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 چکیده

شناسی معرفت، توسط دیوید بلور جامعهجامعهۀ ای در حوزقوی، نظریهۀ برنام نظریۀ

شناس علم بارنز جامعهشناس انگلیسی از سردمداران اصلی مکتب ادینبورا و با همکاری بری 

طرفی، تقارن و با تکیه بر چهار اصل علی ت، بی 1791ۀ و استیون شیپین مورخ علم، در ده

ریزی شد. مرتون با عدم پذیرش جامعه به عنوان عاملی عل ی در ساخت معرفت بازتابی پایه

فیزیک را ای در علمی و داشتن دیدی کارکردگرایانه، دوئم با طرح این ایده که هیچ فرضیه

که یک فرد تنها پس از آنشناختی توان در انزوا آزمایش نمود، اسکینر با این موضع رواننمی

محرک متمایز، تقویت کند  منبعهای کالمی را نسبت به رفتار او به عنوان که جامعه پاسخ

ن های خصوصی و بارتلت با دو قانوآورد، ویتگنشتاین با رد نظریه زبانآگاهی به دست می

قوی با ۀ قوی بودند. برنامۀ برنامۀ سازان نظری نظریسازی خود، از زمینهپیچیدگی و متعارف

                                                   

 هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهرانعضو 1 
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گرایانه، گرایشاتی مارکسیستی، موضع ضدالهیاتی و ضدخودبنیادی و ضد رویکردی طبیعت

ۀ پژوهش حاضر در زمرگرایی در معرفت، ابعاد معرفتی خود را متعین نموده است. تجربه

تاثر قوی مۀ برنامۀ دین نظری است. سواالت اصلی از این قرار است که نظریهای بنیاپژوهش

چنین از چه نظریاتی است و یا در واکنش به آرای چه اندیشمندانی شکل گرفته است و هم

های فکری و رویکردهای نظری بلور های معرفتی این نظریه که بیانگر زمینهابعاد و یا شاخصه

 است چیست.

نظری، ابعاد ۀ دیوید بلور، زمین شناسی معرفت،جامعه قوی،ۀ برنامۀ نظری واژگان کلیدی:

 .معرفتی
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 قدمه و طرح مسالهم

شناسان معرفت این بوده است که نشان دهند چگونه های اساسی جامعهیکی از مشغله

شناختی، اخالقی و فلسفی، های زیباییهای تخصصیِ اندیشه و معرفت، نظیر نظاممجموعه

های فکری و نظری و به عبارت بهتر از آرای سایر سیاسی از زمینه اصولعقاید مذهبی و 

های نظری گردند. بر این اساس، در این نوشتار به دنبال بررسی زمینهاندیشمندان متاثر می

عرفتی آن، که های مشناختِ ابعاد و یا شاخصه و در ادامه، 1قویۀ برنامۀ گیری نظریشکل

 باشیم.های فکری و نظری بلور است میحاکی از زمینه

به عنوان مقدمه و پیش از ورود به بحث اصلی، خوب است که به معرفی اجمالی دوران 

توان گیرد اشاره نمود. تقریبا میقوی و مکتبی که ذیل آن قرار میۀ برنامۀ گیری نظریشکل

 ۀبنیانگذاری، دورۀ را به سه دوره تقسیم کرد؛ دور شناسی معرفتتاریخ تکون و تطور جامعه

تحت عنوان واحد  . پیدایش مکتب ادینبورا(11: 1331 ،)زیباکالم 2ادینبوراۀ کاوشگری و دور

انجام  5با محوریت دیوید اج 1در بندر ادینبورای اسکاتلند 1791ۀ در اوایل ده 3مطالعات علم

گیری مکتب ادینبورا گرفت و به همین مناسبت به مکتب ادینبورا مشهور شد. در زمان شکل

: 1333 ،توکل & ،استرابریج ،)گلورعلوم اجتماعی بود ۀ گرایی دیدگاه رایج در فلسفنسبی

25.) 

واحد مطالعات علم، »کند: قوی را چنین بیان میۀ برنامۀ ای پیدایش نظریبلور در مصاحبه

دانید خاستگاه این واحد از پیشنهاد زیستطور که میقوی ایجاد شده بود. همانۀ یش از برنامپ

های که دانشمندان باید گواهی تدریس در دورهمبنی بر این 6شناسی به نام سی. اچ. ودینگتون

ای بود دوره 1761ۀ را برای بهبود تدریسشان دریافت کنند، بوده است. ده« 9علم و جامعه»

ای برخوردار است و بنابراین دانستند که علم از اهمیت فزایندهها در این کشور میدولتکه 

توان گفت سه انتصاب اصلی صورت ای نفوذ پیدا کرده بودند. میطور فزایندهدانشمندان به

 7شناس علم و استیون شیپینجامعه 3که بری بارنزگرفت؛ من فیلسوف علم بودم، در حالی

که درسی و یا فهمی از اینۀ کردیم، هرچند که هیچ برناممورخ علم بود. ما جسورانه عمل می

قوی ۀ چه که قرار است برنامچیست وجود نداشت. آن« علم و جامعه»ۀ فعالیت آموزشیِ دور
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کنم که استیون کند و فکر هم نمینامیده شود ) بری بارنز از این واژه چندان استفاده نمی

ز آن بسیار استفاده کند. گرچه در اصول توافق داریم اما این برچسبی است که من شیپین ا

شناسی معرفی کردم و بنابراین بیشتر تمایل دارم که از آن استفاده کنم( از ترکیب فلسفه، جامعه

گیری مشترک در اصول داشتیم چراکه به چنین یک جهتو تاریخ حاصل شده است. هم

های علمی بودیم و تمایل اندیشیدیم. ما دارای زمینههایی مشابه میصورت غیرارادی به روش

 :Bloor, 2119) «داشتیم که عادات ذهنی را که برخاسته از آموزش علمی است، دارا باشیم

ای بوده است که توجه قوی در دورهۀ برنامۀ توان فهمید که ایجاد نظری. از بیانات بلور می(1

حاکم بوده است. اگر بخواهیم به  11گراییتر فضای علمبارت کلیبه علم و دانشمندان، و به ع

بایست جایگاه آن را در مراحل قوی را فهم کنیم، میۀ برنامۀ تر، دوران ایجاد نظریبیانی دقیق

( که 1713-1371. مراحل بالندگی )1علم تعیین کنیم. این مراحل عبارتند از: ۀ تکوین فلسف

چنان بازسازی  13و دوئم 12، پوانکره11چون ماخفیلسوفانی همۀ در آن فیزیک نیوتن به وسیل

بسط ۀ . مرحل2کند؛ هرگونه نگاه متافیزیکی در آن را منتفی میۀ شود که امکان مداخلمی

های منطقی با تکیه بر سه اصل اساسی خودشان زمینه ( که در آن پوزیتیویست1713-1735)

( که در آن، کار 1791-1735کالسیک )ۀ . مرحل3کنند؛ را برای بازسازی منطقی علم مهیا می

های منطقی در سه اصل بازسازی منطقی علم، از طریق تجدیدنظر پوپر و برخی پوزیتیوست

( که در 1735-1761گرایی )تاریخۀ . مرحل1شود؛ قبلی، تثبیت و تکمیل میۀ اساسی مرحل

مورد توجه « بعد تاریخی علم»، «منطق علم»و کوهن، به جای  11تاثیر آرای فایرابندآن، تحت

( که در آن، با افزایش تمایالت سمانتیکی و 2111-1791سازی )مدلۀ . مرحل5گیرد؛ قرار می

ۀ گیری  برنام. با توجه به زمان شکل(35: 1372 ،زاده)عبداهللپراگماتیکی در علم مواجه هستیم 

چنین ابتناء بر نظرات هم گرایی در آرای کوهن وگیری از تاریخو بهره 1791ۀ قوی در ده

 ۀقوی متاثر از دو جریان اخیر در تکوین فلسفۀ توان گفت برنام، می15سمانتیکی ویتگنشتاین

 علم است.

پردازد. قوی میۀ برنامۀ نظریۀ بلور با اتکا به این جریانات فکری، به طرح اصول چهارگان

اصل پایبند باشد و این  باید به چهار (SSK) 16شناسی معرفت علمیاز منظر وی، جامعه

 اصول عبارتند از:
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قوی در ۀ کند چه چیزی برنامکه تعیین می 21و بازتابی 17، تقارن13طرفی، بی19اصل علی ت

ملقمهۀ دهندوجه جدید نیستند و نشانشود؛ این اصول به هیچشناسی معرفت نامیده میجامعه

( 1765) 23( و زنانیکی1736) 22(، مانهایم1733) 21ای از اصول علمی است که در آثار دورکیم

  . ,Bloor)1771 :9( 21شودیافت می

قوی، ابتدا به بررسی آرای ۀ گیری برنامدر این نوشتار به منظور بررسی ابعاد نظری شکل

قوی تحت تاثیر ایشان و یا در واکنش به دیدگاه ایشان شکل ۀ برنامۀ اندیشمندانی که نظری

 کنیم.قوی را طرح میۀ برنامۀ های معرفتی نظریم و بعد شاخصهپردازیگرفته می

 قوی متاثر از چه نظریاتی استۀ برنامۀ رو، سواالت اصلی نوشتار این است که نظریاز این

های چنین ابعاد و یا شاخصهو یا در واکنش به آرای چه اندیشمندانی شکل گرفته است؟ هم

 ی فکری و رویکردهای نظری بلور است، چیست؟هامعرفتی این نظریه که بیانگر زمینه

، 29، جف کوچان26، تیم لونس25نظران متعددی چون نیک توشهرچند صاحبباید گفت 

، 33، پیتز اسلِزک32، ویلیام تی.لینچ31، استفن کمپ31، هوگو مینل27، ان. دیوید مرمین23جان ورال

توان ادعا نمود اند اما میو... به تشریح و یا نقد آرای بلور و همفکرانش پرداخته 31برونو التور

قوی نپرداخته است و این ۀ برنامۀ گیری نظریهای شکلکه پژوهشی صرفا به بررسی زمینه

 ها پرداخته است.پژوهش با بررسی در آثار متعدد دیوید بلور به استخراج این زمینه

ها کیفی است. مقصود ای و از حیث جنس دادهمتغیر مکان کتابخانهاین پژوهش براساس 

محقق واقع خواهد شد و ۀ ها، ماهیت غالب اطالعاتی است که مورد استفاداز جنس داده

شناسایی است. به لحاظ غایت نیز اهداف پژوهش تحقیقات کیفی و کمی از این حیث قابل 

گذارد، انواع گوناگونی خواهد داشت. ه برجا میبا توجه به خروجی آن و تاثیراتی که در جامع

های بنیادین نظری است. به این معنا که اطالعات پژوهشۀ از این منظر، پژوهش حاضر در زمر

ۀ های مختلف مورد تجزیتحقیق به روش اسنادی گردآوری شده و سپس به روشۀ و مواد اولی

 . (116: 1371 ،)جاویدته است گیری صورت پذیرفعقالنی قرار گرفته و در نهایت نتیجه
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 قویۀ برنامۀ های نظری نظری. زمینه1

 قویۀ برنامۀ نظری محرک؛ 53. مرتون1.1

مرتون تا حد زیادی تصدیق کرد که در عملکرد مناسب یک نهاد، ارزیابی عقالنی و 

درونی و عقالنی تفکر علمی، اجتماعی ۀ ها، فرایندهای مستقلی وجود دارد. هستآزمایش نظریه

 1735ای در خصوص تاثیر متقابل علم و تکنیک نظامی که در سال نیست. هرچند او در مقاله

های توجه علمی، توسط نیروهای اجتماعی کانون»طور مشخصی نوشت که منتشر شده بود، به

 Bloor, 2111 a: 721 as cited in)شود تعیین می« ماندگار علمیۀ چنین توسعو هم

Merton, 1793)نیروهای اجتماعی»جا دو چیز وجود دارد: توجه داشت که در این ید. اما با »

 ای که جامعهماندگار علمی توسط شیوهۀ بر طبق نظر مرتون، توسع«. های ماندگارتوسعه»و 

مرتون بیان . البته (Ibid))و خود علم( بر طبق آن سازماندهی شده است، شکل نگرفته است 

های مختلف با نهاد علم رابطه دارد به طوری که وهدارد که ساخت اجتماعی، به شیمی

انجامد و ناسازگاری به پیشرفت علمی می -علم و جامعه-سازگاری دو جهان مستقل از هم 

 کندآزاد و مستقل علم ممانعت میۀ های علمی از توسعهای اجتماعی و ارزشارزش

(Merton, 1795: 551-551) .مقابله با اظهارات مرتون  قوی درۀ برنامۀ اما باید گفت نظری

و نیروهای اجتماعی و یا در سطح شناسی علم نظر داشته است؛ چراکه هرچند مرتون به جامعه

داند اما جامعه را به عنوانی تر ساخت اجتماعی را نیرویی کمکی در پیشرفت علم میوسیع

ست. ن داشته اعاملی عل ی در ساخت معرفت علمی ندانسته و صرفا دیدی کارکردگرایانه به آ

 داند، یکسان نیست. قوی که جامعه را علتی در ساخت معرفت علمی میۀ و این با موضع برنام

 فیزیکی دوئمۀ قوی: نظریۀ برنامۀ کمکی در ابداع نظریۀ نظری 1.1

توان در انزوا ای در فیزیک را نمیکند که هیچ فرضیهمشهور است که دوئم استدالل می

، فرضیات Hۀ ع این استدالل این بود که هر آزمونی دارای فرضیشروۀ آزمایش نمود. نقط

آزمون، دستگاهی که کار آزمودن را بر عهده دارد ۀ را داراست که شامل شرایط اولی Aکمکی 

غلط از آب در آید، کانون این  Hنتایج تجربی حاصل از ۀ بینی دربارشود. اگر پیشو ... می

 A و Hدهد، با پیوند منطقی میان آزمون را انجام میاشتباه معلوم نیست هرچند فردی که 
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رو، از لحاظ بار مسئولیت اثبات است و از اینۀ مواجه است. استدالل دوئم، پیشنهادی دربار

دهد. این پیشنهاد، قرار می« چه کسی است؟ۀ اثبات بر عهد»عملی، ما را در برابر این پرسش که 

کننده دانسته و چه ها را قانعکه افراد کدام گزارهد اینای از اعتبار و مالحظات، در موردامنه

ای را برای گزینش و انتخاب چنین چه محدودهدهند، و همواکنشی نسبت به آن انجام می

شود که چرا این انتخاب صورت رو این سوال مطرح میدهد و از اینگزینند ارائه میبرمی

علمی در برخی ۀ جامع« 39ایمان»نامد و به می« 36حس خوب»گرفته است. دوئم به چیزی که 

توان مستقال آزمایش مفروضات نظری اشاره کرده است. بر طبق نظر بلور، هیچ چیزی را نمی

هایی که بدون چنین ها و رویهها، مفروضات، نظریههای عملی، بر سر ایدهکرد و در بررسی

گیرد. عنصری که توسط دوئم اند، توقف صورت میطور معمول پذیرفته شدههایی بهآزمون

ها و منافعی به رسمیت شناخته شده ایمان است و حس خوب، شامل پاسخگویی به هزینه

گیرد؛ اگر  فیزیکدانی به فرضیهاست که در جهت تالش برای نجات یک فرضیه صورت می

لبته و ادهد تا تعدادی قواعد فیزیک پذیرفته شده را تعدیل کند ای دست یابد، به او اجازه می

نهایی باید بسیار عالی باشد تا توجیه، مقبول واقع شود. از منظر بلور، حس خوب و ۀ نتیج

های ای اجتماعی شناخته شود؛ یعنی اعتباری که به واکنشتواند به عنوان پدیدهایمان دوئم می

طور شود و شاخصی از روندی اجتماعی است. به تعبیر بلور، درست همانمختلف اعطا می

کند که رفتار کنند، اعتبار تنها زمانی معنا پیدا میها تنها در بستر بازار، معنا پیدا میهزینه که

جا، به صورت اجتماعی آن تعیین شود. توجه داشته باشید که زمینه در اینۀ دانشمند در زمین

شمندان نکامال درونی تعریف شده است؛ یعنی در رابطه با دانشمندان و به عبارتی دانشمند با دا

 :Bloor, 2111a) گیرد ای اجتماعی این ارتباط صورت میدیگر. اما به هر حال، در زمینه

بی شروع خوۀ . توجه به وجود بستری اجتماعی در کشف فرضیات فیزیک، نقط(721-723

 شد.قوی محسوب میۀ برای تنقیح برنام

 شتاین ویتگن« 83های خصوصیزبان»اسکینر و موضع « 83تقویتۀ نظری. »1.5

تقویت اسکینر و به ۀ به طرح نظری« 11اجتماعی معرفتۀ ویتگنشتاین: نظری»بلور در کتاب 

دهد که در تقویت اسکینر نشان میۀ پردازد. نظریهای خصوصی ویتگنشتاین میدنبال آن زبان

های خصوصی گیرد، محرکتقویت عناصر مختلف صورت میۀ ، که به وسیل«11بحران»غیابِ 
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های کالمی که جامعه، پاسخوتحلیل قرار گیرند. یک فرد تنها پس از آنمورد تجزیه توانندنمی

آورد. را نسبت به رفتار او به عنوان منبع محرک متمایزی تقویت کند آگاهی به دست می

کالمی درک ۀ گیرد که فرد همواره باید از طریق جامعاسکینر همانند ویتگنشتاین نتیجه می

دارد که آگاه بودن به عنوان واکنش به رفتار، خود، محصولی اجتماعی یشود. اسکینر بیان م

رسد، این ای که اسکینر بدان میترین نتیجه. به تعبیر بلور، جذاب(Bloor, 1733: 52)است 

ها ای از محرکهای خصوصی مجموعهاست که هیچ راهی برای دادن پاسخی کامل به جنبه

یزی که به حفظ حریم خصوصی منجر شود وجود ندارد وجود ندارد؛ هیچ طرح تقویتی متما

عمومی متمایز شود. این نتیجه حاصل ۀ تواند از عرصخصوصی هرگز نمیۀ چنین عرصو هم

تقویت اسکینر است که شباهت زیادی با موضوعی دارد که ویتگنشتاین تحت عنوان ۀ نظری

خصوصی باید گفت در توضیح زبان  (Ibid : .51).کند مطرح می« های خصوصیزبان»

که پیوندی ماندگار میان جهان عمومی و زندگی ذهنی فردی ویتگنشتاین به منظور اثبات این

نامید حمله کرد. زبان خصوصی واژگانی از درونای که زبان خصوصی میوجود دارد، به ایده

ن ماست. ما اغلب با استفاده از زباۀ های تجربترین جنبهگرایی محض، برای ضبط درونی

چه که تنها در گفتکوی رویم اما در زبان خصوصی، کلمات به آنعادیمان در خود فرو می

تواند شود، اشاره دارد؛ بنابراین کسی نمیشخصی با احساسات آنی و خصوصی شناسانده می

که هیچ زبان خصوصی آن را درک کند. به نظر بلور، استدالل ویتگنشتاین برای نشان دادن این

دو قسمت اصلی دارد. نخست، با شرایطی سروکار دارد که یک کلمه برای  وجود ندارد،

عملکرد در یک زبان واقعی، بدان نیاز دارد. بخش دوم استدالل وی، به ماهیت حریم خصوصی 

احساسات خصوصیِ آنی متمرکز است؛ صرف بیان یک کلمه در حضور یک احساس، ۀ و اید

ۀ توان گفت نظریبنابراین می. (Ibid: 51-55) کافی نخواهد بود تا به آن نقشی اعطا کند

صوصی انتقال معرفت از امر خۀ تقویت اسکینر و رد زبان خصوصی از جانب ویتگنشتاین، زمین

 یا فردی به امر اجتماعی را برای بلور فراهم نمود.

 24. قوانین بارتلت1.1

ته قوی از این رشۀ شناسی تجربی نیز تحصیل کرده و در تنقیح برنامروانۀ بلور در رشت

ین رشته قوی به مسائل اۀ بهره گرفته بود و از سوی دیگر نیز قصد داشت که با اتکا به برنام
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شناسی انگلیسی است که رود. بارتلت رواننیز بپردازد. بلور بدین منظور به سراغ بارتلت می

را مطرح « 15یسازمتعارف»و « 11پیچیدگی»، دو قانون مهم «13یادآوری»در کتاب معروف خود، 

 کند. می

 ییهاییوانااز ت یعملۀ استفاد ،روانشناسان مزیتکه تنها  دریابیم دیما بابر طبق قانون اول، 

 ازنه  و کنندیاستفاده م هاتوانایی آن ها از خودآن یعنی ؛آنها هستند یاست که در حال بررس

 شناسیجامعهدر  میتوان یکه ما م نظر بلور این است ها.در مورد آن یخاصۀ ینظر ایگزارش 

 میو بتوان میکسب کرده باشکه، همین مزیت را نیمشروط بر ا م،یکار را انجام ده نیعلم هم

اند برگرفته از فرهنگها آن ؛ستندین زیکلمه غرا یواقع یبه معنا هاآن البته. میبدان یهیآن را بد

ۀ استفاد ،کنندینم نییاز قبل تع ستند کهجزء منابعی ه ی،ادراک یهاستمیو س حافظه و همانند

چون . به بیان دیگر افراد اجتماعی هم(Bloor, 1779: 391) دها ما را به کجا خواهد براز آن

هایی برگرفته از فرهنگ آن جامعه شناسی، دارای تواناییدهنده در علم روانارگانیسم پاسخ

« 16ادمیکزیست آک»یابند. به تعبیر بلور، این توانند به معرفت دست ها میهستند که با کمک آن

 های اجتماعی.کند و نه صرف محرکاجتماعی را ایجاد می افراد است که معرفت

شناسی شناسی را در جامعهسازی در روانبایست اصول متعارفاما بر طبق اصل دوم، می

عهنی به فرایندهای جاممعرفت به کار بگیریم، بدین منظور باید نگاهمان را از فرایندهای روا

دست  نیاز ا یشناختحرکت جامعه کیاز  یانمونهشناختی ببریم. بلور از پوپر به عنوان 

یی گراجزمبرد و یم شیبا انتقاد پ را تیعلم و عقالنکند که پوپر کند. بلور بیان میاستفاده می

 گراجزم دیعلم با ن،یبنابرا. داندبد می کندیخطا را از انتقاد محافظت م را بدین خاطر که

 و ست؟ین یواقع ریغ اریبس نیا ایآپرسد گیرد و میبلور در جانب منتقد قرار میباشد. اما، ن

انتقاد از خود ندارند؟ به نظر  یبرا یادیز تیهستند و ظرف شیاندکه مردم جزم میدانینم ایآ

جزمافراد  انیاز م داشته کهقصد  وبوده نیانسان خوش ب عتینسبت به طب رسد که پوپریم

یم یدر به دست آوردن نظم اجتماعبلور راز تز پوپر را   !خودانتقاد بسازد ینهاد ،اندیش

انتقاد کند،  یگریداندیش جزمکه از  میرا وادار کن اندیشجزم کی میاگر بتوانبه قولی . داند

 نیپوپر اۀ دیا توان گفت،یو درواقع م رندیگیمورد انتقاد قرار م یطور جمعبه اندیشانجزم

 یرقابت یعمااجت ستمیس کیبه  ،بهتر از آن یحت ایمتکثر  یاجتماع ستمیس کیبود که ما به 
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اگر  یتح م،یکن دایدر سطوح باالتر دست پ یبه خودانتقاد میتوانیم بیترت نیبه ا و میدار ازین

نون متعارفافراتر از ق یپوپر مدلۀ دیا البته به زعم بلور، وجود نداشته باشد. ترنییدر سطوح پا

ای فرض کنیم تا یافتهاول باید گرایش طبیعی تعمیم ؛ به عبارتی مادهدیبارتلت ارائه م سازی

ما را قادر سازد تا نسبت به هم نظارت، تایید و انتقاد داشته باشیم و بعد نسبت به چنین 

ن گرایشاتی فردی و ذهنی برای تواتاییداتی از سوی دیگران حساس باشیم؛ به این ترتیب می

چه که آنجا از بلور در این .(Ibid: 396)سازی را نیز کنترل کرد همانندسازی و متعارف

کند؛ طرحواره یا بازنمودهای متعارف، به خط استفاده میاست  دهینام «19طرحواره»بارتلت 

اگر این »گوید: طرحواره میپایه برای عملکرد هر فرایندی اشاره دارد. بلور در بیان اهمیت 

ای ترکیب کنیم... مکانیسمی جمعی با ویژگی یافتهتاثیر )طرحواره( را با گرایش تاییدی تعمیم

کنیم؛ چیزی بسیار شبیه به هنجاری اجتماعی یا نهادی اجتماعی، که البته جذابی ایجاد می

های بارتلت منطقی نیسمهنجاری شناختی و نهادی شناختی نیز ایجاد خواهد شد. بنابراین مکا

« 13نخستین»ها العاده هستند. آنها برای ایجاد نهادها فوقکنند،  زیرا آنتکاملی ایجاد می

 .(Ibid)« کنندکنند و پس از ایجاد آن، آن را حفظ میهستند؛ یعنی سیستم را تنظیم می

 17قویۀ برنامۀ . ابعاد معرفتی نظری1

 آنو رد خودبنیادی  . بررسی معرفت1.1

ۀ شناس به معرفت از جمله معرفت علمی، صرفا به عنوان یک پدیداز نظر بلور، جامعه

طبیعی عالقمند است. بنابراین تعریف او از معرفت، با تعریف عالم یا فیلسوف متفاوت خواهد 

شناس همان چیزی ، معرفت برای جامعه51بود. به جای تعریف آن به عنوان یک اعتقاد راستین

پندارد؛ که متشکل از آن باورهایی است که انسان با اعتماد به انسان از معرفت میاست که 

شناس با باورهای کند. به طور خاص، جامعهکند و با آن زندگی مینفس، آن را حفظ می

گیرد، شده و یا باورهایی که توسط قدرِت گروهی از مردمان صورت میمفروض یا نهادینه

 .(Bloor, 1771: 5)مرتبط است 

نخست، اولین کاری که مفهومِ اجتماعیِ معرفت را ایجاد نموده است، کاری عینی است 

ۀ گرایانه است و نه هنجاری. واژشناختی، طبیعتکه، رویکردِ جامعهو نه انتزاعی. دوم این
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های اجتناب از پژوهش طبیعتنیست، اما یکی از راه« گراییطبیعت»مخالف « هنجاری»

های ها و ارزشبه سمت جهانی از ایده« هست»های ینی از جهان واقعیتنشگرایانه، عقب

شناسی معرفت، به صورت تر از همه این است که جامعهاست. سوم و مهم« بایدها»شناوری از 

 ,Bloor)کند شناسی سرایت کرده است، مبارزه میبا نفوذ فردگرایی که به معرفت گسترده

2111 a: 717). معرفت اجتماعی ۀ های چندگانبایست شاخصهحث، میبرای روشن شدن ب

بلور را که از آثار مختلف وی استخراج شده است را مورد بررسی قرار دهیم. ۀ در اندیش

بلور را ذیل چهار بحث کلی که عبارتند از، رد خودبنیادی ۀ های معرفت در اندیششاخصه

معرفت و رویکرد مارکسیستی ۀ گرایان، رد موضع الهیاتی معرفت، رد موضع تجربه51معرفت

 گیریم.به معرفت پی می

 52وشو الکات را به بسیاری از متفکران از جمله مانهایم« خودبنیادی معرفت»بلور رویکردِ 

دهد که براساس آن اند، نسبت میشناسان معرفت بودهبخش جامعهکه در بسیاری مواقع الهام

ن پذیرفته شدن آن کافی است و نیازی به تبیی صادق، عقالنی، علمی یا عینی بودن باور برای

کند و نتایج منطقی مییا تبیین عل ی برای پذیرش آن نیست. هنگامی که فرد، معقول عمل می

معقول و منطقی، خود بهترین تبیین برای باورهای اوست و حضور عوامل ۀ گیرد، همین رابط

توان سراغ گرفت ولِ به دست آمده، میاجتماعی را تنها در مورد آرای کاذب، نامعتبر یا نامعق

ها کند؛ ریلها عمل می. به عبارتی منطق مانند یک موتور بر روی ریل(95: 1375 ،)شهریاری

توانند فشارهای ها میرسد که انسانکنند که به کجا خواهند رفت. به نظر میخودشان تعیین می

ها ها را مهار کنند یا آنورند و آنهای علی ت مادی را تحت تسلط خود بیامورد و جاذبهبی

شود که افکارشان زیرسوال برده شوند تا اصولی کامال متفاوت ایجاد شود و این باعث می

شناس نیست که باورها را تبیین میشناس یا روانطور باشد، دیگر جامعهتعیین شود. اگر این

 :Bloor, 1771)ه خواهد داد ترین بخش تبیین باور را ارائدان است که مهمکند بلکه منطق

بر این اساس، عامل اجتماعی در تعیین معرفت اجتماعی رنگ خواهد باخت. به منظور  .(3

بایست رد موضع الکاتوش و مانهایم در خودبنیادی معرفت فهم موضع ضد خودبنیاد بلور، می

 و رد خودبنیادی ریاضیات مورد بررسی قرار گیرد.

 در خودبنیادی معرفت ومانهایم. رد موضع الکاتوش 1.4.1
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نیاز اولیه دارد، پیشپردازد. الکاتوش بیان میبیانی از الکاتوش، به نقد وی میۀ بلور با ارائ

هایی است ها تلقیشناسی علم انتخاب شود؛ این)در کار علمی( این است که فلسفه یا روش

باید مورد توجه قرار گیرد.  که چه مراحلی در آن منطقی استکه علم باید داشته باشد و این

انتخابی علم، چارچوبی است که تمام کارهای مابعدِ تبیین، بدان متکی است و تا جایی ۀ فلسف

توان این کار را انجام داد که علم در پرتوی این فلسفه، منطقی نشان داده شود؛ این کار می

بازسازی »اتوش آن را دهد و الکشناسی خاصی را ارائه میدهد که علم اصول روشنشان می

اما به نظر بلور چنین رویکردی هرچند .  :Ibid)7(نامد می« 51تاریخ درونی»یا « 53عقالنی

توان با دالیل منطقی به سادگی آن را رد کرد، بر این ایده مبتنی است نماید و نمیسازگار می

تی بلور، جامعه)در رد موضع الهیا 55شناسی خطابروز جامعهۀ که علل اجتماعی تنها زمین

دهیم( را ایجاد نموده و لذا اگر امری با عوامل اجتماعی شناسی خطا را بیشتر توضیح می

 متعین شود، لزوما باید کاذب تلقی شود.

. قوی نزدیک استۀ شناسی معرفت، تقریبا به برناماز منظر بلور، برداشت مانهایم از جامعه

نامد را، پیدا کند و های وجودی میکنندهاو تعیینچه که خواست علل باور و یا آناوال او می

کند که فراتر از آشکارسازی صرف شناسی معرفت پیروی میکه او از نوعی جامعهدوم این

شناسی معرفت باید برای که، او به خوبی آگاه بود که جامعهایدئولوژی است و سوم این

واستار عللی یکسان، هم برای خودش نیز بازتاب داشته باشد و با رعایت اصل تقارن، خ

ای اما پیروی او از نظریه .(Bloor, 1793: 195)باورهای صحیح و هم باورهای غلط است 

های ریاضیاتی و منطقی قوی در مهارتۀ خاص در مورد ماهیت ریاضیات، مانع از اجرای برنام

مانهایم نیز بر شود. لذا ذکر می« رد موضع خودبنیادی ریاضیات»شود که در از جانب او می

 موضع خودبنیادی معرفت تکیه دارد.

گرایانه در ریاضیات؛ . رد موضع خودبنیادی در ریاضیات و اتخاذ رویکرد طبیعت4.1.4

 ویتگنشتاینۀ شناسانتقابل رویکرد رئالیستی مانهایم و رویکرد مردم

. وی (Bloor, 1771: 1) داندقوی را شامل منطق و ریاضیات نیز میۀ برنامۀ بلور نظری

ریاضیات، برحسب اوضاع و احوال اجتماعی ۀ درصدد است پذیرش باورها را حتی در حیط
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گرایانه، باید هرگونه ادعای شناخت از تبیین کند. از منظر وی، برای داشتن رویکردی طبیعت

حقایق ریاضی را که ذاتا مرموز است، با بدبینی نگریست؛ که از آن جمله ادعای اتکا بر 

های غیرعل ی های ریاضی از راهفراحسی یا درک و دریافت مستقیم و عقالنی صدقشهودهای 

. ممکن است بیشتر چنین تصور شود (Barnes, Bloor, & Henry, 1776: 193)است 

هاست که تغییر آنفرد و غیرقابلاظهارات ریاضی و شکل منحصربهۀ کنندکه  ماهیت قانع

های مختلف، . اما باید گفت که فرهنگ(Bloor, 1771: 36)کند حقیقت ریاضی را تبیین می

اند. به عنوان مثال، های مختلف و متغیری را نسبت به موقعیت معرفتی فعلی ما داشتهکمک

ها هندسه را با محاسبات ریاضی توسعه یک تبیین باید حامل این پاسخ باشد که چرا یونانی

 .(Ibid: 35)دادند  که هندوها مخالف آن را انجامدادند درحالی

است را می 1=2+2دارد که اکثر مردم این باور را که بلور برای بسط این مطلب بیان می

تر، اغلب این باور را کنند. با این حال، افراد دقیقپذیرند و دلیل بیشتری برای آن طلب نمی

نتها در مورد عدد ادارند که به جای استقرار ضرورتی بیپذیرند. ایشان بیان میسادگی نمیبه

جا واقعیتی جامعه، باید حقیقتی را در مورد چهار سیب، به اثبات برسانیم. بنابراین، در این1

توجه وجود دارد و آن توزیعِ اجتماعی از باورها خود قابلخودیشناختی و کوچک و البته به

دارد که یاست. بلور با استمداد از ویتگنشتاین بیان م 1=2+2در خصوص اثبات برهان 

نیست و نیز دیدن دو سیب در کنار  2رویارویی با دو شیء، به معنای داشتن مفهوم عدد 

 .(Bloor, 1771: 23-21)دوتای دیگر معادل دارا بودن مفهوم افزودن و جمع کردن نیست 

شناختی آن را تواند ابعاد جامعهریاضیاتی نمیۀ بر این اساس، کلی و فراگیر بودن یک قاعد

بگیرد و بر صحت و سقم آن تاکید کند. البته باید گفت حتی اگر استداللی برای این  نادیده

گزاره یافت شود، با حضور عوامل اجتماعی در آن منافاتی ندارد؛ زیرا دلیل ماهیتا امری است 

اجتماعی. بنابراین یافتن استدالل برای یک باور را باید مستلزم وجود علل و عوامل اجتماعی 

 . (73: 1375 ،)شهریاریها ه معارض با وجود آندانست و ن

گرایانه در ادامه و به منظور روشن شدن رویکرد ویتگنشتاینی بلور در اتخاذ موضع طبیعت

نحو مختصر، به بررسی تقابل رویکرد رئالیستی بایست بهو ضدخودبنیاد در ریاضیات، می

از جانب بلور بپردازیم. از منظر  ویتگنشتاین در ریاضیات،ۀ شناسانمانهایم و رویکرد مردم
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ای از حقایقی است. ریاضیات و منطق، بدنه« 56نفسهحقایق فی»مانهایم، ریاضیات قلمرویی از 

ها آگاه باشد چه ها باور داشته و یا از آناند؛ چه کسی به آنخود مستقلهستند که به خودی

از هم حقایق ریاضی صحیح خواهد نباشد. از این منظر، حتی اگر هیج انسانی موجود نباشد، ب

های مادی است بدین معنا که، بر علیه بود. براساس این روش، حقایق ریاضیاتی همانند ابژه

شود. ریاضیدان حقایق کند، تنظیم میها حرکت میها و از طریق آنآگاهی که در میان آنۀ سوژ

کند؛ درواقع ردیابی می موجودکند، زیرا مسیری را در قلمرویی از پیشریاضی را کشف می

)در رد موضع الهیاتی « 59گراییافالطون»اند. این نظریه، گاهی حقایق ریاضیاتی اختراع نشده

شود خوانده می« 53رئالیسم»شود( و گاهی افالطونی مبسوط طرح میۀ در معرفت، نظری

(Bloor, 1793: 196)خاص از  ای. بر طبق دیدگاه بلور، تعهد به رئالیسم تعهد به دسته

که حقایق ریاضی را دقیقا مانند دیدن یک ابژه تلقی کنیم، نوعی هاست. اینها و قیاساستعاره

کند، معنای ریاضیات به دیگری که به معنای رئالیسم کمک میۀ ادراک یا شهود است. استعار

 است؛ فکر کردن از حقایق ریاضی به عنوان موجودی مستقل، فکر« قلمرو»یا « جهان»عنوان 

 .(Ibid: 199)ها به عنوان قلمرویی ساختاریافته و دارای مرز با درون و بیرون کردن به آن

کار نخواهد  قوی درۀ ریاضیات جاری باشد، برنامۀ بنابراین، تا زمانی که رئالیسم به عنوان نظری

ریاضی، منجر به هجوم تصویری کامال متفاوت از ۀ بود. پذیرش رئالیسم به عنوان یک نظری

 یعت و معرفت انسان، در مرکز هر برنامه خواهد شد. طب

چه را که ممکن است به عنوان تکذیب اجباری رئالیسم تلقی در مقابل، ویتگنشتاین آن

ریاضی ۀ های محاسبدهد. استدالل ویتگنشتاین، به یکی از بارزترین نمونهشود، ارائه می

ای از . به عنوان تولید و توالی نمونه.. 3، 6، 1، 2شود. تولید توالی عددی مانند متوسل می

جا محدودیت و تولید خالق، با شود. در ایناستنباط ریاضی یا منطقی، به کار گرفته می

هایی رئالیستی کامال با برخی از واقعیتۀ کنند. بر طبق دیدگاه بلور، نظرییکدیگر مالقات می

قبلی، این ۀ با اضافه کردن دو به مرحل اند، تناسب دارد وتوالی اعداد را احاطه کردهۀ که مسئل

کند که شناسد اما ویتگنشتاین استدالل میدهد و راه دیگری برای آن نمیتوالی را ادامه می

ت پاسخ به برخی از مشکالت نیست؛ این مشکالۀ برداشتی رئالیستی از این قاعده، قادر به ارائ

ه همان مراحل را انجام دهیم؛ چه ویژگی توانیم دوباره و دوبارکه: چگونه میعبارتند از این
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یکسانی در هر مرحله از مراحل مختلفِ اجرای قاعده وجود دارد که صحت آن را تضمین 

ای که رئالیسم بدان کند؟ درواقع، ویتگنشتاین بر این باور است که هیچ تضمینی برای نظریه

یتگنشتاین حتی اگر نفی باید گفت استدالل و .(Ibid: 132)باور داشته باشد، وجود ندارد 

تواند به تنهایی برقرار باشد و با کند که رئالیسم نمیرئالیسم هم نباشد، این امر را ثابت می

این دیدگاه که انسان و معرفت، نگرشی عل ی و نه الهیاتی دارند، ناسازگار است. درواقع 

 . (Ibid: 133)نیست  اندازی کامال عل ی سازگارشود بلکه با چشمرئالیسم نادرست تلقی نمی

های ریاضی از وجود استعالیی آنرویهۀ کنندباید گفت از منظر ویتگنشتاین، نیروی قانع

ها به دلیل گروهی از افراد است. این رویهۀ شود بلکه  ناشی از پذیرش و استفادها ناشی نمی

ها صحیح تلقی آنگیرند بلکه آل مورد پذیرش قرار نمیصحیح بودن و یا مطابقت با امر ایده

ویتگنشتاین، حقیقت ریاضیات با توافق حاصل نمیۀ اند. طبق گفتشوند زیرا پذیرفته شدهمی

قولی باید از این نهاد انسانی، شود بلکه آن باید به صورت تجربی مورد بررسی قرار گیرد و به 

شناختی . رویکرد جامعه(Bloor, 1733: 72)شناسانه صورت گیرد تفسیری مردم

گرایی دهد تا هم از ابهام افالطونی و هم از نارسایی تجربهویتگنشتاین، به او اجازه می

ۀ های ریاضی به یک واقعیت ویژکه گزارهجلوگیری کند. بر طبق دیدگاه ویتگنشتاین، این

های شود و واقعیتی که پشت تکنیکمربوط می« گرایشی طبیعی»ریاضی اشاره دارد، به 

 .(Ibid: 71)است، کامال از تصورات روحانی افالطونیان متفاوت است  ریاضیاتی ما نهفته

 . رد موضع الهیاتی در معرفت1.1

اصلیِ مدلِ الهیاتی این است که علی ت با خطا یا محدودیت همراه است. این نشانۀ فرضی

قوی با  ۀشکل افراطی نامتقارنی است و به همین دلیل جایگزینی رادیکال، برای برنامۀ دهند

این ۀ کند که نتیج. بلور تاکید می(Bloor, 1771: 13)های متقارن تبیین است اصرار بر سبک

ها که علتشود فرض که معرفت عینی، مستقل از عوامل اجتماعی است، به این منجر می

اند، نه واقعیت؛ چراکه واقعیتِ فراتر از جنبهکنندهصرفا در خدمت معرفت نادرست و گمراه

جامعه، ۀ های فراتر از عرصاجتماعی، در هر حال وجود دارد. چنین فهمی از واقعیتهای 

شناسی شناسی خطا است و جامعهشناسی معرفت نیست، بلکه موضوع جامعهموضوع جامعه
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شناسی ضعیف جامعهۀ جو کرد؛ مفروض برنامعلم جست« 57ضعیفۀ برنام»خطا را باید در 

شود، رفتی مشخص در وضعیت تاریخی معین پذیرفته میکه مععلم این است که دلیل این

شناسی خطا، گزارهآید. در چارچوب جامعهاین است که در عصر خود واقعیت به حساب می

چه ادعای واقعیت دارد ارجاع شوند؛ چیزی که از نظر بلور شناختی باید تنها به آنهای جامعه

پذیری است، چراکه احکامش در مورد بثابت شده که غلط است زیرا چنین علمی فاقد بازتا

از سوی دیگر، مدل الهیاتی الزامات  .(361-362: 1371 ،)کنوبالخخودش نیز کاربرد ندارد 

کند. یک ارزیابی پیشین از حقیقت یا عقالنیت یک باور طرفی را نیز نقض میتقارن و بی

ود ری خودتبیین پنداشته شکه آن ارزیابی پیشینی، چه به صورت امفراخوانده شده، قبل از این

که مورد نیاز است، قطعی شود. شکی نیست که اگر مدل الهیاتی  ای عل یو چه به عنوان نظریه

 . (Bloor, 1771: 12) قوی اشتباه استۀ صحیح باشد، برنام

کند که کنار نهادن دیدگاهی الهیاتی، به سبب احمقانه بودن آن نیست، اما بلور اذعان می

که از منظر الهیاتی، دو منظِر متافیزیکی و عملگرایانه با آن مواجه شد. نخست آن بلکه باید از

که هیچ کسی به لوازم علم در آینده، آگاهی ندارد. برای هر کسی واقعیتی وجود دارد و دوم آن

توان هایی در آینده، الزم باشد. بنابراین، نمیتواند برای پیشبرد پژوهشالهیاتی میۀ یک نظری

توان موضع ضد مابعدالطبیعه می .(Bloor, 1793: 131)گرایانه را کنار گذاشت اتی جزمالهی

، پی 61سه جهان پوپرۀ گرایی در ریاضیات و نظرییا ضد الهیاتی بلور را در دو بحث افالطون

 گرفت.

 گرایی در ریاضیات. افالطون4.4.1

ای اطالعات غیرمنتظرهطور های ریاضی است که بهتوجهِ برخی از فلسفهویژگی قابل

که این کنند. هنگامیها را به یک متافیزیک تبدیل میگیرند و آنپدیدارشناختی را به دست می

قوی ۀ شناسی ریاضیات به معنای برنامشود که هیچ جامعهشود، حقیقتا نتیجه میحرکت انجام 

گرایانه طبیعت تر در خصوص موضعپیش .(Bloor, 1771: 36)تواند وجود داشته باشد نمی

جا رویکرد ضد الهیاتی ریاضیات را مورد بررسی و ضدخودبنیاد ریاضیات گفتیم و حال در این

گرایی، شود. افالطونگرایی پی گرفته میدهیم؛  این رویکرد در بررسی افالطونقرار می
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که  هاای از ابژهدیدگاهی در ریاضیات است که نتایج ریاضیات را مربوط به قلمروی ویژه

های ریاضیاتی صحیح هستند، چراکه داند. گزارهها است، میحاصل معرفت پیشینی ما از ابژه

توضیح  .(Bloor, 1733: 33)مطابقت دارند « اعداد»موجوداتی به نام ۀ با واقعیاتی دربار

گرایان، در یک نظام ریاضی هر گزاره یا صادق است و یا که، از دیدگاه افالطونبیشتر این

ها مذکور بر آنۀ هایی هستند که جملکند، ابژهچه این جمله را صادق یا کاذب میو آنکاذب 

ریاضی، نه وابسته به ساختار ذهن ماست و نه وابسته ۀ نماید؛ یعنی صدق یک گزارداللت می

بریم، بلکه مبتنی بر واقعیت عینی موجودات ریاضی است به زبانی است که برای آن به کار می

آمیختگی اعداد . بلور قائل است که طرفداران این دیدگاه، هرگز درهم(121: 1331 ،نیاعلوی)

های مادی متعارف، تبیین نکردند و ریاضیات به نوعی به تاریخ طبیعی این موجودات را با ابژه

لوحانه به نظر آید اما به عمیقشود. هرچند این دیدگاه سادهوغریب تبدیل میطبیعی عجیب

 :Bloor, 1733) دهدها پاسخ میما در خصوص عینیت قضایا و اثبات آن ترین احساسات

ا ما، کشف یۀ به عبارتی واقعیت ریاضیات، در خارج از ما نهفته شده است که وظیف .(31

ها برای کنیم صرفا مشاهدات ما هستند. این ایدهآن است و قضایایی که اثبات میۀ مشاهد

گرایی این است که ما را بود؛ از منظر وی مشکل افالطونویتگنشتاین، مورد لعن و تکفیر 

آید را داشته باشیم، ورازهایی را که در مفاهیم ریاضی، به وجود میکند تا هوای رمزترغیب می

توان گفت . می(Ibid: 35)خطایی در ادراک ماست ۀ دهندها نشانکه بدانیم اینبه جای آن

ثمر ندانسته و نماید، بیکه حتی در ریاضیات نیز رخ میگرایانه را هرچند بلور الهیاتی جزم

داند اما ابتناء بر آن به عنوان عنصری مسلط بینی معرفت در آینده، مفید میآن را در جهت پیش

 داند. در نظام معرفتی را جایز نمی

 سه جهان پوپرۀ . نظری4.4.4

یولوژی بدن انسان و همان جهان فیزیکی است، یعنی جهان ب« 1جهان »منظور پوپر از 

، جهان احساس 2جهان ذهن و روان است. جهان « 2جهان»سایر اشیای فیزیکی. منظور وی از 

بیم و امید، قوای معطوف به کنش و تمامی انواع تجربیات ذهنی، اعم از خودآگاه و ناخودآگاه 

ی هاهای ذهن انسان است که شامل آثار هنری، ارزش، جهان فرآورده«3جهان »است و 

. بلور با طرح این (3: 1391 ،)پوپراخالقی و نهادهای اجتماعی و حتی خود جوامع است 
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 سه جهان پوپر ارائه نداد، به بحث ورودۀ توان تصویری متافیزیکی از نظریسوال که چگونه می

پوپر، امکان کنار گذاشتن متافیزیک را به ما ۀ اندیش 61وبوی هگلیکند؛ از منظر وی رنگمی

ایجاد شده است استفاده می 63که توسط فوئرباخ« 62روش مبد ل»جا از وی در این دهد.می

های متافیزیکی، خیاالت فانتزی تهی نیستند کند؛ این روش مبتنی بر این فرض است که سیستم

بلکه در مورد چیزهای واقعی، یعنی روابط اجتماعی میان مردمان جاری هستند. با اتخاذ یک 

توان ساختار مند از تفسیر، یعنی برابر کردن متافیزیک با ساختار اجتماعی، میاصل واحد و نظام

 :Bloor, 1791)ارزشمند سیستم را حفظ کرد و از شکل رمزآمیز آن نیز رمزگشایی نمود 

پوپر را با روش مبد ل برطرف نمود. ۀ های نظریتوان ناهنجاریطبق نظر بلور حتی می .(91

کند، سیقی و آثار هنری و غیره در جهان سوم صریح عمل میپوپر در گنجاندن شعر و مو

جا روش مبدل را اعمال میکند. بلور در ایندهد که چرا چنین میگرچه او دقیقا توضیح نمی

ها هنجارهای یک گروه دارد که آثار هنری بخشی از یک فرهنگ است؛ آنکند. بلور بیان می

کشند؛ هنر ذهنیت ناب نیست و در به چالش میرا مجسم و تقدیس کرده و یا منفی کرده و 

کند. بنابراین برخورداری جامعه جایگاهی دارد و جامعه به روش خاص خود از آن استفاده می

کند که هنر باید در جهان سوم جایگاهی داشته ناپذیر از معنای اجتماعی، تضمین میاجتناب

« هایِابژه»ۀ معنای اجتماعی باید در زمر هایِ با ساختار وفعالیتۀ باشد و به عبارت بهتر، هم

جهان سوم گنجانده شوند. در هر صورت، پوپر باید محتوای متنوع قلمروی متافیزیکی خود 

چنان که دیده شد، بلور در نقد . هم(Ibid: 92)تر شود تر کند و به هگل نزدیکرا گسترده

البته به بیان زیباکالم، دالیل گیرد. شناختی پیش میشناختی جهان سوم، کاوشی جامعههستی

اند. این درحالی است که بلور برای ترجیح ندادن نظام مابعدالطبیعی پوپر تماما مابعدالطبیعی

ۀ اش از عهدشناختیِ ظاهرا غیرمابعدالطبیعیکه چگونه دیدگاه جامعهوی راجع به این

 . (93: 1331 ،)زیباکالمکند آید سکوت میهای مابعدالطبیعی برمیپاسخگویی به سوال

 گرایانه در معرفترد موضع تجربه. 1.5

شناسی خطا، باور و عقیده را شناسی معرفت، جامعهگرایی درست باشد، جامعهاگر تجربه

دهد و تحت آن عنوان، معرفت، دیگر وجود ندارد. البته به نظر بلور، این نتیجه به صورت می

آید، نیست. بلور برای طرح استدالل علیه دست می آن شدتی که از مدل الهیاتی معرفت به



19 

 

پردازد که تاثیرات اجتماعی باعث انحراف در باورهای ما گرایی به بیان این نظریه میتجربه

مان، باورهای های ادراکی و دستگاه حسیغیرمحدود از تواناییۀ که استفادشوند درحالیمی

تواند به عنوان عنوان یک منبع معرفت، می کند. این ستایش برای تجربه بهصحیح ایجاد می

مشوق افراد برای اتکا کردن به منابع فیزیکی و روانی خود، برای شناخت جهان، شناخته شود 

. اما (Bloor, 1771: 11)های غریزی ما برای معرفت است ایمان، به قدرت تواناییۀ و نشان

که اشتباه است تصور کنیم عملکرد ضعف قائل است، اول آنگرایی دو نقطهبلور برای تجربه

ای از معرفت و خطا را با ها آمیزهکند؛ آنطبیعی منابع غریزی ما، همیشه معرفت تولید می

کنند. بلور برای روشن مندی از یک نوع علت، ایجاد میگرایی یکسان و از طریق بهرهطبیعت

دارد، زند؛ وی بیان میسطح اضطراب با یادگیری میۀ کردن این نقطه ضعف، مثالی از رابط

سطح متوسطی از اضطراب اغلب یادگیری و عملکرد موفق در یک کار را در مقایسه با سطح 

خیلی پایین اضطراب، افزایش خواهد داد اما اگر سطح اضطراب خیلی باال برود، عملکرد پس 

تواند با یدهد که شرایط مختلف عل ی، درواقع منشان می از آن پایین خواهد آمد؛ این مثال

دهند ها نشان میالگوهای مختلفی از باورهای درست و غلط همراه باشد و به طور خاص، آن

طور طبیعی به حقیقت شناختی را در یک طرف این تقسیم قرار دهیم و بهکه علل رواناین

گرایی، سرشت فردی آن است. مقدار بسیار ضعف تجربهببریم، اشتباه است. دومین نقطهپی 

اش و درواقع در تعامل با جهان، به از معرفت بشر و علم او، با اتکا به شخصیت فردی کمی

فردی در حقیقت در ۀ . به نظر بلور، تجرب(Ibid)باشد اش میهای غریزیظرفیتۀ وسیل

دهد. جامعه، ذهن مشترک، روی می ها، استانداردها، اهداف و معانیفرضچارچوبی از پیش

توانند ها میکند که آنهایی را فراهم میکند و همچنین موقعیتمجهز می فرد را به این چیزها

هایی آمادهها متزلزل شود، سازماننپایدار باشند و تقویت شوند و حتی اگر درک فردی از آ

شود پذیری وی میهایی وجود دارد که باعث تحریکاند تا به او یادآوری کنند و یا مکانیسم

)15(Ibid: .  «است  69«نظری»کنیم، عمدتا ه که ما به عنوان معرفت علمی محسوب میچآن

گزارشی ۀ ها با ارائما درآیند. آنۀ ها و معرفت نظری، چیزهایی نیستند که در تجربو نظریه

دهند. نظر و مرتبط با تجربه و یا مسبب آن است، به تجربه معنا میچه که تحتآنۀ دربار

ای اجتماعی است و بخش ضروری حقیقت است و نه مولفه نظری معرفت،ۀ بنابراین، مولف
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« 63گرایی مبتنی بر فهم عرفیتجربه» رو، بلوراز این . :Ibid)16(« ای از خطای محضنشانه

تکرار، عمومی و غیرشخصی قبول است که قابلسازد؛ تجربه تنها تا جایی قابلرا مطرح می

ی شود، هنجاری ما تلقۀ رتبط با این شکل از تجربباشد. بنابراین معرفتی که باید به طور جدی م

ۀ اند، واجد ناپایداری، دغدغاجتماعی است. وی سایر تجاربی را که فاقد وجه اجتماعی

  Ibid). :31(داند و فردیت می 67درونی

گرایی را توصیفی خنثی از قوی نقد وارد کرده و این تجربهۀ گرایی برنامالتور به تجربه

های خنثی، زمانی آغاز کند. بر طبق دیدگاه التور، تفاوت در این دادهتلقی میهای حسی داده

نگریم شود که از سوی دیگر با شکاف ایجاد شده بین ابژه و سوژه، به نهادهای جامعه میمی

(Latour, 1777: 121)به عبارتی التور، بلور را به ایجاد شکاف بین سوژه و ابژه متهم می .

های حسی خنثی همراه نیست، بلکه زنجیرههای اجتماعی با دادهر، تفاوتکند. به نظر التو

شناختی، ایدئولوژیک، شناختی های نهادهای روانهای طوالنی از پیوندها، شامل موجودیت

های غیرانسانی هستند و در طول این زنجیرهها فاعلو مادی وجود دارد که حتی بسیاری از آن

 .(Ibid: 122)اند گیرد که عناصر مجاور مجموعه به آن دادهها، هر عنصری معنایی را می

 گیرینتیجه

در بندر ادینبورای  1791ۀ پیدایش این مکتب، تحت عنوان واحد مطالعات علم در اوایل ده

قوی ۀ برنامۀ ترین حاصل این مکتب، نظریاسکاتلند با محوریت دیوید اج انجام گرفت. مهم

ریزی شده و البته باید از دمداران اصلی این مکتب، طرحاست که توسط دیوید بلور از سر

کنزی، هری کالینز، جان هنری، مری هسی و استیون متفکرانی چون بری بارنز، دونالد مک

دارد که یقوی بیان مۀ برنامۀ شیپین در طراحی و تاثیرگذاری بر این نظریه نام برد. اصول اولی

طرفی، تقارن و بازتابی بودن چهار اصلِ علی ت، بیباید به ( SSK)شناسی معرفت علمی جامعه

ای بوده است که توجه به علم و دانشمندان، و قوی در دورهۀ برنامۀ پایبند باشد. ایجاد نظری

گرایی حاکم بوده است. مرتون با عدم پذیرش جامعه به عنوان تر فضای علمبه عبارت کلی

کارکردگرایانه، دوئم با طرح این ایده که عاملی عل ی در ساخت معرفت علمی و داشتن دیدی 

شناختی توان در انزوا آزمایش نمود، اسکینر با موضعی روانای در فیزیک را نمیهیچ فرضیه
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های کالمی را نسبت به رفتار او به عنوان منبع که جامعه پاسخکه یک فرد تنها پس از آن

لت با دو قانون پیچیدگی و متعرفآورد و بارتمحرک متمایز، تقویت کند آگاهی به دست می

قوی بودند. از ۀ برنامۀ سازان نظری نظریشناسی اجتماعی، از زمینهروانۀ اش در حیطسازی

 ۀشناس به معرفت از جمله معرفت علمی، صرفا به عنوان یک پدیدنظر دیوید بلور، جامعه

اوت خواهد فیلسوف متف طبیعی عالقمند است. بنابراین تعریف او از معرفت، با تعریف عالم یا

پندارد و جامعهشناس همان چیزی است که انسان از معرفت میبود و معرفت برای جامعه

شده و یا باورهایی که توسط قدرتِ گروهی از مردمان شناس با باورهای مفروض یا نهادینه

وش ترا با بیان موضع الکا« خود بنیادی معرفت»گیرد، مرتبط است. بلور رویکرد صورت می

و به تبع آن تنزیل علل اجتماعی در تکو ن معرفت  « تاریخ درونی»و « بازسازی عقالنی»در 

گرایانه در ریاضیات، رویکرد مانهایم در گذارد. بلور با اتخاذ رویکردی طبیعتکنار می

ریاضیات است و گاهی رویکردی ۀ در عرص« نفسهحقایقی فی»ریاضیات را که قائل به وجود 

شناسانه شود را رد کرده و رویکرد مردمگرایی در ریاضیات خوانده مییا افالطون رئالیستی و

های رویهۀ کنندکند؛ از منظر ویتگنشتاین، نیروی قانعویتگنشتاین به ریاضیات را اتخاذ می

گروهی از ۀ شود بلکه از ناشی از پذیرش و استفادها ناشی نمیریاضی از وجود استعالیی آن

آل مورد پذیرش قرار نمیها به دلیل صحیح بودن و یا مطابقت با امر ایدهاین رویهافراد است. 

اصلیِ مدِل الهیاتی ۀ اند. بلور فرضیشوند زیرا پذیرفته شدهها صحیح تلقی میگیرند بلکه آن

یک شکل ۀ دهندرو، نشانداند که علی ت با خطا یا محدودیت همراه است و از اینرا این می

ر سبکقوی با اصرار بۀ متقارن بوده و به همین دلیل جایگزینی رادیکال، برای برنامافراطی نا

شناسی خطا است. وی در رد نگرش الهیاتی خود از انتقاد های متقارن تبیین و موضوع جامعه

کند. از خالل رد متافیزیک گرایی در ریاضیات استفاده میسه جهان پوپر و افالطونۀ به نظری

توان به موضع مارکسیستی وی نیز پی برد که آشکارترین تجلی این گرایش ، میدر آثار بلور

گرایی بیان میدر تبیین ماهیت دیالکتیکی َمجازها است. و دست آخر وی با رد موضع تجربه

تکرار، عمومی و غیرشخصی باشد. با این قبول است که قابلدارد، تجربه تنها تا جایی قابل

ما تلقی شود، یک هنجار ۀ جدی باید مرتبط با این شکل از تجربطور حال معرفتی که به

 داند.گرایی مبتنی بر فهم عرفی را معتبر میاجتماعی است. بر این اساس، وی تجربه
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