت  ،هـا  انتخـاب  ـ  نهتوان به گزي ي نميموقعيت به تنهاي

انتخـاب واحـد    ـ  پالستيک از نوع سخت است ممکن است دو عامل فوق شخص را بـه گزينـه  

ريـزد يـا      مـي   کـه در توفـان کـااليش را بـه دريـا            ي نظير بازرگان  ،راه خروج يگانه  .  کند يراهنماي

اما در موارد  .دهد  مي به خريداريا الحظه که در شرايط رقابت سخت، تخفيف قابل ميا فروشنده

 فـرد   ي پيش رو  ي متعدد يها  آنجا که کنترل پالستيک محيط از نوع نرم است، گزينه          يديگر، يعن 

 ارسـطو   .شود  مي  مشهود يگير  مربوط به تصميم   يها قرار دارد و در اينجا نياز به استفاده از نظريه         

 کـه مـا     يگويـد موضـوعات     مـي  ارسطو. کند ي م  مشخص ١" و تدبر  تأمل"اين نکته را تحت عنوان      

 .ها ترديد داريم  هستند که درباره آنيپردازيم موضوعات  مي و تدبرتأمل به ها آندرباره 

 ي براي و بالذات جستجويست، اما نه اوالً اجو و  جستي و تدبر نوعتأمل ،به گفته ويگينز

به بهترين نحوه مشخص کـردن و        ي دستياب ي برا يجوي و    به ابزار و وسايل، بلکه جست      يدستياب

 که امکان ارائه يک توصيف يا مشخص کـردن بهتـر وجـود داشـته باشـد                  ي تا زمان  ٢.مجزا کردن 

                                                 
1. deliberation 
2. specification 
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 که به بهترين نحوه مشخص کـردن دسـت پيـدا            يزمان. شود ي استفاده از ابزار پيدا نم     ي برا يجاي

  که در ايـن مـسير احيانـاً        ياما مشکالت . شود  مي اهداف آغاز  ـ و تدبر در باره ابزار     تأملشد آنگاه   

آيد ممکن است دوباره فرد را وادار سازد تا به سراغ نحوه مشخص کردن برود و بـديل                    مي پديد

 به هـدف بهتـر      ي دستياب يتر برا   را برگزيند که به او در يافتن ابزار مناسب         يتر يتر يا عمل   مناسب

  .)۱۹۷۵ ويگينز، (کند  ميکمک

.  پالستيک اسـت   يها  بودن کنترل  ي قرار داد سلسله مراتب     که بايد آن را مد نظر      ي مهم مسئله

اين امر ممکن است سبب شود يک رفتار واحد هم تحت کنترل پالستيک از نوع نرم ظاهر شـود   

 افطـار بـه منـزل       ي قصد دارد به موقـع بـرا       يبه عنوان مثال فرض کنيد فرد     . و هم از نوع سخت    

. رسد تا منتظر اتوبوس شود      مي تر به مقصد    سريع رسد که اگر پياده برود      مي برسد و به اين نتيجه    

 کنترل پالسـتيک از نـوع       يرسد که هدف او و تحليل او از موقعيت نوع           مي تا اينجا چنين به نظر    

اما اين تحليل بـه  . گونه که توصيف شد اعمال کرده است  را بر رفتار او آن    ) يا تک گزينه (سخت  

  .گام راه رفتن مشخص سازدتواند حرکات بدن او را در هن ينحو دقيق نم

کـه مـا شـرايط را        ايـن . آيد پيچيـده نيـست      مي قدر که در ابتدا به نظر       آن مسئلهخوشبختانه  

 بـه  يگونه توصيف کنيم که معروض يک کنترل سخت واقع شود يـا يـک کنتـرل نـرم بـستگ               آن

فت پياده بـه  م گريچرا فرد تصم"اگر پرسش آغازين ما اين باشد که  .  ما دارد  ة اولي مسئلهموقعيت  

 باشـد کـه کنتـرل پالسـتيک از نـوع            يا تواند به گونه    مي آنگاه تحليل ما از موقعيت    " خانه برود؟ 

، "بـه منـزل رفـت؟     +++ چرا فـرد از مـسير     "اما اگر پرسش ما آن باشد که        . سخت را مطرح سازد   

  . کفايت نکندمسئله توضيح ي ممکن است برا،گاه استفاده از کنترل پالستيک سخت آن

بخش اول  . ه كرد ئتري براي تبيين موقعيت ارا     توان مدل دقيق    مي فته آمد که گ ساس آنچه   برا

  . بخش دوم عمل عقالني او را ويردگ  مي را در بركنشگرت عقالني تأمالمدل، 
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  مسئله توصيف شرايط و موقعيت مربوط به -١

 تأملدهنده توان و استعداد بالقوه براي   قانون اسناد-٢

  گركنشعقالني به 

   تحليل موقعيت-٣

  

  كنشگر توصيف توانايي و قابليت -٤

   اصل ارزيابي عقالني-٥

  

  I ةكنند زاره تبيينگ -٦

  

   اصل عقالنيت-٧

  IIر گ ره تبيينگزا -٨

  .انديشد كه در موقعيت م قرار دارد  ميالف چنين

ها و شرايطي نظير م از قاعده  ر براي همه موقعيتگكنش

  .كند  ميارزيابي ق استفاده

  .Xنتيجه ارزيابي موقعيت م با استفاده از قاعده ق عبارتست از

  .الف در كاربرد ق در مورد م دچار اشتباه نشده است

ان شرايط و موقعيتي را كه در آن قرار دارند به كنشگرهمه 

  .كنند  مينحو عقالني ارزيابي

 واكنش عقالني متناسـب بـا       Xرفت كه   گ الف نتيجه ) بنابراين(

  .موقعيت بود

راد همواره بر مبناي ارزيابي خود از اوضاع و احوال و اف

  .كنند  ميها عمل موقعيت

  .دهد  مي را انجامXالف عمل ) بنابراين(

  

 و تـدبر    تأمـل شود كه اصل عقالنيت در بيان كامل خود نه تنها عمل را به                مي بنابراين ديده 

ـ     تأمـل دهد نتيجه آن      مي سازد كه به عالوه اجازه      مي مرتبط دبرها را از روي شـرايط اوليـه   هـا و ت

  .بيني كنيم پيش

 مـسئله شود راجع است بـه    ميمطرح" منطق موقعيت" که در باره کفايت مدل     يانتقاد ديگر 

 از منتقدان و از جملـه       يشمار. ي در حوزه علوم اجتماع    ي دليل يها  در برابر تبيين   ي علّ يها تبيين

 و ي فيزيکاليـست يهـا   کـه بـه رهيافـت   يانـسان  ـ  يآن گروه از محققان در حوزه علـوم اجتمـاع  

 يهـا   نظير حيـث   يورزند که استفاده از مفاهيم      مي گرايانه گرايش دارند بر اين نکته تاکيد       تحويل

 آنچـه حـائز     يکه در علوم اجتماع    کند حال آن    مي  کار تبيين را به استفاده از داليل محدود        يالتفات

  .ها يا رويدادهاست اهميت است فهم و درک علل کنش

 ۲ است که جهان     يتوان توضيح داد که کنترل پالستيک به اين معن          مي در پاسخ به اين انتقاد    

  اسـت کـه داليـل بـه صـورت علـل عمـل       يگذارد و اين از جمله موارد  مي تاثير۱نيز بر جهان   

سـازند کـه     مياي مطرح  و امکانات تازه  ها   دارند و يا آنکه ايده      مي کنند و کنشگر را به اقدام وا       مي

 .شود  ميمنجر به بروز تغيير در جهان خارج
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  ي ابطال پذيريو متدولوژ" منطق موقعيت "يتعارض ميان متدولوژ
سـت کـه     ا وارد آمـده، يـک انتقـاد نيـز آن         " تحليل موقعيـت  " که به مدل     يانتقاداتاز جمله   

 ي بـرا   با متدولوژي که او در آغاز      ي و اجتماع  ي حوزه علوم انسان   ي پوپر برا  ي پيشنهاد يمتدولوژ

نظريـه  .  است پيشنهاد کرده بود سازگار نيـست       ي از هر آنچه که غيرعلم     ي علوم تجرب  يجدا ساز 

علمـي و   هـاي     فرضـيه  ،ايـن نظريـه   . هاست  ناظر به اختالفات ميان نظريه     رايي پوپر عمدتاً  گ ابطال

 تقويـت    را كه بيشتر مورد    ها آنعلمي نيز   هاي   سازد و در ميان فرضيه      مي متافيزيكي را از هم جدا    

 انـد متمـايز    اسـتعجالي برجـاي مانـده     هـاي     مانور ة كه تنها به واسط    ها آناند از    رفتهگتجربي قرار   

علمـي  هـاي   ار اعمال شود، بسياري از نظريهگر اين نظريه به تنهايي و به نحو ساز     گاما ا . سازد مي

 از محققان علـوم  ي به همين اعتبار برخ   .شود  مي اعتبار شوند و اصل عقالنيت بي      مي خارج از دور 

خواهنـد    مي  در برابر آنان كه     و كنند  مي رايي را رد  گ پذيرند و ابطال    مي منطق موقعيت را   ياجتماع

 حـل ايـن تعـارض    يبرا .دهند  ميرايي را ترجيحگ علوم اجتماعي را علمي به شمار آورند، ابطال     

تـوان    مـي   کمک اين نظريه   با. فاده کرد عقالنيت انتقادي است  نظريه پوپر درباره     توان از   مي يظاهر

رايي جاي  گ د كه در آن هر دو اصل عقالنيت و ابطال         کره  ئتري از رهيافت علمي ارا     تعريف جامع 

  .يرندگ

نويسد كـه چيـزي بـه نـام روش علمـي              مي منطق اكتشاف علمي  پوپر در ابتداي موخره بر      

علمـي يـا    هـاي    ست كه روش تمام عياري براي اكتشاف نظريـه         ا اما مقصودش اين  . وجود ندارد 

 در باره   ي مقدمه آنچه را كه نظر خود و       ، در ادامه   او .علمي موجود نيست  هاي   ييد صدق فرضيه  أت

بـا ايـن    . ويد به اعتقاد او اين روش نوعي نقادي اسـت         گ  مي دهد و   مي روش علمي است توضيح   

اصـلي  دهد که اجـزاء       مي توضيحپوپر  . شوند  مي علمي بازشناخته هاي   از فرضيه ها   روش اسطوره 

.  و رهيافت نقادانه اسـت     "١يفاعالن شناساي هاي   نامعصوم بودن و خطاپذير بودن انديشه     "فكر او   

  : استچنينرابطه ميان اين دو جزء 

سازي يعنـي توانـايي    موجه .داند ممكن نميرا ه سازي موافق نيست و آن      پوپر با موج   ) الف

سازي باورها بايد به اصلي دست       وجهمر  به اعتقاد پوپر د   . بر موجه ساختن باورها به نحو عقالني      

او در اين جهت بـا شـكاكان و   . اما چنين اصلي وجود ندارد. سازي باشد نياز از موجه  يابيم كه بي  

                                                 
1. fallibilism 
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 ،ايـم  دانيم كي به حقيقت دست يافتـه       ما نمي . ديشند، اشتراك موضع دارد   ان  مي كه غيرعقالني  آنان

  .ر بدان دست يافته باشيمگحتي ا

او معتقد است همه معرفت ما ظنـي و         .  شكاك است نه طرفدار غيرعقالنيت      پوپر اما نه   )ب

باور دارد و صـدق را يـك اصـل          ) ابه مطابقت با واقع   ثبه م ( به يك نظريه صدق      وا. فرضي است 

كنـيم امـا      مـي  اين اصل معياري است كه ما به سمت آن سـير          . آورد  مي  مهم به شمار   ةكنند تنظيم

  .يابيم بدان دست نمي

 خود  يحيات علم خر  أهاي مت  متافيزيكي در سال  هاي    را درباره فرضيه   ه خود اگ ديد  پوپر )ج

هاي علمي، امـا بـا درجـه دقـت           زني همانگ را همچون    ها آنتعديل كرد و    ) بعده   ب ۱۹۶۰از دهه   (

توان ابطال كـرد     متافيزيكي را به شيوه تجربي نمي     هاي   فرضيه. رفتگكمتر و ابهام بيشتر، در نظر       

  . مورد ارزيابي قرار داداي  را به نحو نقادانهها آنن اتو  مياما

يـك راه حـل پيـشنهادي بـا چـه انـدازه از              : كند  مي توجهها    رهيافت نقادانه به اين جنبه     )د

ميزان موفقيت ايـن راه حـل   . كند  مي، حل است وضع شده ها آنلي را كه براي حل      ئموفقيت مسا 

آيا راه حل پيشنهادي به بروز      . يب چه اندازه است   هاي رق  حل ر راه گل در قياس با دي    ئدر حل مسا  

آيـا راه حـل پيـشنهادي سـاده         . شود يا نه    مي تر از آنچه قرار بوده حل كند منجر        گمشكالتي بزر 

 يـا آمر بخش اسـت؛      ث هاي جديد  حل ل تازه و راه   ئاست؛ اين راه حل تا چه اندازه در معرفي مسا         

يا به نحـو نقادانـه مـورد        ) ي تجرب يها  مورد نظريه  در (توان آن را به نحو تجربي آزمايش كرد        مي

متـافيزيكي كـاربرد    هـاي     اين جنبه آخر در مورد نظريـه       )ي غير تجرب  يها نظريه( قرار داد    يارزياب

  . ر كاربرد داردگديهاي  جنبه در مورداما ، ندارد

ورد و تالش بـراي    آ  مي داد رويكرد نقادانه به شمار    پوپر باز بودن در برابر انتقاد را در عِ         )ـه

  .داند  ميراه انتقاد را مذمومكردن سد

از منظـر   اين نظريـه    . آورد  مي فراهم  عقالنيت نقادانه  ي برا ييشناسي تطوري مبنا    معرفت )ز

 :ورزد  مـي  زيـستي تاكيـد   هـاي    ونـه گهاي ميان رشد معرفت جانداران و تطور         بر شباهت  يخاص

زينش طبيعي   گ ابهش فرايند نقادي م   ؛ است هاي كور در طبيعت     مشابه جهش  ،هاي جسورانه  حدس

شناسي تطوري مبناي تجربي براي       معرفت .نظير تنازع انواع نيست   ها   ، اما رقابت ميان نظريه    است

ليـسم  ئاو نيز استداللي در دفـاع از ر       ) شود  مي در فرايندهايي كه در طبيعت يافت     (شناسي   معرفت
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 با محيط است و فـرض وجـود         ها آنرو انطباق   گ ها در  انيزمگو ار ها   بقاي انديشه  (وردآ  مي فراهم

 اسـت   بوم عقالني  شناسي تطوري خلق يك زيست     هدف معرفت ) ار است گيسم ساز ئالمحيط با ر  

  .كند  مي رشد و نمو،فتمان نقادانهگ اي از كه در آن ميزان بهينه

رويكـرد  کنـد،     مـي  توجـه هـا     که به اخـتالف ميـان نظريـه        يگراي  ابطال يبرخالف متدولوژ 

هـا   همـه نظريـه    ،از منظر اين رويکـرد    . توجه دارد ها   هاي ميان نظريه   النيت نقادانه به مشابهت   عق

 توانايي در اين زمينه مورد ارزيابي نقادانه قـرار          ثبايد از حي    مي ل هستند و  ئتالش براي حل مسا   

ا امـ . را در معرض حد بهينه نقـادي قـرار دهـد          ها   ست كه نظريه   ا هدف تحليل عقالني آن   . يرندگ

 كه قرار است حـل شـود و ماهيـت مـاده تحـت             يا مسئله تراز نقادي به نوع      كه آنتر از همه     مهم

پذير باشد بايد  جا كه امكان ترين معيارها هستند و هر     معيارهاي تجربي قوي  . ي دارد گبررسي بست 

اما الاقـل  . بايد از مانورهاي ايمن سازنده پرهيز كرد        مي ذشته عموماً گاز اين   .  استفاده كرد  ها آناز  

 شخص در صورتي كه به عوض نقد اصل عقالنيت بـه نقـادي              ، تحليل موقعيت  در حالت خاصِ  

هاي پيشنهادي پيدا خواهـد      حل و راه ها   مدل بپردازد، توانايي بيشتري براي نقادي و بهبود فرضيه        

  .كرد

رح متـافيزيكي غيـر قابـل ابطـال مطـ      هـاي    توان در مورد فرضيه     مي مشابه همين استدالل را   

ورد كه امكان ادامـه     آ كه شرايطي را فراهم      آن است جا نيز هدف عقالنيت نقادانه       در اين . ساخت

بوم عقالني ايجـاد كنـد    ر يك زيستگبه عبارت دي. نقد و دستيابي به مواضع جديد موجود باشد  

ظريـه  رسد كه يـك ن      مي اين فرايند زماني به نهايت    . اي از نقادي پديدار شود     كه در آن تراز بهينه    

  . رويكردي غير نقادانه اتخاذ كنند، دست بدهد يا مدافعانزكلي امكان نقد شدن را اه طور ب

 مربوط به تعـارض     مسئلهرسد    مي  است كه به نظر    مسئلهعقالنيت نقادانه يك رهيافت حل      

اهي گدارد كه     مي اين رهيافت بيان  . كند  مي  حل يا كننده ظاهري ميان آراء پوپر را به نحو خرسند       

امـا در   . پـذيري تجربـي اسـتفاده شـود        از معيار ابطال  ها   وقات مناسب است كه در بررسي نظريه      ا

  علوم اجتماعي شـخص بـا اسـتفاده از تحليـل موقعيـت بهتـر               ةخصوص در حوز  ه  ر ب گموارد دي 

هـاي    شـيوه  متـافيزيكي احيانـاً   هـاي    و در مواردي، نظير نظريه    . تواند يك نظريه را نقادي كند      مي

 ها آنري از نقادي در مورد گيا انواع دي. تر است ، مناسب ها آنتجربي  هاي    نظر به ميوه   ر، نظير گدي

  .كاربرد بهتري دارد
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رنـد پيـشاپيش و بـه نحـو پيـشيني           ت هاي نقـادي مناسـب     كه كدام يك از روش    را  اين نكته   

ن تـوان بـه ايـ       مـي   و موضوع مورد بررسي    مسئلهبلكه تنها در برخورد با      . توان مشخص كرد   نمي

بـوم عقالنيـت و براسـاس        فـت كـه در درون زيـست        گ تـوان   مي اما اين اندازه را   . نكته پاسخ داد  

 از  اي را در معرض يك حـد بهينـه       ها    كه همه نظريه   آن است شناسي تطوري هدف اصلي      معرفت

  .نقادي قرار داد

كـه  توانـد در زمـان حـال بدانـد           يرد كه فرد نمي   گ  مي عقالنيت نقادانه اين نكته را مفروض     

ونه خواهد بود، و هيچ روش معصوم از خطـايي بـراي كـشف حقيقـت وجـود                  گدانش آينده چ  

 حالت نقـادي و نقدپـذيري را حفـظ          ماًئ كه دا  آن است توان بكند     مي بهترين كاري كه فرد   . ندارد

را كـه  نقـادي خاصـي    و موضوعي كه با آن سروكار دارد نوع   مسئلهكند و اجازه دهد كه ماهيت       

هر نوع تالش براي مشخص سـاختن معيارهـاي ارزيـابي           . رفته شود مشخص سازد   گ بايد به كار  

  .)۱۹۹۵پايا،  (شود  ميمنجر به سقوط به ورطه موجه سازي

 
 ها و سنتها  و ساختارها  ثير نهادأت

 که ايـن مـدل بـه دليـل          آن است اند    که به مدل منطق موقعيت وارد ساخته       ي از انتقادات  ييک

تواند به عنوان يـک   يگرايانه است و به اين اعتبار نم    تحويل ي فروکاهش  به نحو  ي فردگراي رتکيه ب 

  . را بر افراد توضيح دهدها آنثير أها و ت و سنتها  و ساختارها  مدل کارآمِد تبيين، نقش نهاد

ها  و ساختار ها    تبيين نحوه تعامل افراد و نهاد      ي برا ي را که در حوزه علوم اجتماع      يهاي مدل

هـا   و نهـاد  ها    نوع اول به نقش ساختار     يها مدل.  داد ي جا يتوان در سه مقوله کل      مي پيشنهاد شده 

و نهادها، کار تبيين را     ها    ناظر به نحوه عمل ساختار     يدهند و با استفاده از مفاهيم نظر        مي اولويت

در  .هاسـت  ها يـا رهيافـت     گونه مدل  يک نمونه مشهور از اين    " يساختارگراي. "رسانند  مي به انجام 

 ي بـر مبنـا    ي و سياسـ   ي مـشهود اجتمـاع    ي کنشگر و رويـدادها    يها  افعال و کنش   يتارگرايساخ

 يسـاختارگراي .  حامالن ساختارها هـستند کنشگران صرفاً . شود  مي  ناپيدا توضيح داده   يساختارها

ايـن مـدل در   .  افعال کنـشگر ي است که در آن ساختار عامل و علت است از برا          ي تک علت  يمدل

 بـا   يسـاختارگراي . دهـد   مـي  تحليـل خـود را ارائـه      ) و سـاختارها  هـا    نهـاد = کرويمـا (تراز کالن   
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 هـا  آنگر را براساس نتـايج    از اين حيث که افعال کنش يگراي  و تعين  ي و کارکردگراي  يگراي غايت

  .کند، هم افق است  ميتبيين

که  ر آن  نام دارند که به اعتبا     ي به حيث التفات   ي متک يها کننده مدل   تبيين يها دومين نوع مدل  

دهنـد، در     مـي  ثيرات ساختار توضـيح   أ او و نه ت    ي التفات يها گر را برحسب حيث    همه افعال کنش  

 ساختارگرايانه  يها ر مدل يها البته نظ   اين مدل . گيرند  مي ي ساختارگرايانه جا  يها نقطه مقابل مدل  

ند و تبيـين    نک  مي کيدأگرايانه ت   تحويل ي بر فردگراي  ها آناما به عکس    . آيند  مي  به شمار  يتک عامل 

    سـازند و امـور را در مقيـاس           مـي  ي بودن و اراده آزاد افـراد متکـ        ين و امکان  خود را بر عدم تعي

  .دهند  مي افراد توضيحي التفاتيها مايکرو و برحسب حيث

ها   نهاد ،گر کوشد رابطه متقابل ميان کنش      مي  است که  يهاي  تبيين، مدل  يها سومين نوع مدل  

 از  ييک.  قرار دهد  يرا به صورت همزمان مورد بررس     ) موقعيت و شرايط  (ها   و سنت ها   و ساختار 

 ياست که به وسيله آنتـون      ١ ساختارمند ي يا سازمانده  يها، نظريه ساختارده   مشهورترين اين مدل  

 گيدنز کوشيده تقابـل ميـان دو        .)۱۹۸۴  و ۱۹۸۱،  ۱۹۷۹،  ۱۹۷۶گيدنز،  (گيدنز پيشنهاد شده است     

ـ  رهيافت ساختارگرايانه و   بـه  .  مرکـب از ميـان بـردارد   ي رهيـافت ة متکي به حيث التفاتي را با ارائ

 ديالکتيکي برقرار است اما انتقاداتي بـه شـيوه او وارد            ةاعتقاد او ميان کنشگر و ساختار يک رابط       

  .اند آورده

کـه در تعامـل   " قواعـد و منـابع  "که گيدنز ساختار را به گونه خاصي به صورت       نخست اين 

بـه  " کنـشگر "گويـد مفهـوم       مـي  کـه او   ديگر اين .  است گيرند تعريف کرده    مي قرارمورد استفاده   

ها ارجاع ندارد بلکه به توانايي و اسـتعداد آنـان            و کنش ها   هاي التفاتي افراد براي انجام کار      حيث

رسـد در مـدل گيـدنز         مـي  به اين ترتيب به نظـر     ) ۱۹۸۴گيدنز،  . (ها ارجاع دارد   براي انجام کنش  

گر و ساختار براساس تعريف از ميان رفته اسـت و نـه يـک کـار نظـري عميـق                   کنش تقابل ميان 

 همان مفهـوم سيـستم اسـت کـه بـه       در واقع مفهوم ساختار در نزد گيدنز عمدتاً      .)۱۹۸۹بومان،  (

  .)۱۹۹۰آوتويت،  ( استاندازه کافي بسط نيافته

کـار را بـا      پـردازد ايـن     مي سيستمهاي   که آنجا که گيدنز به بررسي خاصه       نکته طنزآلود اين  

شـود کـه      مي اي متوسل  دهد و به اين ترتيب دوباره به همان شيوه          مي گر انجام  حذف عامل کنش  

                                                 
1. structuration theory 
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 به همـين  .)۱۹۹۰  و۱۹۸۴ ،۱۹۸۵گيدنز، ( نان انتقاد داشته آکردند و او ب  ميساختارگرايان عمل 

زد تحليـل نهـادي را      پـردا   مي مايکروهاي   هاي اجتماعي و رويه    شکل آنجا که او به بررسي کنش      

گـر    به اين ترتيب دواليسم و ثنويت ميان ساختار و کـنش          .)۱۹۹۲  و ۱۹۹۱گيدنز،  (کند    مي حذف

هـاي   متـشکل از موقعيـت   گويد رهيافـت او       مي يکي از منتقدان گيدنز   . ماند  مي در گيدنز بر جاي   

دو چيـزي وجـود      است بدون آنکه ميانه اين    ) ساختارها(هاي جهاني     امپراتوري به اضافة مايکرو  

  .)۱۹۹۱استونز، (داشته باشد 

الهام گرفتـه رهيافـت     ) ۱۹۸۹  و ۱۹۷۹باسکار،  ( باسکار   ي ديگري که از رو    يرهيافت تعامل 

گر و ساختار قائل     موسوم به رئاليسم انتقادي است که آن نيز به نوعي رابطه ديالکتيک ميان کنش             

 اي سـاختارگرايانه نزديـک     ر از زاويـه   رئاليسم انتقادي به دواليسم ميـان کنـشگر و سـاختا          . است

دهـد    مي گذارد و کنش او را شکل       مي هايي از ساختار را که بر کنشگر تاثير        شود و وجود اليه    مي

گـران اتخـاذ شـود        را که ممکن اسـت بـه وسـيله کـنش           يا هاي بالقوه  و دامنه و قلمرو استراتژي    

  .سازد  ميمشخص

گيرد و   مي به کارها آن يرا به همان معناي سنت" رساختا"و " کنشگر" مفاهيم يرئاليسم انتقاد

 ديگر سکه ساختار است اما به هـر دو  يگر رو  کنش،از نگاه گيدنز.  مورد نظر گيدنز   ينه در معنا  

گر و سـاختار بـه چـشم دو           به کنش  يکه رئاليسم انتقاد   در حالي . توان نظر کرد   يدر آن واحد نم   

.  اسـت   مـورد بحـث بـا اسـتفاده از آن سـاخته شـده              ةککند که س    مي فلز در يک آلياژ واحد نظر     

ک يـ  از يکـديگر تفک    يتوان به طور نظر     مي گر و ساختار را    بنابراين در اين رهيافت هرچند کنش     

عنصر بـه    ن دو ي از اختالط ا    جوامع صرفاً  يها اند و خاصه    در هم تنيده   دو کامالً  کرد، در عمل آن   

کنـد، حـائز اهميـت        مي  ايجاد يا نيز، که خواص تازه   دو   آيند بلکه امتزاج و ترکيب آن      يدست نم 

  .است

 بـه  يمتکـ هـا   و سـاختار هـا   گـر و نهـاد    کـنش  ة پوپر در مورد منطق موقعيت و رابطـ        ةنظري

واجد نيات و اهـداف نيـستند و        ها   و ساختار ها   دارد نهاد   مي  است که بيان   ١ متدولوژيک يفردگراي

 مخالفـت  ، ديگـر ياز سـو . گيرنـد   مـي رند و تـصميم تنها افرادند که هدف، قصد، نياز، و اراده دا      

                                                 
1. methodologic individualism 
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ـ       ي بـه نادرسـت    ي موجب شده برخـ    ١"گرايانه کل "يها گسترده پوپر با نظريه    داد  نظريـه او را در ِع

گرايانـه    کـل يهـا  نظريه.  کنشگران به شمار آورندي به حيث التفاتيگرايانه متک   تحويل يها نظريه

) ب۱۳۸۱پايـا،   ( فوکـو از قـدرت       ة يا در نظري   يان مختلف ايدآليسم آلم   يها نظير آنچه در روايت   

منـابع مـستقل    را   هـا  آن مستقل از افراد قائلنـد و        يوجود،  ها و ساختار ها    نهاد يشود برا   مي ديده

  .کنند  مييتلقها  و ساختارها  آورند و فرد را منقاد و مقهور اين نهاد  ميقدرت به شمار

تـر انـداخت و       دقيق ي نگاه ي يا فروکاه  يگراي  تحويل مسئلهبايد به     مي در توضيح نظر پوپر   

 ي در تـراز وجـود  يفروکـاه .  روشـن سـاخت  ي بيـشتر يمقصود از اين اصطالح را با دقت نظر  

تـر    بسيط ي پيچيده به هستومندها   ي با ساختار وجود   ي تحويل هستومندها  يبه معنا ) انتولوژيک(

راسل و   به وسيله برترانديکاه اين نوع فرو يها ترين صورت  ي از افراط  يبه عنوان مثال يک   . است

همـه  كـه    راسل آن بـود      ة هدف پروژ  .)۱۳۸۱پايا،  ( مطرح شد    ٢ موسوم به فنومناليسم   يدر رهيافت 

را نيـز در قالـب   هـا   داده ـ   فروکاهـد و حـس  ٣هـا  داده ـ  جهان طبيعت را به حـس  يها هستومند

  . کندي بازسازي منطقيا  نمايش دهد و به اين ترتيب کلّ عالم را به گونهي منطقيها برساخته

شود مفاهيم پيچيـده      مي  است که در آن کوشش     ي مفهوم ي، فروکاه ي از فروکاه  ينوع ديگر 

 به عنوان مثال در صدد بودند کـه         ي منطق يها پوزيتيويست. تر بازگو شوند   به وسيله مفاهيم بسيط   

ورد اسـتفاده در    ، و مفـاهيم اخيـر را بـه مفـاهيم مـ            ي را به مفاهيم روانشناس    يشناس مفاهيم جامعه 

 ي، و مفاهيم علم شيم    ي را به مفاهيم واجد کاربرد در شيم       يشناس ، و مفاهيم زيست   يشناس زيست

 را نيز به مفـاهيم  ي، و مفاهيم فيزيک را به رياضيات، و باالخره مفاهيم رياض يرا به مفاهيم فيزيک   

  . تحويل کننديمنطق

 بـه   ي و يکـسره متکـ     کميل کنند که کامالً    را ت  يد زبان نها معتقد بودند اگر بتوان     پوزيتيويست

 رخ خواهد داد و همه      ي اساس ي باشد در آن صورت در کار تفهيم و تفاهم انقالب          ي منطق ينمادها

آيـد بـه يکبـاره        مـي   در راه فهم صحيح به شـمار       ي که مانع  ي معناي يها ي از کژتاب  يمشکالت ناش 

 کـه هرچنـد     آن اسـت  شـود     مـي  تـه  که به اين پروژه گرف     ي از انتقادات  ييک. رخت برخواهد بست  

                                                 
1. holistic 
2. phenomenalism ) اين رهيافت را با فنومنولوژي يا پديدار شناسي نبايد اشتباه کرد( اصالت پديدار حسي   

3. sense-data 
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  از همـه   ي عار يکله  بايد آگاهانه از آن پرهيز کرد، اما يک زبان ب           مي  است که  ي زبان نقص  يکژتاب

 يهـا  هالـه .  پيـشبرد معرفـت باشـد      ي بـرا  يتواند ابزار مناسـب    ي نيز نم  ي و مفهوم  ي معناي يها هاله

 و تـازه    يو قلمروهـا  هـا    طـه ترين عوامل سوق دادن ذهن بـه حي         از جمله مهم   ي و معناي  يمفهوم

  .تواند به رشد معرفت مدد رساند  ميکشف روابط جديد است و اين امر

  درک بهتر اين نکتـه     يبرا.  فوق فروکاهنده نيست   ياما رهيافت پوپر به هيچ يک از دو معنا        

ـ   يـا تحويـل    يبايد ميـان دو نـوع ديگـر از فروکـاه           مي ـ  تحويـل يعنـي    يگراي  و  ١ي تـوزيع  يگراي

 در يپـذير  اين دو اصطالح را با قياس به مفهوم شـمارش       .  تفاوت قائل شد   ٢ي جمع يگراي تحويل

بـه  .  شـمارش پذيرنـد    ي به نحو توزيع   ياعداد طبيع . توان فهم کرد    مي  بهتر يمجموعه اعداد طبيع  

 که هر توزيع خاص از اين مجموعه، يا هر زير مجموعه از آن که در نظر گرفته شـود،                    ياين معن 

  .پذير نيست  کلّ آن، شمارشي، يعنيما اين مجموعه به نحو جمعا. شمارش پذير است

بايد برحسب افـراد و اطالعـات آنـان و      مي  را ي اجتماع يها پوپر معتقد است همه برساخته    

گيـرد نـه     مي صورتياما اين تبيين به نحو توزيع. نتايج خواسته و ناخواسته رفتارشان تبيين کرد    

 يو سـاختارها  هـا    توان موقعيت و شرايط و نهاد       مي ر نوبت  که در ه   يبه اين معن  . يبه نحو جمع  

امـا در   . موجود در آن را به اهداف و اطالعات و نتايج خواسته و ناخواسته کنشگران فروکاسـت               

تـوان    مـي به عنوان مثال . مانند  مي ي به صورت باقيمانده برجا    ي کلّ ي همواره مفاهيم  ياين فروکاه 

امـا  . تحويل کـرد  " ي خاتم يآقا"را به   " ي اسالم يت جمهور دول" نظير   يسياسـ   ييک کلّ اجتماع  

 رهيافت پوپر را به اين اعتبار  . است" رئيس دولت  "ي خاتم يبايد توجه داشت که در اين حال آقا       

 ،شـود شـرايط     مـي   به شمار آورد که در آن کوشش       ٣ي يا بخش  ي جزي يگراي  تحويل يتوان نوع  مي

 بـه اهـداف و اطالعـات و نتـايج           ي و بخش  ينحو توزيع ها به    و سنت ها    ساختار ،ها  نهاد ،موقعيت

 هرچنـد ايـن نکتـه روشـن       يگراي در اين نوع تحويل   . خواسته و ناخواسته کنشگران تحويل شود     

 که از خـود  يثير و نفوذأ برساخته افراد هستند و همه قدرت و ت        يدر تحليل نهاي  ها   است که نهاد  

 ذخيـره و سـرمايه   هـا  آن در ي جمعـ ي التفـات يها  حيث ي دارا ي کنشگران ةسازند از ناحي    مي ظاهر

کننـد، امـا بـه منظـور          مـي  /انـد  کرده  مي حال زيست /  که در زمان گذشته    ي شده، کنشگران  يگذار

                                                 
1. distributive reductionism 
2. collective reductionism 
3. partial 
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 ي، همچنـان از برخـ  ي و مفهـوم ي معنـاي يهـا   از هالـه يگير تسهيل امر تبيين و ازدياد امکان بهره    

ـ     مي ده به عمل   هستند نيز استفا   ي جمع يها مفاهيم که نماينده برساخته     ايـن   يکـه بـرا    آن يآيـد، ب

 از منظــر ي اجتمــاعيهــا برســاخته. در نظــر گرفتــه شــود) انتولوژيــک (ين وجــودأمفــاهيم شــ

 .) الف۱۳۸۱پايا،  (يآيند و از منظر شناخت شناسانه، عين  مي به شماريوجودشناسانه ذهن
 
  ل مديزايندگ

 علوم  ة که در حوز   ياي از امور   هگسترد  شمار يبين  تبيين و پيش   يبرا" تحليل موقعيت "مدل  

 درجه کفايت و    يتوان با تمهيدات    مي اما. دهد از کفايت برخوردارست     مي ي رو ي و اجتماع  يانسان

 يگير  اين تمهيدات بهرهةاز جمل.  را به مراتب افزايش داديبين  تبيين و پيشياين الگوسودمندي 

گـر در     فرايند عمـل کـنش     يثرترؤ م ةيوکند تا به ش     مي گر کمک   است که به تحليل    يهاي از نظريه 

  .يک ظرف موقعيت و شرايط خاص را تبيين کند

 اسـت کـه در      يگيـر   فراينـد تـصميم    ي مربـوط بـه ارزيـاب      يها ها، نظريه   اين نظريه  ةاز جمل 

گـروه  .  پيـدا کـرده اسـت      يبسط زيـاد  " ها نظريه بازي " مختلف، و از جمله در عرصه        يها حوزه

توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد،            مي "تحليل موقعيت "تقويت مدل    يکه برا ها    از نظريه  يديگر

 بـه آن  ي ادراک و علوم شناختي و سنجش خطاست که در روانشناس   ي مربوط به ارزياب   يها نظريه

ـ  يگير ثير احساسات و عواطف بر فرايند تصميم      أ ت ة تازه در زمين   يها يافته. شود  مي توجه  ي عقالن

 مدد رساند تا کار تبيين يا       ي و انسان  ي علوم اجتماع  ةگران در حوز   تواند به تحليل    مي کنشگران نيز 

  . برخوردار سازندي را از دقت باالتريبين پيش

منطـق  " در بـاالبردن بـازده مـدل         يثرؤتوان از آن به نحـو مـ         مي  که ي ديگر از تحوالت   ييک

 يهـا   مدليبنا بر م ١يا ه سازي رايانهي است که در زمينه شبيهاي بهره گرفت، پيشرفت" موقعيت

ها پيش   پوپر خود سال  .  و با الهام از فرايند تطور در موجودات زنده بسط پيدا کرده است             يتطور

منطـق  " از کـاربرد روش      ي تطور داروين مـصداق    ةکيد کرده بود که نظري    أ ت ينگر  ژرف يو با نوع  

  .)۲۷ فصل ۱۹۷۴، و خودزندگينامه، ۱۹۷۲پوپر، (است " موقعيت

                                                 
1. computer simulation 
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انـد آن را      تـازه آن توجـه کـرده       يها  تطور داروين و صورت    ةبه نظري  که   ي از کسان  يبسيار

که به اعتقاد پوپر جوهر      حال آن . اند  کرده ي بقا و بازتوليد تلق    ي درباره تالش برا   يا  نظريه منحصراً

تـر از ايـن      تر و مهم    به مراتب جالب   يا در واقع نظريه  .  رشد معرفت است   ،نظريه تطور  و بن مايه  

  از تطور بيولوژيـک اسـت، ايـن نظريـه اسـت کـه              ي بخش يگويد معرفت آدم   ي م  رايج که  ةنظري

 عام کلمه عبارت اسـت      يمعرفت در معنا  .  از رشد معرفت است    يگويد تطور بيولوژيک بخش    مي

ها با محيط منجر به تجديد نظر در معرفـت           اين نظريه همه انواع انطباق     يبر مبنا . از انطباق يافتن  

تـر و     فراخ يرشد معرفت به نحو تطور    .  فرايند انطباق است   يکه پذيرا شود    مي يارگانيزم يا نوع  

 يهـا   بيولوژيک بقا و بازتوليد مقوله     يها  اين نظريه مقوله   يبرا. فراگيرتر از رشد بيولوژيک است    

.  را واجد اسـت ينأ حدس و ابطال چنين شيشوند، بلکه مقوله منطق  ي محسوب نم  ي اساس ينظر

 کمتر پيچيده خواه در     يها مزقرار دارد، خواه در ميان ارگاني     " مسئلهحل  " فرايند   يدر بن هر تطور   

منطق "توان از     مي  فعاليت موجودات زنده   يبنابراين در همه قلمروها   . تر  پيچيده يها ميان ارگانيزم 

  . گرفت مدد" موقعيت

 نيست بلکه به منطق موقعيـت       ي تجرب يکه پوپر يادآور شده، روش      و خطا، چنان   يروش سع 

 کـه در    ي وجود دارد، يک چارچوب با ثبات نـسب        يفرض کنيد جهان  :" نويسد  مي پوپر. اردتعلق د 

به اين فرض وجود يک چارچوب      ...   موجودند ي از تغييرپذير  ي با حد محدود   يآن هستومندهاي 

ـ خاص را اضافه کنيد ـ ي از شرايط خـاص و بـسيار شخـص   يا  مجموعه   کـه در آن حيـات، يـا     

آنگاه موقعيت عبـارت اسـت از       . ازتوليد، اما در هر حال متغير، موجودند      تر اجسام، قادر به ب     دقيق

  و خطا يا داروينيسم، نـه تنهـا کـاربرد دارد کـه تقريبـاً               ي که در آن ايده سع     يا وضعيت داده شده  

اما ...  حيات را تبيين کند      أکنم داروينيسم بتواند منش    يمن فکر نم  . ... کند  مي  پيدا يضرورت منطق 

ـ ين نکته که داروينيسم يک منطق موقعيت استاين امر بر ا که حيات و چارچوب   با فرض اين 

ـ سـازند   ميمورد نظر را" موقعيت"آن  ـ    بـسيار زيـاد   يدر حقيقـت نزديکـ  . ... گـذارد  يثير نمـ أ ت

اي کـه   گونـه   عليرغم خصوصيت همان ـ  موفقيت بزرگ آن راداروينيسم به منطق موقعيت احياناً

  .)۱۹۷۴پوپر، " (دهد  مي توضيح ـسم مندرج است داروينييبند در صورت
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 نظر شود، يورزد که اگر به منطق موقعيت به عنوان يک امر ايجاب  ميکيدأپوپر بر اين نکته ت

  را توصـيه   ي رفتـار  ي که اين منطق تنها در شـرايط       يبه اين معن  .  نيست ١"حداکثر سازنده  "يفعاليت

کاربرد ايـن منطـق     . ر قرار دارد بسيار محدود باشد      که در برابر کنشگ    يهاي کند که شمار گزينه    مي

به عبارت ديگر منطق موقعيت از      .  نقد ي برا ي به عنوان ابزار   ي يعن آن است  ي در جنبه سلب   عمدتاً

 يا نامناسب طرد و     يرا به عنوان رفتار غير عقالن     ها    از رفتار  ي برخوردارست که شمار   ياين تواناي 

  .منع کند

كيـد نـدارد كـه    أ هيچ بخش از منطق موقعيـت بـر ايـن نكتـه ت    فت كه گتوان  مي به اختصار 

مناسب نسبت  كامالًمناسب در يك موقعيت رفتار كند، حتي به نحو          كامالًبايد به نحو      مي كنشگر

 عقالني در   تأملها كه    زيرا در اغلب موقعيت   . كند  مي ونه كه خود آن را درك     گ به يك موقعيت آن   

 كه همـه چيـز را       آن است يابد    درمي كنشگرترين چيزهايي كه     پذير است يكي از مهم      امكان ها آن

دانـد چنـين عمـل        مي كند كه  يتي مبتني بر شناخت كامل عمل نمي      او نه تنها در موقع    . يابد درنمي

 عملـي كـه     ة از عدم دقت در تحليل خود او از موقعيت و نحو           يا بنابراين همواره درجه   .كند نمي

.  بيشتر، عـدم دقـت بـاالتر       كنشگرهرچه جهل   .  وجود دارد  يردگ  مي براساس اين تحليل در پيش    

  انـدكي  ةدانـد و بنـابراين توصـي        مـي   بسيار كـم   كنشگرها   روشن است كه در بسياري از موقعيت      

ها  ها و فرض  بر حدسي مبتنفعاليت سعي و خطاي. ه دهدئتواند به نحو ايجابي براي عمل ارا مي

تـرين رهيافـت بـراي ايـن نـوع           انجامـد مناسـب     مـي   به نوآوري و ابـداع روشـنفكرانه       كه نهايتاً 

بنابراين اين نوع رهيافت همـواره تـا        . اما ما همواره تا حدي در جهل قرار داريم        . هاست موقعيت

  . مناسب استيحد

 مـورد اشـاره قـرار       ي که در خـصوص رويکـرد تطـور        يرا با مالحظات   مدل منطق موقعيت  

، بـه   هـا  آنو ساختار   ها    باور يگير  شکل ةبوط به نحو   مر يها  از نظريه  يگير توان با بهره    مي گرفت

 راسـخ  ي باورهـا يتـوان در دو گـروه کلـ     مـي باورها را به يک اعتبار   .  تقويت کرد  يميزان بيشتر 

 دوم بـه مراتـب      ة دسـت  ي باورهـا  ين معرفتـ  أش.  داد ي جا ي موقت و استعجال   ياالساس و باورها  

کنند،   مي شخص ايفاي که براعملكردي و يتر است اما در عوض به واسطه نقش کارکرد ضعيف

بايـد    مـي   کـه شـخص    يايـن نـوع باورهـا در شـرايط        . تر اسـت    سريع ها آن شخص به    يدسترس

                                                 
1. maximizing 
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 کوئرتگـه، (کننـد     مـي   ايفـا  يتصميمات سريع و کم و بيش بدون رويت اتخاذ کنـد، نقـش مهمـ              

ينه و فايـده،     هز ة موجود و محاسب   يها گر در شرايط حساس و با توجه به وزن بينه           کنش .)۱۹۸۵

 راسخ االسـاس    يتفکيک اين دسته از باورها از باورها      . ورزد  مي به استفاده از اين باورها مبادرت     

  . کنديبين گر را تفسير يا پيش  رفتار کنشيتر دهد تا به نحو مناسب  ميگر امکان به تحليل
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