
 

  سندگانیگفتار نو شیپ

مورد استفاده قرار  شهیو توسعه اند دیتول یبرا یکه دانشمندان اجتماع ییدارد. راهبردها یجا یعلم قیتحق ندیدر قلب فرا «هینظر» ساخت

مشاغل  یبرخوردارند که آنها را برا ییبه سزا تیمحققان و دانش پژوهان جوان از اهم یو ارتقاء سطح علم دنیاز آن جهت در غنا بخش دهندیم

حال  نیدر آمده است، با ا ریبه رشته تحر یساز هینظر یروشها نهیدر زم یفراوان ی. اگرچه کتابهاندینما یپژوهش محور آماده م یو تخصص ها

و  یو دانش پژوهان را به صورت عمل انیبه دانشجو یپرداز هیآموزش مهارت نظر یچگونگ نهیدست که مشکالت موجود در زم نیاز ا یمنابع

 نهیرا در زم یمختلف یمعموال درسها یلیتکم التیتحص انیدانشجو ژهیو به و انیانگشت شمارند. دانشجو یبیبه نحو عج باشندمطرح کرده  یواقع

 ایو  یچند جلسه سخنران ای کیدر تنها به شرکت  هینظر نیو تدو نییگذرانند، اما تجربه آنها درباره تب یداده ها م لیو تحل قیتحق یروشها

 .مرعوب شده اند یپرداز یتئور یدورنما دنیبا د انیدانشجو تیکه اکثر ستیشود. تعجب آور ن یکتاب محدود م کی ازدو فصل  یکیمطالعه 

 کیوجه  چیبه ه نجایدر ا. دهدیدانش پژوهان جوان قرار م اریرا در اخت هیساخت نظر یالزم برا یکاربرد یو ابزارها یعمل یکتاب روش ها نیا

. بلکه میشو یپرداز هیمربوط به نظر اتیادب اتیاز حد وارد جزئ شیب میو ما قصد ندار ستیفلسفه علم مطرح ن ایو  هیدرباره نظر یبحث دانشگاه

که آن را  - یخصوصأ مفهوم پرداز -تفکر  یها وهیو ش ،یمبادله ا یشگردها ،یشناخت یاکتشاف یاز روش ها یریکرد تا با بهره گ میخواه یسع

خوانندگان را  تیو خالق تفکر یندهایفرا میبتوان میدواریام بیترت نی. بدمیمؤثر باش یعلوم اجتماع شبردیدر پ م،یافتی دیمف اتیتوسعه نظر یبرا

صورت به آن  نیا ریکه در غ ابندیمتفاوت دست  ییها دگاهیو به د شندیندیب دیجد یها به شکل دهیکه در مورد پد میکن یساز هیشب یبه گونه ا

در قلمرو  یعلم تیخالق تیو تقو هیساخت نظر یسهل الوصول و نظام مند برا ،یعمل یکردیکتاب فراهم نمودن رو نیا ی. هدف اصلدندیرس ینم

 شیب رایرود ز یامال منحصر به فرد به شمار مک یمنتشر شده اند نمونه ا نهیزم نیکه در ا ییاثر نسبت به اغلب کتابها نیاست. در واقع ا یمفهوم

 .متمرکز شده است «هینظر جادیا اتیجزئ» یباشد بر رو یمتک یفکر ینظام ها یکل لیو تحل هیتجز از آن که به

است. کتاب حاضر به دنبال کمک کردن  اءیو علل اش تیدرک ماه یبشر، در پ یمداوم در طول زندگ یماجراها نیاز بزرگتر یکیبه عنوان  علم

)با سطح نمرات  یکارشناس یدانشگاه التیبا تحص یاست؛ گروه نخست، افراد یسفر علم نیاز مخاطبان در ا زیدر به جلو راندن دو گروه متما

مشغول به کار خواهند شد و فارغ  یمختلف علوم اجتماع یبه عنوان محقق در حوزه ها ندهیارشد که در آ یمقطع کارشناس انینشجوباال(، دا

دارند در  لیخواهد شد که تما یکسان یکنند. گروه دوم شامل تمام یم تیفعال یکه به عنوان دانشمندان علوم اجتماع یدکتر دیجد النیالتحص

افراد قادر  نیا یرفته شوند. تمامبه کار گ یوابسته به علوم اجتماع یاز مشاغل تخصص یکینه به عنوان پژوهشگر بلکه به عنوان کارمند در  ندهیآ

بلکه  ند،ینما یابیشوند درک و ارزش یمطرح م یتخصص اتیرا که در نشر یعلوم اجتماع یها هیخواهند بود با مطالعه کتاب حاضر، نه تنها نظر

کتاب آنها را کمک خواهد  نیمطالب عنوان شده در ا گر،ید یدهند. از سو صیتشخ زیموجود در آنها را ن یاحتمال یها کافخواهند توانست ش

 .گوناگون داشته باشند اتینسبت به نظر یصائب تر دگاهیکرد تا د

از  یمتعدد یمختلف مورد استفاده قرار داد. به عنوان نمونه، مثال ها یعلم یتوان در رشته ها یمطالب فصول مختلف کتاب را م نها،یبر ا عالوه

 ،یناسروان ش یاسیدانش س ،یمطالعات سازمان ،یابیاقتصاد، بهداشت و درمان، بازار ت،یو ترب میارتباطات، تعل ،یبازرگان ،یانسان شناس یرشته ها

مورد  یلیرا که در ارتباط با رشته تحص شتریب اتیبا جزئ ییمثال ها دیاز اسات یو ارائه شده اند. البته ممکن است برخ تیریمد ،یجامعه شناس

رشته  انیم یها دگاهیارزش د زانیرا با م انیمتفاوت، دانشجو یاز حوزه ها ییبدهند، اما به نظر مؤلفان، استفاده از مثال ها حینظرشان باشد ترج

 .دینما یو به اشتراک گذاشتن آنها آشنا م یا

از متون  یکی، و چه به عنوان "یساز هینظر" یدر دوره ها یکتاب، بارها چه به عنوان متن درس نیمربوط به ا سیها و مطالب دست نو ادداشتی

 یدر تمام بایدوم، تقر کردیمورد استفاده قرار گرفته اند. بر حسب رو یلیتکم التیدر مقاطع تحص "یو روش شناس قیتحق یکالسها یدرس

در  هیساخت نظر یها وجود داشت، هرچند بخش مربوط به چگونگ هینظر تیدرباره ماه یبخش مستقل ایفصل  ،یمیقد یشناسجزوات روش 

 انیاستادان و کمک به دانشجو ازیمتن مورد ن نینداشت. کتاب حاضر به منظور تأم یچندان یمختصر بود و ارزش عمل اریمعموال بس کیمتون کالس



کتاب  نیکه در ا یاتیو جزئ یاست. دانش کاربرد دهیگرد نیمربوطه تدو یها هینظر قیدق نییو تب قیانجام تحق یروش ها یریادگیدر جهت 

 نیمعروف، اغلب از ا ی، روانشناس اجتماع"ریمک گوا امیلیو"است.  نیشیپ یاز فصول کتاب ها شیب راتبآمده، به م قیتحق یدرباره روش شناس

 یدرصد از آنها به چگونگ ۱۰ها بوده و کمتر از  دهیبه آزمون گذاشتن ا یدرباره روشها انیموجود دانشجو یدرصد آموزش ها ۹۰از  شیکه ب

 دیجد یو کتابها یمیمتون قد نیب یساز یتئور ندیکه در فرا یرغم تفاوت یکرده است. عل یتینارضا زها پرداخته اند، ابرا دهیا نیبه ا یابیت دس

 ه،یاول هیباورند که بدون وجود نظر نیبر ا یاریبس قت،یاست. در حق یدر هر دو مورد اساس قیروند تحق تیمسئله در موفق نیوجود دارد، نقش ا

 .است هینظر شیساخت و آزما نیتعادل ب جادیا یکتاب حرکت به سو نیاز اهداف ا یکی بیترت نیمعناست. بد یب یآزمودن تئور

کتاب  نیمدت از ا نی. در اردیگ یشرکت کنندگان قرار م اریدر اخت قیروش تحق یهفته اول کالس ها ۳تا  ۲مطالعه در طول  یکتاب برا نیا

شود.  یبراساس مطالب آن برگزار م زگردیو م یتا دو هفته جلسات سخنران کیاستفاده شده و به دنبال آن،  یبه عنوان متن مستقل آموزش

 کی. شوندیم نشیگز انیدانشجو ازیاز آن براساس ن ییجلسات مقدور نبوده و تنها قسمتها نیکتاب در ا یاست که مطالعه تمام فصل ها یهیبد

متن کتاب  یتمام دیبا انیکه دانشجو میدار دینکته تأک نیشود. بر ا یارائه م انیو خالصه هر فصل به دانشجو شودیارائه م ""یراه شفاه نقشه"

بسته  ان،یم نی. در اشودیاز کتاب انجام م یساده با پاسخ کوتاه از نمونه کوچک یمنتخب به صورت پرسش ها یاز بخش ها آزمون یرا بخوانند ول

که  یانیشود. به عنوان مثال، دانشجو یخاص، واگذار نم یفصل ها یبرخ ان،یدانشجو یاز گروه ها یبه برخ ان،یدانشجو دیبه موضوع مورد تأک

ا حال از آنج نینخواهند داشت. با ا یساز هیو شب یاضیر یهمچون مدل ساز ییبه مطالعه فصلها یازیمتمرکزند، معموال ن یفیک قیبر تحق شتریب

 .میکن یرا حذف م ستیآن ن سیبه تدر یلیکه تما یباشد فصول یم انیدانشجو ینظر یابزارها شیافزا نجایکه هدف در ا

 زگردیو م یدر جلسات سخنران جیاستفاده شده و فصول کتاب به تدر یاصل یکتاب به عنوان متن درس نیاز ا ،یپرداز یتئور یدر خالل دوره ها

هفته بعد آن را مورد بحث قرار دهند. پس از چند  کی) یچند فصل را مطالعه و در جلسه بعد ای کی میخواه یم انیگردند. از دانشجو یمطرح م

 انیاز دانشجو یکیاست کار کنند. از  دهیبه چاپ رس یپژوهش هینشر کیکه در  یمقاله تجرب کی یشود هر کدام بر رو یخواسته م شانیا ازهفته 

را درباره  ی. آن گاه استاد مطالبدیکرده و سپس آن را نقد نما حیرا که در مقاله مطرح شده به طور مختصر تشر یا یشود تا تئور یخواسته م زین

 انیافتد که دانشجو یاتفاق م اری. بسدهدیارائه م یجامع تر ریتفس ای لیکرده و نظرات خود را با تحل انیب انیدانشجو یتمام یبرا ادشدهی لهمقا

نقاط مورد  نییو تب حیاز آن جهت آموزنده است که تمام کالس در جهت توض وهیش نیدرباره موضوع مورد بحث دارند. ا یاوتمتف انیبرداشتها و ب

با  انی. البته هر اندازه دانشجومیکن یم انیمزبور ب هیو نقد خود را درباره نظر لیتحل ،یینها یما با ارائه جمع بند انی. در پاندیآ یاختالف بر م

 رود. یباالتر م یا ندهیبه نحو فزا زین لیتحل نیشوند سطح ا یموضوع عنوان شده آشناتر م

که  یدر ارتباط با موضوع یا هیشود نظر یخواسته م یاست که از و نیگردد ا یمحول م انیاز دانشجو کیکه به هر یفیتکال نیاز عمده تر یکی

. آنها در میکن یموضوع کمک م اتیو خواندن ادب افتنیدر جهت  زیآنها را در انتخاب عنوان و ناول  یبدان عالقه مند است بسازد. ما در هفته ها

 لیو تکم شیخود را پاال هیتا نظر میکن یم ییآنها را راهنما جیمانده به تدر یباق یدهند. سپس در هفته ها یرا ارائه م هیاول هیترم نظر اواسط

 از کیکه هر یبه گونه ا رد؛یگ یهر دانشجو انجام م یبرا یکالس نیاز تمر یکار به عنوان بخش نیسازند. ا ییکنند، آن را بسط داده و نها

تا در  میینما قیاست تا شرکت کنندگان را تشو نیما بر ا ی. در واقع سعندیمشاهده نما کیرا از نزد یتئور لیو مراحل تکم تیخالق ندیفرا آنها

 .ندینقش داشته و مشارکت نما قیطرح تحق یتوسعه تکامل ندیفرا

و منبع  یبرخوردار است که ارزش آن را به عنوان متن درس یقابل توجه یآموزش یتهایاز قابل "یو مدل ساز یپرداز هینظر یمهارت ها کتاب

 یننده را به منابع اصلگنجانده شده که خوا شتریمطالعه ب یبرا یمنابع"تحت عنوان  یکه در هر فصل، بخش نیبرد. نخست ا یباالتر م یریادگی

آمده است  یدیکل یاز واژه ها یهر فصل فهرست یدر انتها نکه،ی. دوم ادهدیدر باره موضوعات مطرح شده در فصل( ارجاع م شتریب طالعهم یبرا

 یها در هر فصل وجود دارد که مخاطب را وام نیاز تمر یکه مجموعه ا نیدهد. سوم ا یم حیرا توض یتخصص  که عبارات مهم و اصطالحات

در ذهن  میمفاه تیها با هدف تقو نیتمر نیاز ا یمختلف هر بخش مطرح شده اند فکر کند. پاره ا یکه در بخشها یمطالب نهیدارد تا در زم

 یکه در هر فصل به نکات جالب نیاالخره امطرح شده در حل مشکالت آورده شده اند. و ب میاز مفاه یریاز آنها به منظور بهره گ یخواننده و برخ



نکات  نیگذارد. ا یم شیعنوان شده در آن فصل را به نما میمفاه یعمل یکاربردها یبرخ ایدهد  یآن فصل را پوشش م نیکه عناو میخور یبر م

 ارائه شده اند. لیمستط کیدر قالب 

که شامل مطالعات کتابخانه  رندیگ یپروژه به کار م نیدر ا زیمختلف را ن یقیتحق یتهایخود در موقع یشخص یمدرسان تجربه ها نها،یبر ا عالوه

. رندیگ یرا دربر م یعیطب یتهایانجام شده در موقع یها یبررس جیها، و نتا یساز هیبزرگ و کوچک، شب یها اسیدر مق یشیمایمطالعات پ ،یا

بدون آنکه در مراحل مختلف  میببرد. ما توانسته ا شیپ زیرا ن هیپا یتئور ،یداشته است عالوه بر حل مسائل کاربرد یسع افتهیکه انجام  یوهشپژ

 ،یمختلف علم یرشته ها نیمرکب از کارشناسان و متخصص ییها میت یریبا به کار گ میکن دایپ گریبه کمک مؤسسات د یازین یقیکار تحق

پردازان  هیشناسان، نظر ستیانسان شناسان، ز غات،یعرصه تبل نیبا محقق ی. ما تعامل گسترده امیبه انجام برسان یرا به نحو قابل قبول دخو فهیوظ

، محققان حوزه بهداشت و  ریفراگ یهایماریب نیمتخصص ت،یو ترب میدانش ارتباطات، دانشمندان مردم شناس، اقتصاددانان، فعاالن حوزه تعل

و جامعه شناسان برقرار و از نقطه نظرات  رانیمد ،یوهشگران علوم اجتماعپژ ،یاسیمتفکران علوم س ابان،یشناسان، حقوقدانان، بازار خیتاردرمان، 

که اطالعات و تجربه ما  میحال اذعان دار نی. با امیکن یو تشکر م ریآنان تقد یجا از تمام نیدر هم میکتاب بهره مند بود نیا نیدر تدو شانیا

 نیبوده است. از ا نیآفر تیاندک و محدود اریشوند بس یم افتی یکه در سپهر علوم اجتماع ییها دگاهیموضوعات و د میعظ فیبا ط سهیدر مقا

 عنوان کرد. یپرداز هینظر ندیمؤلفان از فرآ یبرداشت محدود فرد جهیکتاب حاضر را بتوان نت دیجهت شا

از آنچه دانشمندان علوم  شیشود، ب یها ارائه م هینظر نییکتاب از مسئله ساخت و تب نیکه در ا یفیکه توص میمعترف تیواقع نیخود به ا ما

داده   را مالک قرار ندیآنکه فرا یشده است، و به جا انیمحور ب تیکم شمندانیمحور را مخاطب قرار داده باشد خطاب به اند تیفیک یرفتار

 هینظر»از رشته ها،  یبرخ ژهیبه و ،یرفتار یاست که در دانش ها لیدل نیبد شتریامر ب نیا ،یتوجه کرده است. تا اندازه ا "رهایمتغ"باشد به 

از هر دو  میکرده ا یهمه ما سع نیاستثناست(. با ا کینظر،  نیاز ا یها رواج دارند. البته انسان شناس هینظر ریاز سا شیب «ریبر متغ یمبتن یها

 یا هیخوب نظر هی. از نظر مؤلفان، نظرمینشان ده یآنها را به خوب یهر دو میکتاب توانسته ا نیکه در ا میباور نیو بر ا میاستفاده کن دگاهید

 یشداوریآنکه پ نبدو میاست که بتوان تیمسئله حائز اهم نیا ن،یمحور داشته باشد. بنابرا ندیمحور و فرا ریمتغ یاست که به طور همزمان موضع

برخوردار باشد  یاز چنان نقطه نظر گسترده ا دیکه دانشمند با میاصل واقف نیبه ا. ما میریهر دو نگرش را در نظر بگ م،یقائل شو یضیتبع ای میکن

. میفکر کن ندهایفرا رحسبو گاه ب رهایها براساس متغ دهیدرباره پد یبهتر باشد گاه دی. شادیکه هر گاه الزم شد بتواند حرکت خود را آغاز نما

عادت کرده اند ناچار  یکه به روش تفکر خاص یخوانندگان بیترت نی. بددهدیم حیترج یمکتب فکر کیتفکر چندگانه را به  دگاهیکتاب د نیا

 به موضوع نگاه کنند. یخواهند بود با چشم و ذهن بازتر

و مدل  یساز هیمرتبط با شب یفصل ها شد،یم سیدادند تدر یم لیمحور تشک ندیفرا یانیآن را دانشجو تیکه اکثر یکالس یکتاب برا نیا یوقت

 نهیزم در انیبه دانشجو شتر،یب نانیاطم یشدند. برا یها به طور کامل مورد بحث و نقد واقع م فصل هیبق یشدند ول یحذف م یاضیر یساز

 نییشد که فصل ششم )تب یبه آنها گفته م نمونه و اشتباه نشوند. به عنوان یداور شیشد تا دچار پ یحذف شده تذکر الزم داده م یفصل ها

شدند تا  یم قیآنها تشو حیتوض نیدر کنار ا یمحور بوده اند. ول ری( متغیعلت و معلول ی( و فصل هفتم )مدل هایه از تجربه فکرروابط با استفاد

 هینظر کردیبتوانند همان طور که خود را با رو و ابندیدست  یژهایفصول فکر کنند تا به روش تفکر و نیا ینسبت به محتوا یبازتر کردیبا رو

مطالعه فصول  ب،یترت نیدهند. بد قیتطب زین کردیرو نیداده اند با ا قیآنچه در فصل دهم آمده است تطب لیاز قب ادیداده بن - ابندهیظهور یها

فصل دهم  بیاول تا پنجم را به عنوان مقدمه مطالعه کرده و سپس به ترت یصورت است که ابتدا فصل ها نیمحور، بد تیفیک انیدانشجو یبرا

نافذ،  یخیتفکر تار یستمهایدرباره س ازدهمیفصل  ،یعل یروابط، فصل هفتم درباره مدل ها نییفصل ششم درباره تب اد،یداده بن یدرباره تئور

 .دهندقرار  یدرباره سخن آخر را مورد بررس زدهمیو فصل س یفصل دوازدهم درباره خواندن و نوشتن تئور

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 مفاهیم پایه

 
 

 

 

 



 اول فصل

 مقدمه

کرده، آنها را به  نیها را تدو هیاست. دانشمندان نظر یو محل منازعه افراد اندک ستین دهیپوش یبر کس «یدر علوم اجتماع هینظر» ینقش اصل

در سراسر جهان  دادهایرو هیکل ینیب شیدرک و پ یدهند و آنها را به عنوان راهنما برا یم رییکنند )تغ یرد م ای رندیپذ یگذارند، م یآزمون م

اقتصاد،  ،یانسان شناس لیاز قب یمختلف علوم اجتماع یدر حوزه ها هیو نقش نظر تیماه نهیدر زم زین ی. مطالب فراواندهندیمورد استفاده قرار م

 انیدر م ،یانبوه اتیادب نیدرآمده است. چن ریبه رشته تحر یو مطالعات اجتماع یجامعه شناس ،یروان شناس ،یاسیفلسفه، دانش س خ،یتار

 هینظر یعلم یو راهبردها یآنها در طول زمان، زندگ یتکامل ریها، س هیانواع نظر یطبقه بند یرا برا یگسترده ا یچارچوب ها تها،یواقع یامتم

بخش به نظر  الهام اریممکن است بس افتهیکرده است. اگرچه آنچه نگارش  فیمربوط به فلسفه علوم توص یمسائل کل یپردازان بزرگ، و برخ

ها  هیدر ساخت نظر یدانشمندان علوم اجتماع یعمل یبتواند راهنما یعلم یپژوهش ها انیرا که در جر یحال مطالب قابل توجه نیا ابرسد، ب

را درباره  یا هیکه مستقال نظر نیاز ا زین یعلوم اجتماع یرشته ها انیدهند. اغلب دانشجو یقرار نم یدانشمند علوم اجتماع اریباشد در اخت

فراتر از درک و توان  اریافتد و بس یاتفاق م ینوع کیکه به  شودیم یتلق یزیاسرارآم ندیفرا یساز هیدهند هراس دارند. نظر ائهار یا دهیپد

است  یلفشامل دروس مخت یآموزش یبرنامه ها شتریرسد. اگرچه ب یراه خود در تالشند به نظر م افتنی یکه برا یدانش پژوهان جوان  یریفراگ

ها  هیساختن نظر نهیدر زم یحال، آنها دانش چندان نیکنند، با ا شیآزما یها را به طور تجرب هیسازد که بتوانند نظر یرا آماده م انیکه دانشجو

 ساختن آنها متمرکز خواهد بود.  یبرا ییها، بر روش ها هیازمودن نظر یپرداختن به روش ها یکتاب به جا نیرو ا نیکنند. از ا ینم دایپ

ها  هیدر ساخت نظر یو دانشمندان جوان فراهم سازد که آنها را به صورت عمل انیدانشجو یرا برا ییاست که ابزارها نیکتاب ا نیا یاصل هدف

 یجمع قاتیهفتاد سال تحق یتفکر درباره مسائل که در ط یکردهایو رو یاکتشاف یراهبردها، روشها قیدق فیتوص قیکار از طر نیدهد. ا یاری

 یدانشگاه یمبحث درس کیوجه  چیکتاب به ه نیانجام خواهد شد. ا م،یافتی دیمف یمسائل علوم اجتماع نهیپژوهش در زم یبرا یجتماععلوم ا

بلکه  م،یدهیانجام نمموضوع  نیگسترده ا اتیدر ادب یقی. و ما کاوش عمستیفلسفه علم ن نهیبا منابع موجود در زم یساز هینظر اتیدرباره ادب

 دیتفکر مف یرهایو مس ،ییاجرا یشگردها ،یشناخت یاکتشاف یروش ها یریبه کارگ قیموضوع از طر رامونیپ یکاربرد یریس دگان،منظور نگارن

 هاست. هیبه نظر دنیدر توسعه بخش

را به  یفصول بعد نهیاست که پس زم هیپا میاست. بخش نخست مشتمل بر مفاه افتهیکتاب کتاب در قالب چهار بخش سازمان  یسازمانده

 یدیداده شده و نقش کل حیتوض "مفهوم"از واژه  یتصور م،یرا در نظر دار "دنیعلم و فهم" تیماه انیب ه،یاول یگذارند. در فصل ها یم شینما

و نقا  میانیرا به مخاطب بنما هینظر کیدهنده  لیتشک میمفاه تا میمورد بحث قرار گرفته است. ما شالوده الزم را فراهم آورده ا ها هیآن در نظر

 .میکن فیرا توص دانستن انواع ریو نقاط افتراق علم با سا میانیرا به مخاطب بنما هینظر ک۔ان 

فکر پرداخته شده و  دیتول یاست. در فصل چهارم ابتدا به راه کارها افتهیاختصاص  هیساخت نظر یاصل یموضوع بحث بخش دوم به راهبردها

تا  دیکن میو تنظ شیآنها را پاال دیبا یم نکیا دیخام در دست دار دهیشما چند ا یاست. وقت دهیگرد انیتفکر خالق ب بیترغ یس راه هاسپ

آنها به  یروشن و مفهوم فیتعر یچگونگ نهیو بحث در زم میتفکر درباره مفاه یگردند. راهبردها یمحکم علم یتئور کی یشاخص ها یدارا

که مبهم به نظر  ییسازه ها یانتزاع یلینه خ یول قیدق نییتب یالزم برا ریفصل تالش شده است تا تداب نیاست. در ا دهیفصل پنجم موکول گرد

متصور است  رهایمتغ نیرا که ب یاست تا هرگونه رابطه ا دهیمتمرکز شده و کوش رهایمتغ نیروابط ب حیرسند اتخاذ گردد. فصل ششم بر توض یم

 ینظر یبه گزاره ها رهایمتغ نیروابط ب قیدق لیتوان با تحل یکه چگونه م میفصل نشان داده ا نی. در ادینما انیو شفاف ب حیصر یبه گونه ا

 ". افتیدست 

 ،یعلت و معلولقرار داده است. فصل هفتم به شرح و بسط چارچوب تفکر  یرا مورد بررس هینظر جادیمختلف ا یسوم کتاب، چارچوب ها بخش

مختلف را به دقت شرح  یها دهیپد جیعلتها و نتا کردیرو نیپردازد. ا یاست م یدر علوم اجتماع هیساخت نظر یکردهایرو نیاز مطرح تر یکیکه 

 هشتم مختلف در فصل یها دهیاز پد یاضیر یساخت مدل ها یشمارد. راهبردها یها برم دهیپد نیب یروابط عل نییعلم را تع ییغا فداده و هد



 نییبا آن مواجه است تب یعلم یپرداز هیو نظر اتیاضیرا که ر یبه ظاهر مرموز یاست که روش ها نیفصل ا نیگنجانده شده است. هدف ا

آمده است.  یاضیر یاز مدل ها ییفاجعه به عنوان مثال ها یآشوب و تئور یموسوم به تئور یها هیدرباره نظر یفصل مقدمه کوتاه نی. در ادینما

 یاری یعلم یها هیتواند دانش پژوهان را در ساخت و بسط نظر یکه م شرفتهیپ یها یساز هیشب ژهیها، به و یساز هیشب یتهایبه ظرف نهمفصل 

 پرداخته است. دینما

و  میشناخت مفاه یفیک یپردازد که بر روش ها یها م هیدر ساخت نظر ابندهیو ظهور ادیداده بن هیمختلف نظر کردیدهم به شرح دو رو فصل

صاحب نظران  یبر داده ها باشد. البته برخ یمبتن دیبا یا هیاست که هر نظر نیا کردیدو رو نیدارند. جوهر ا دیتأک ها هیروابط موجود در نظر

بار با سازه ها و روابط آنها آشنا  نیاول یکه خوانندگان برا نیشیدر بخش پ دیبا یمباحث م نیباور باشند که ا نیممکن است بر ا یعلوم اجتماع

 ینیچن نیو موارد ا ستیمنظم و ثابت ن ندیفرا کی نظریه، شده است ساخت دی. همان گونه که در سراسر کتاب تأکندشد یگنجانده م شوندیم

 نیکه شما چگونه ا نیسازد. ا یشما فراهم م یرا برا یپرداز هینظر یدیآورده شود. کتاب حاضر عناصر کل دیبا بخش نیدر هر فصل ا بایتقر

 شما دارد. یو رجحان مطالعات لیبه تما یبستگ دیکن یم بیترک گریکدیرا با  یاجزاء نظر

 ینظر یچارچوب ها نی. اندیآ یبه کار م دیجد یها دهیا دیاست که در مراحل مختلف تول یاز دوازده چارچوب نظر یخالصه ا ازدهمی فصل 

 ،یعصب ی(، شبکه هاسمی)پست مدرن ییفرانوگرا ،یتکامل یچشم اندازها ن،یتعامل نماد ،ییکارکردگرا ،ییساختارگرا سم،یالیعبارت اند از: ماتر

 یچندسطح یو مدل ساز ،ییانسان گرا ت،یتقو یها هیصحنه، نظر یها هینظر ،یستمیس یتئور

 هیارائه نظر یمطالعه چگونگ یبرا ییه است، راهبردهاآمد یقبل یکه در بخشها ییها یروشن تر شدن مفهوم تئور یکتاب، برا یانیبخش پا در

ها در انواع گزارشات مورد بحث قرار  هیارائه نظر یبرا ییدرج شده و راهبردها یتجرب یها یابیو ارز یعلم یو گزارش ها اتیدر مقاالت نشر

ها داده شده است که  هیدرباره ساخت نظر یحاتیآمده بود، توض نیشیپ یکه در فصل ها یبا در نظر گرفتن مطالب یانی. در گفتار پااستگرفته 

 کند. یم فایبخش ها را ا یکننده اطالعات مندرج در تمام لینقش تکم

 ها  نهیها و زم هینظر

حرفه  کیو پژوهش را به عنوان  قیکه کار تحق ینیمتخصص شجویان و دان یدر مرحله اول برا "یو مدل ساز یپرداز هینظر یمهارت ها"کتاب 

 هینظر لیمربوط به تحل ینیع یراهبردها نییاست که به منظور تب یدرآمده و اثر ریاند به رشته تحر دهیبرگز یدر چارچوب مطالعات اجتماع

خاص و  یبلکه توسط افراد ردیگ ینم صورتها در خأل  هیخودتان منتشر شده است. ساختن و پرداختن نظر یها هیموجود و ساختن نظر یها

 دیکن یکه شما در آن کار م یطیکتاب تکرار شده است که شرا نینکته بارها در ا نی. اردیپذ یانجام م یو دانشگاه یکامال حرفه ا یطیتحت شرا

 تیرفتار و فائق آمدن بر محدود یردهاراهب نیخواهد بود. همچن رگذاریتأث د،یکن یکه مطرح م یو نوع سؤاالت دیساز یکه م یا هیبر نوع نظر

 است. شده داده حیتوض زیوجود خواهند داشت ن یطیشرا نیر چنکه د ییها

آن  نیو تأثر متقابل ب ریتأث تیها و اهم هیگذاشتن نظر شیبه آزما یها وهیمستلزم دانستن ش یعیبه طور طب ،یطرح تئور یبه روش ها توجه

بزرگ خواهد بود، بلکه آنچه را که به عنوان تمرکز بر  اریبا اندازه بس یکار ،یحال، نه تنها در نظر گرفتن حداقل مالحظات تجرب نیدو است. با ا

کمتر به آن پرداخته شده  یاست که در آموزش دانشمندان اجتماع یمطلب نیکرده است. و ا قیضرورت دارد کم رنگ و رق یساز ہینظر یرو

 پرداخته شده است. یتجرب حاتیاست کمتر به توضبوده  لیباشد که نسبت به آنچه مورد انتظار و تما لیدل نیبه ا دیاست. و شا

 شیکه محقق ممکن است تجربه کند با آزما یجانیاست که به لحاظ نشاط و ه یعلم قیابعاد تحق نیاز ارزشمندتر یکیما  دگاهیاز د هینظر ساخت

 یبرا زهیانگ جادیا لیسؤال ببرند به دل ریما را ز یقبل یها یکه تئور ییها هیکه نظر میاذعان کن دیکند. صادقانه با یم یبرابر یعلم یتئور

 یمفهوم هیزاو کیتا از  شودیامر باعث م نیا دیترد یما دارند. ب یجاذبه را برا نیشتریمعموال ب رادات،یو رفع ا افتنیو کمک به  شتریب یررسب

تر،  یبه مراتب غن یکردیبه رو دنیآن رس انیکه پا باشد  یریکردن مس یط یبرا یکتاب نقطه آغاز نیا میدواری. اممیبه مسئله نگاه کن دیجد



 یخاص خود را برا یخود و شگردها ژهیمحقق، راهبرد و کیکه شما به عنوان  یها خواهد بود؛ به گونه ا هیمؤثرتر، و خالق تر در ساخت نظر

 .دیده شکل ها و پاسخ به سؤاالت مربوط به آنها دهیفکر کردن به پد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل دوم

 ماهیت فهمیدن
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .ستیجز بسط تفکر روزمره ن یزیعلم، چ ی. مجموعه کلداریپا یتوهم است، البته توهم یصرفا نوع تیواقع

 نینشتایا آلبرت

از  یاریدرباره آن نوشته شده است، اما بس یشمار یب یهمراه بوده و کتاب ها یاز هزاران سال است با آدم شیکه علم ب قتیحق نیرغم ا یعل

که به طور  ییدانند که با کارها یم یزیباشد که آنها علم را چ لیدل نیامر بد نیا دی. شادانندیم یافتنیو دست ن زیانسانها هنوز هم آن را اسرارآم

است که ما همه انجام  یزیو ذات علم همان چ تیاهندارد. م تیواقع یزیچ نیکه چن یمتفاوت است؛ در حال اریبس دهندیمعمول هر روز انجام م

 نییتع زیفهمها و ن نیاست که به منظور گسترش ا یندیفرا ،یعلم قیما در جهت شناخت خود و جهان اطراف ماست. تحق یو آن سع م،یدهیم

است که تالش  نیا گرید یاز سو یسو و علم و پژوهش علم کیتفکر روزمره از  نیب یگردد. تفاوت اساس یم یزیآنها طرح ر یسودمندصحت و 

 یبه عنوان ادامه تفکر روزمره است، اگر چگونگ یعلم قیکه دانش و تحق یی. از آنجاردیگ یاز قواعد صورت م یتر قیمجموعه دق هیبر پا یعلم

 علم و پژوهش ابدأ دشوا نخواهد بود. نییتب م،یو انطباق با جهانش را مد نظر قرار ده یمعنابخش

 یفهم م تیماه یاز فهم، به واکاو یعلم یبرد به پنداشت ها یانسان جهت پ شهیو روزمره از اند یرسم ریغ یبر مثال ها هیفصل با تک نیا

 ییواقع گرا ،یاجتماع ییگرا ساخت ییواقع گرا یها دگاهید یاساس که ابتدا با بررس نیبر ا نینشتایالبرت ا یبه ادعا میراه متوسل نیپردازد. در ا

 لیتشک یپرداخت. سپس اجزا میخواه تیدرباره واقع یتفکر دانشمندان علوم اجتماع مختلف یها وهیش فیبه توص یفرض ییو واقع گرا ،یتقادان

 یبرا یمفهوم یدانشمند توانسته باشد نظام کیفرض که  نیا کرد. با میخواه حیرا تشر یمفهوم یو نظام ها میمفاه یعنی یدهنده فهم انسان

 تیانتقال دهد. فصل را با نگاه مختصر به ماه زیدانشمندان ن ریقادر باشد آن نظام را به سا دیاستنتاج کند، او با یمسئله علم کیپرداختن به 

 میفراهم ساز یساز هینظر ندیدر فرا قیدق یمفهوم فیعارفصول بعد در خصوص نحوه ارائه ت یرا برا نهیتا زم میبر یم انیارتباطات به پا

 تیواقع تیماه

و هم در مورد  "تیواقع"هم درباره  دیاساس اجازه ده نیامروز است. برا شرفتیرو به پ یزندگ دیکل ت،یفهم جهان و احساس واقع یچگونگ 

 اریبس تیواقع تیدانشمندان بوده اند. فالسفه درباره ماه انیمباحث در م نیتر زیواژه ها از مناقشه برانگ نی. امیتر صحبت کن قیدق یکم "فهم"

 ینم کسانی ینه، پاسخ ها ایرا اثبات کرد  یواحد ینیع تیتوان واقع یاصال م ایپرسش که آ نیداد سخن داده اند و دانشمندان هنوز هم به ا

 نیو قوان تیاز واقع ک،یساخته شده است که هر  اجزایی مستقل از وجود انسان است. جهان خارج از تیواقع یسنت ییواقع گرا دگاهیدهند. در د

به دانش  یابیدست  یبرا یافتیره« علم» دگاه،ید نیبه عهده ماست. براساس ا نیو قوان تهایواقع نیکنند. کشف ا یم تیتبع یشماریب یعیطب

 گذارد. یم شیمفروض جهان را به نما یها تیاست که واقع

 یدر ذهن شکل م تیکه از واقع یریاست. تصو یساخته ذهن آدم تیمعتقد است که واقع یاجتماع ییساخت گرا دگاهید ،ییواقع گرا برخالف

. ابدی یم رییتغ زیشود ن یدر نظر گرفته م تیکه به عنوان واقع یزیچ ،یاجتماع طیشرا رییاست و با تغ یاجتماع طیزمان و شرا طیتابع شرا ردیگ

از افراد تصور  یکه به طور مشترک توسط گروه یتا زمان یتیواقع چیاست که ه یشکل خود مدع نیتریدر افراط یاجتماع ییگرا ساخت دگاهید

مستقل از انسان وجود دارد، اما  یخارج یتیمکتب وجود دارد که معتقد است اگرچه واقع نیدر ا زین ی. نظر معتدل تردیآ ینشود، به وجود نم

تصور  میبدان میتوان یکه ما م یزی. تنها چمیآن را بشناس نیاجزاء و قوان میتوان یداشته باشد، ما هرگز نم ینیاجزاء و قوان تیعواق نیاگر ا یحت

 ایو  کی چیقرار دارد )که ممکن است ه یمتفاوت یرهایدر معرض تفس یاست. از آنجا که هر تجربه ا اتیتجرب نیبرساخته خودمان از ا ای یذهن

 معتقد است:( ۱۹۸۵جهت اسکار ) نیبه اهداف مفسران دارد. به هم یبستگ رهایتفس نیا ینادرست ای یباشند(، درست حیهمه آنها صح

 قیمشترک ما از حقا افتیکه به در نیما عالوه بر ا یآنها برا یسودمند زانی. ممیکن ی. بلکه آنها را اختراع ممیکن یرا کشف نم یعلم قیما حقا"

 "رسانند.  ی( مینظر ای ی)اعم از مقاصد عمل میدار  که یما را به مقاصد قیحقا نیا ایاست که آ نیدارد، بسته به ا ی( بستگی)اعتبار اجماع



 خواهدیرسم کرده و از دانش آموزان م یدو خط مواز اهیتخته س یمعلم بر رو دی. فرض کندیرساند توجه کن یم جهیمثال که ما را به نت نیا به

 کیدو خط صاف است. و سپس معلم به  ندیگو یم گرید یجاده است و برخ کی ندیگو یم یکنند. در پاسخ برخ  فیتوص نندیب یآنچه را م

ملل وعدد  ی، عدد روم۱۱ یشود )رقم عرب یم دایپ دیحداقل سه نوع استنباط جد نکیعدد است، ا کی: دیگو یکند و م یسرنخ اشاره م اینشانه 

کرده است.  انیاست که آن را ب یکس دگاهیاست که نشانگر د ینیع تیواقع کیاز  یمتفاوت یبازساز انگریپاسخ ها ب نیاز ا کیسه (. هر ییدو کو

فرد در طول  کیدرون  تیواقع نیا ریو مستقل، سوء تفس ینیع یخارج تیواقع کیبا فرض وجود  یاست. حت نیادیبن یموضوع مسئله ا نیا

که مدت هاست مشغول مطالعه  یبستر آن باشد )به عنوان مثال کس ریتحت تأث دیدأافراد مختلف متفاوت است و ممکن است ش انیزمان، و م

را که مخصوص  یتیواقع یخواهد بود. هر فرد II یخواهد کرد، عدد روم ریدوخط را تفس نیکه ا یجواب ادیروم است به احتمال ز یدوران باستان

متفاوت ساخته شود. با  "تیواقع" یملموس، تعداد قیاز حقا یا وعهمجم یکه ممکن است همزمان برا یدهد به طور یبه خود اوست شکل م

 باشد(. دیها درست و مف تیواقع نیاز ا یکیاز  شیامکان وجود دارد که ب نیها ا تیواقع ندهیشناخت فزا

در  یلاص یضمن یامدهایپ به دینمونه نگاه کن ینگاه به علم دارد )برا وهیدر خصوص ش یضمن یامدهایپ زین یاجتماع ییساختارگرا دگاهید

 یابیارزش ندیفرا جیتصورات و نتا ریتفس یبر چگونگ شتریندارد، بلکه ب یعلم ییتجربه گرا یریبر نحوه به کار گ یچندان ریتاث ییمکتب ساخت گرا

موجود باشند.  تیواقع یاز نوع یقیکه بتوانند بازتاب دق شوندیم جادیا یمفهوم یها هینظام ها و نظر انه،یواقع گرا دگاهیاست. براساس د رگذاریتاث

محقق  بأیکرد. برعکس اگرچه تقر یتلق یاصل تیواقع دخو یحت ایو  تیواسطه آن واقع یب ییتوان بازنما یرا م یابیارزش ندیفرا جینتا بیترت نیبد

 تیواقع کیاز  شیاحتمال که ب نیسروکار دارد، اما ا انهیمعموال با همان روش و اقدامات مربوط به نگرش واقع گرا ییساخت گرا دگاهیدر د

 :داندیمستقل را مردود م تیمطلق مرتبط با ساخته شدن واقع یدگاههاید یسازد که تمام یرهنمون م یریدارد پژوهشگر را به تفاس   وجود

در  ریاست که انسان با س نیا تیکند. واقع ینم یاو را نف یساخته ذهن انسان است ارزش قدرت ساخت ده «تیواقع»فکر که  نیا رفتنیپذ“

 یمسئله که مجموعه ا نیبا ا «تیبودن واقع یذهن» یادعا گر،یکند. از طرف د یاست خلق م یو ستودن دیرا که مف یجهان اطراف خود، دانش

وجود دارند که از  یمتعدد قیکند که حقا یمسئله را ثابت م نیندارد. بلکه برعکس، ا یوجود دارند تناسب ینیع یتهایواقع ومطلق  قیاز حقا

 . رندیگ ینشأت م هیبر نظر یمختلف مبتن یکهاادرا

 یمطالب ای م،یده یکه انجام م ییدر مورد کارها نانیتفکر، اطم نیآزاردهنده دانست. ا یجهت نگرش کیتوان از  یرا م انهیساخت گرا دگاهید 

-۱۲وجود ندارد؟ ) یدرست زیچ چیکه ه یدرست است زمان یزیچه چ افتیتوان در یدهد. چگونه م یرا کاهش م میدان یم میکن یکه فکر م

۵۱۱ .Scarr 1985 , pp ). یکه معن یو حقائق یکه هر نوع مفهوم پرداز میابیدر یسازد به روشن یما را قادر م ینگرش نیچن گر،یاز طرف د 

 است که در آن اتفاق افتاده اند. یو فرهنگ یاز زمان و مکان اجتماع یتابع رند،یگ یخود را از آن م

 یچگونگ دگاه،ید نیر طبق اب.شده است  انیوجود دارد که توسط بلومر ب یمتعادل تر شهیمتضاد، اند شیکم و ب یها دگاهید نیبا ا سهیمقا در

 قیگاه از طر ر،یأثت نیانسان قرار دارد. ا رامونیجهان پ ریخود تحت تأث یشناساند، اما استنباط آدم یاست که آن را م تیاستنباط انسان از واقع

صحنه جرم دشنه  کیدر  میکن یگردد. به عنوان مثال فرض م یبا او انجام م یبا عدم سازگار یمشکل، مقابله و مقاومت در برابر او، و زمان ادجیا

حادثه  نیکه از ا یریتعبو  ریرا به دنبال دارد؟ نحوه تفس ییها یریگ جهیمعموأل چه عواقب و نت یحادثه ا نیفرو رفته است؛ چن یدر قلب کس یا

 یحادثه، خود سخن یو مکان یزمان طیو شرا طیحال مح نیافراد از آن، ممکن است متفاوت باشد. با ا یذهن ریصورت خواهد گرفت بسته به تصو

 را دگرگون خواهد ساخت. ریتصو نیدارد و ا

 

ها را در ما  تیاز واقع دیبرداشت جد یعلم نوع. دینما یم هیرا توج یما به علم تجرب ازیجهان اطراف ماست که ن ریانعطاف ناپذ یژگیو نیهم

 ماز فلسفه عل یبا نوع بایتوان تقر یرا م "بلومر"دهد. نقطه نظر  قیتطب یتجرب طیمح انهیجو زهیست یژگیتواند خود را با و یکه م زدیانگ یبرم

 .شده است  انیب زین یگریبا عبارات د دگاهید نیمعروف است منطبق دانست، اگرچه ا یانتقاد ییکه به واقع گرا



 . 

 یخال زیموضوع ن نیوجود دارد، فرض ا تیاگر نتوان ثابت کرد که واقع یاست که حت نیبحث وجود دارد ا نیکه در مورد ا یگریمهم د دگاهید

 تیاست. واقع یابزار اکتشاف کی دگاهید نیدر ا تیکرده اند. مفهوم واقع ینامگذار یفرض ییواقع گرا"را با عنوان  کردیرو نی. استین دهیاز فا

 یبه اهداف و منظورها میتوان یکه م یکند تا جائ یم یاریبه موضوعات مختلف  دنیشیبه فکر و اند دنیاست که ما را در سازمان بخش یزیچ

ما به جهان و کوشش ما در فهم آن به گونه  کردیوجود داشته باشد و با وجود نداشته باشد، رو تیتر، خواه واقع قیدق انی. به بمیابیخود دست 

ممکن است  جهیدر نت میینائل آ مانیاز هدفها یاریبه بس میتاالش ممکن است بتوان نی. همزمان با امیا رفتهیوجود آن را پذ ایاست که گو یا

است  یبه معرفت شناس یتر عیوس کردیکه رو ییدر اصل از نگرش عمل گرا یفرض ییدر قدرت تفکر ما بروز کند. واقع گرا زین ییها تیمحدود

کرد که علم  یاستدالل م نیچن یشده است. و انیب( ۱۹۲۹) " سی. لوی. ایس"به نام  یلسوفیبار توسط ف نیاول کردیرو نیگرفته شده است. ا

انتخاب  یعلم قیکمک به تحق یو برا یعمل لیکه به دال یذهن یاز نظام ها یریاما ناچار است کار خود را با بهره گ ستین تیاز واقع ینسخه بدل

 کند. یم فاءیا یرا به خوب یکمک نیچن ،یفرض تیانجام دهد. قبول واقع شوندیم

 

حاکم بر آن است، ساخت  نیوجود دارد و هدف علم، کشف قوان یخارج تیکه معتقد است واقع انهیواقع گرا دگاهیبه طور خالصه، برخالف د

ها وجود دارند  دگاهید نیاز ا یمرتبط است. درجات متعدد یاجتماع طیبوده و با زمان و شرا یساخته ذهن آدم ت،یدارد که واقع دیتأک ییگرا

باور دارد که بازتاب ادراکات ماو  یتجرب ینگرد، اما به جهان یبدان م تیبرداشت انسان از واقع چهیکه از در نیکه با ا( ۱۹۶۹بلومر ) هیهمانند نظر

 ایدارد که گو یحال نسبت به مقوله علم، مفروض کارکرد نیوجود دارد، با ا تینتوان ثابت کرد که واقع دیوجود شا نیاست. با ا یفرض تیواقع

 را باور دارد. تیواقع دوجو

سؤال  نیکه در پاسخ به ا شوندیرا شامل م یمختلف یها دگاهیدرآمده اند، کندوکاو درباره د ریفلسفه علم به رشته تحر نهیکه در زم یفراوان منابع

که  تندهس یتر از مطالب قیمشروح تر و دق اریکتابها بس نیموجود در ا اتیشده اند. ادب انیکنند ب یفکر م تیکه دانشمندان چگونه درباره واقع

 یفصل معرف نیهم انیکه در پا یبعبه منا توانندیمباحث م نیدرباره ا شتریبخش به آنها اشاره شده اند )خوانندگان عالقه مند به مطالعه ب نیدر ا

 (.ندیشده اند مراجعه نما

 شود؟ یتجربه م تیواقع چگونه

 یاریکند؟ بس یرا تجربه م تیچگونه واقع یکه آدم میابیپرسش ب نیا یبرا یکرد پاسخ میخواه یوجود دارد، سع تیفرض که واقع نیاکنون با ا 

منحصربه فرد و  یدادهایها و رو دهیاز پد یا دهیچیپ  ایپو انیمسئله موافق باشند که ما جهان اطراف خود را به صورت جر نیممکن است با ا

دهد تا  یکهکشان ها رخ م نیب یکه مکرر در فضا یها، از حوادث بزرگ دهیپد نیاز ا ی. به عالوه، بخش بزرگمیکن یتکرار تجربه م رقابلیغ

تعجب  یجا بیترت نی. بدستندیقابل مشاهده ن رمسلحیبا چشم غ رند،یگ یکتاب صورت م نیا یکه در درون ساختار مولکول یجزئ اریاتفاقات بس

  فهم و درک کامل یکه تالش برا ستین

 برشمرد: تیواقع یرا برا ریز یهایژگیتوان و یرسد. با در نظر گرفتن تمام آنچه گفته شد م یدشوار به نظر م اریبس یندیجهان، فرا تیماه

که ممکن است دارا باشد،  یتیجهان خارج با هر ماه ژهیو مبهیکن یکه ما تجربه م یاست. جهان دهیچیپ اریبس یامر «تیواقع»رسد  ینظر م به

وجود داخل سالن  میرا که فراتر از چشم انداز مستق یاگر جهان د؛یرینفر دانشجو در نظر بگ ۲۰۰را با  یسالن سخنران کیاست.  دهیچیپ اریبس

 یفضا ان،یدانشجو نیو لباس ها، روابط ب اءیاش یاز اندازه ها، اشکال، رنگ ها قیدق یفیالزم خواهد بود تا توص یادیزمان ز م،یریدارد در نظر نگ

عمر زمان الزم  کیممکن است ماهها، سالها، و گاه  یکار نیچن م؛یکن فیرا توص نیلحظه مع کیحاکم بر سالن در  یاجتماع طیو شرا ،یروان

 باشد. هداشت



بعد از آن  ایمانند. جهان در هر لحظه نسبت به لحظه قبل  یحال ثابت نم کیهرگز در  اءیو متحول است. به عالوه، اش ایپو یامر" تیواقع"

دهنده موجودات  لیتشک یکهکشان ها همواره در حرکت اند. سلول ها نیعالم تا بزرگتر یذرات ماد نیموجودات، از کوچکتر یمتفاوت است. تمام

 میاگر ما قادر بود یحت نیشوند. بنابرا یارسال م یعصب یمرتبأ در داخل سلول ها یعصب یها امیدر حال رشد و زوال هستند و پ شهیمزنده ه

 یم رییتغ یه طور کلافراد ب نیدو نفر دانشجو مجموعه روابط ب ای کیرفتن  رونیبا ب م،یباال ارائه ده یاز سالن سخنران یقیکامل و دق فیتوص

 خواهد آمد. دیپد یدیجد تیاقعو و ابدی

نسبت  ن،یمع یدر جهان، سپهر اطراف ما با تمام آنچه در آن است، در هر لحظه ا یتحول دائم جادیا لیمنحصر به فرد است: به دل یتیواقع هر

که  یاست، قطرات باران انیدر جر یخاص در بستر رودخانه ا یکه در برهه زمان یبعد از آن متفاوت است. آب ایقبل  -از زمان یگریبه هر لحظه د

 یتیشود، همه و همه منحصر به فرد بوده و تکرار وضع یشهر خورده م کیکه در  یشام نهیصورت هز زد،یر یاز آسمان فرو م نیمع یساعت رد

که هم از  افتیتوان  یرا نم یدو نفر چیه ن،یساکنان زم  نفر اردیلیم ۷از  شیب انی. در مستین ریکه از تمام جهات مشابه آنها باشد، امکان پذ

هم  هی)مثل نحوه احساس و فکر آنها(، کامال شب یدرون دهیچیپ اتیاثر انگشت( و هم خصوص لیپاافتاده )از قب شیپ یرونیب یها یژگیلحاظ و

 زیمتما یها یژگیو هیاز نظر کل نیزم یرو رهدو صخ چیه ،یاست منحصر به فرد است. به لحاظ نظر نیکه در دل زم جانیصخره ب یباشند. حت

 .ستندیکننده مشابه هم ن

 ن،یقیحواس ما خارج است. به طور قطع و  میمعموال از دسترس مستق تیاز واقع یمعموال مبهم و ناشناخته است: بخش عمده ا تیواقع

ذرات ماده  نیبه مشاهده کوچکتر ایدر اعماق فضا نفوذ کنند،  یشتریهستند تا با عمق ب ییو ابزارها لیو ساخت وسا یدانشمندان در حال طراح

در هنگام فکر  یدهند مغز آدم صیتوانند تشخ یم (FMRI)سیمغناط دیتشد یربرداریتصو زاتیبپردازند. به عنوان مثال، آنها با استفاده از تجه

شوند. درست است  یمانده و با حواس پنج گانه درک نم دهین پوشهمچنا عتیحال، بخش اعظم اسرار پنهان طب نیکند. با ا یکار چگونه کار م ای

همچنان راز الود  زیاز موارد ن یاریبس یاست، ول تیروزنامه قابل رؤ دنیخر چ،ی)همانند راه رفتن، خوردن ساندو یبشر یها دهیاز پد یاریکه بس

از ناشناخته  یکیاز اعمال و رفتار او باشد  یاریعلل بس انگریتواند ب یاو که م یافکار و احساسات درون ،یمانده است. به عنوان نمونه، روان آدم یباق

 همچون حسادت و غرور را درک کرد. یو حاالت زهیانگ نیتوان تفاوت ب یم یحال، به راحت نیوجود اوست. با ا یقلمروها نیتر

دارند که اغلب از آن به عنوان  یزیاشاره به چ -مبهم است  اریبس منحصر به فرد و ا،یپو ده،یچیپ تیواقع - میکه برشمرد یچهارگانه ا یهایژگیو

جهان را با عبارت  ر،یو جامعه شناس شه لسوفیف( ۱۸۹۰) مزیج امیلیو شیقرن پ کیاز  شیکه ب ستین لیدل یشود. ب یم ادی "یخارج طیمح"

 یایبه دن یتوان به خوب یرا م یژگیچهار و نیکرده بود. ا فیتوص "که لحظه به لحظه در حال شکوفا شدن است اهویگم گشته و پره ییایدن"

  داد. میافراد تعم یدرون

 دنیسازنده فهم یاجزا م،یمفاه

 میمفاه تیماه 

متحول، منحصربه فرد، و ناشناخته  ده،یچیپ یها دهیکه آک از پد یمجموعه ا نیاست که انسان در برخورد با چن نیا یاساس یاز پرسش ها یکی 

 ه،کامال خودکار، و معموال به صورت ناخودآگا یکار را به صورت نیاست که انسان ها ا نیپاسخ ا د؟یرا درک نما تیتواند حدا. واقع یاست، چگونه م

که  یمیخود را مجسم و آنها را براساس مفاه اتیتجرب ،یذهن یندهایفرا قیکار آنها از طر نیا ی. برادهندیانجام م یمفهوم ساز قیو از طر

که قبال هرگز تجربه نکرده  ییها تیواقع فیتوص یرا برا یدیجد میمفاه نیکنند. همچن یکرده اند مرتب م رهیفراگرفته و در حافظه خود ذخ

 لیتشک یاصل یهمان گونه که اجزا میمفاه ن،یکنند. بنابرا یآنچه قبال هرگز تجربه نکرده اند وضع م فیتوص یرا برا یمیکرده و مفاه خلقاند 

 .ندیآ یبه حساب م زین یعلم شهیسازنده اند نیادیدهنده تفکر روزمره انسانند، عناصر بن

 کی نیواژه همچن نی. اشودیگردد که در ذهن درک م یاطالق م یزیبه چ" "مفهوم"آمده، واژه  ""وبستر"که در فرهنگ لغات  یفیتعر طبق

خردشده،  غ،یتبل ،یکتاب، قطره، مادر، بستن راهن،یپ لیاز قب یشود. کلمات یحاصل م نیچند مورد مع ای کیاست که از تجربه  یفکر کل ای دهیا



 یکنند که برخ یاشاره م یمتفاوت یزهایبه چ میمفاه نیا دینیبیم د؛ینگرش انتظارات و... را فرض کن ،یشداوریحافظه، عشق، پ الت،یخانه، تعط

 مانند حافظه( هستند. تیقابل رؤ ریو غ یداللت کردن گرید یمحسوس و ملموس، و برخ ،یاز آنها واقع

علم تجربه  ایورزش، مذهب  است،یروزمره، هنر، س یکه در زندگ ییها تیکه در آن اتفاق افتاده اند )واقع ییو فضا تیصرف نظر از موقع میمفاه

محال  م،یشناسیکه ما م ییتفکر به معنا م،یبدون مفاه قتیهستند. در حق یبشر یها شهیانواع افکار و اند یدهنده تمام لیتشک  ( عناصرشوندیم

 سازند. یاز جهان اطرافمان قادر م یهستند که ما را به داشتن درک اساس میمفاه ن،یرسد. ا یبه نظر م

آن را  تیهو میکه ابتدا بتوان میرا درک کن یزیچ میتوانیم یتا اندازها ،ی. ما زماندینام "" تیهو نییتع"توان  یسطح درک را م نیتر یاصل

 یاستفاده م اتمانیتجرب یشناخت و طبقه بند یبرا م،یکه در ذهن خود دار یمی. در هنگام تجربه کردن جهان اطراف، ما از مفاهمیده صیتشخ

هوش،  زانیم ت،ینژاد، جنس لیاز قب ییاست(. جامعه شناسان افراد جامعه را براساس پارامترها راهنیپ کیاست. آن  یفیق یبستن کی نی)ا میکن

 حاتیتوض دیتفکر، اجازه بده ندیدر فرا میمفاه ادیفوق العاده ز تیاهم لیکنند. به دل یم یو طبقه بند ییشناسا نهایا رینگرش و رفتار، و نظا

 :میکن انیدر مورد آن ب یمفصل تر

تواند آن را از  یدارد که م یکل یا دهیاست که او ا نیدر ذهن دارد، منظور ا یمفهوم یکس مییگو یم یاند. وقت یکل یامور انتزاع «میمفاه»

 ح،پارچه، رنگ، طر لیاز قب یاریها از جهات بس راهنی. پدیریرا در نظر بگ "راهنیپ"به کار بندد. به عنوان مثال، مفهوم  یموارد جزئ یبرخ قیطر

 یکس یهمه، وقت نیتفاوت دارند. با ا گریکدیها و...( با  بیو تعداد ج بینداشتن ج ایداشتن  قه،یتعداد دکمه ها، اندازه و شکل  ن،یاندازه آست

 یبرخ هک ییزهایها، تمام چ راهنیپ"مطرح گردد.  یو یها ممکن است برا نهیسه دسته از گز ایآورد، بالفاصله دو  یرا به ذهن م راهنیمفهوم پ

 نیاند، منظور ا یکل یامور انتزاع «میمفاه»شود  یگفته م ی. وقت"راهنیبه جز پ گرید زیو هر چ ستند،ین راهنیپ یرا دارند ول راهنیپ اتیخصوص

ها ابهام داشته  هیممکن است در حاش میکه مفاه دیداده است توجه داشته باش یاز موارد ممکن را در خود جا یجامعه ا ،یکل دهیا کیاست که 

 دیافراد مختلف پد انیرا م یابهامها اختالفات نیکرد؟ ا فیتعر راهنیبه عنوان پ توانیم زیبلوز دکمه دار را ن کی ایو  یبلوز معمول کی ایباشند. آ

مفهوم  فیتعر نهیدر زم کدانهایزیکه اخی ف ی. مانند مناقشه ادیممکن است بروز نما زیدانشمندان ن انیم ییآورند. مشابه چن اختالف ها یم

 آمده بود. شیپ ارهیس

 یم یاست که هر مفهوم نیدارد، ا یعلم قیدر مطالعه و تحق یادیکه کاربرد ز میمفاه گرید یژگیشمار اشاره دارند. و یب نیبه مضام میمفاه

همچون  یمیمفاه یبرا توانیرا م نیاز مضام یکه در باال بدان اشاره شد، مجموعه بزرگ ییباشد. در مثال ها یمضام فراوان رندهیتواند دربرگ

 و...( تصور کرد. ای)عشق، رؤ گرید میو مفاه ،یفیق یبستن راهن،یپ

 یبرساخته ها ای میدر مورد مفاه یامر، وقت نیاند. ا تیواقع به مربوط ییها دهیبلکه ا ستندین تیخود، واقع میدارند. مفاه یجنبه فرض «میمفاه

است. اما ممکن است  ریرود قابل تقد یو... به کار م دار،یمثل شوروشوق سفر، نگرش، توسعه پا یمجرد ایقد شکل، مرتبط با مقوالت مبهم، فا

رود مفهوم  یکه راه م یدر حال یاگرچه ممکن است فرد ال،. مثمیده میتعم زیو قابل داللت ن ،ینیمحسوس، ع یآن را به مقوله ها میبخواه

را در درون مغز خود نگه داشته است. به عبارت  راهنیبه نام پ یزیواقعا چ یکه و ستین یمعن نیبد نیا را در ذهن مجسم کند اما "راهنیپ"

 زین یصاحب نظران دانش عصب شناس دگاهی. از دستندین راهنیپ چکدامیه شود،یکه در ذهن ما فراخوانده م یو نه تصور راهن،ینه واژه پ گر،ید

 یخودشان فرض میدارند و اگرچه مفاه یلزومأ جنبه فرض میمفاه یرو تمام نیندارند. از ا یماد تیگونه واقع چیخود، ه یبه خود یذهن میمفاه

از جهان  یسگ،...( که بخش ز،یم راهن،ی)پ یو ماد سملمو ییتوانند هم مقوله ها یکنند م یبدانها اشاره م میکه مفاه ییزهایحال چ نیاند، با ا

 .رندی...( را در بر گ،یگرسنگ ،یو نامحسوس )عشق، شاد یرمادیغ ییها دهیخارج است، و هم پد

 


