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  *الدین ترجمه: سیدحسین شرف
  چکیده

يكـي از   ،تـر  قضـايايي عـام  ها به صورت قياسي و استنتاج قضايايي از  تبيين علمي پديده
هاسـت.   پديـده  هاي بسيار مهم براي كشف فرايندهاي علّي و ارتباط ضروري ميـان  روش

پـذيرد، از جملـه    گيري و ارجاع به قوانين عام صورت مي خود با بهرتبيين در عين اينكه، 
ـ  شيوه خ هاي كشف روابط و نيل به قوانين عام است. تبيين علمي عمدتاً با هدف يافتن پاس

روشـن سـاختن اصـل و     گيرد؛ سؤاالتي كه مطلـوب در آنهـا   ها صورت مي برخي چرايي
اي، فرايندي يا نظم خاصـي در شـرايط معـين اسـت. بـه       چگونگي ضرورت وقوع حادثه

كـه بـا فـرض     هاي آفاقي و انفسي خـاص  عبارت ديگر، معين كردن شرايط اوليه و زمينه
، تبيين استداللي قياسي تر روشنيبد. به بيان يا تحقق مبين ضرورت و قطعيت ميوجود آنها، 

يك يا چند گزاره شخصي و يك يا چند قانون عام آزمون پذيرد و است كه مقدمات آن از 
كشف رابطه يا نظم خاصي اسـت  از خارج تأليف يافته و نتيجه آن،  آزمون پذير و حاكي

نوشتار درصدد است تا كه محقق درصدد شناسايي و تبيين آن بر آمده است. مؤلف در اين 
هاي  هاي گويايي، جايگاه تبيين در كشف و توضيح روابط ميان وقايع و پديده با ذكر نمونه

  اجتماعي را تشريع كند.
  تبيين، تبيين علمي، تبيين علّي، فرايند علّي، قوانين عام. ها: كليد واژه
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از  ییایاسـتنتاج قضـا   يبه معنـا ها،  دهیپد ین علمییه تبکلسوفان علم اتفاق نظر دارند یف
تبیـین   یهنگـام هـا   دهیـ اسـت. پد  یاسـتنتاج  يامـر  ن اساساًییگر است. تبید تر عام يایقضا
اسـتنتاج  تـر   عـام  يایقضـا  یرا از برخـ ها  دهیان پدیه ناظر به روابط میه بتوان قضکشوند  می

ن عـام  یاز قـوان هـایی   جـاد نظـام  یاند. هدف علم ا»قانون«موسوم به  ،عام ياین قضاینمود. ا
خـاص را در چـارچوب    یتجربـ هاي  دهیتوان پد  هکن است ین عام ایقوان یلکاست ارزش 

ه بتـوان مشـاهدات مربـوط بـه     کـ شـود   مـی  حاصـل  ین هنگامیین نمود. تبییم آنها تبیمفاه
  1ن عام استنتاج نمود.ین قوانیاز ا را منطقاً یتجربهاي  دهیپد

] يصـغر =[ یـی جز ۀمقدم کی] و يبرک=[ یلک ۀمقدم کین متضمن یین رو، هر تبیاز ا
ا یـ عـام   یقـانون  ،اسیـ ق ايبـر کخواهـد بـود.    ياس صـور یـ ن قیـ جه اینتو  نییامر مورد تب

 یت تجربـ یوضـع  کیـ مربوط به اي  گزاره ،اسیق ين عام است و صغرایاز قواناي  مجموعه
ت خـاص و  یوضـع  بیـانگر ن حـال،  یدر ع يصغر .وند داردین پییده مورد تبیه با پدکاست 
 ه اثبـات کـ است اي  ز گزارهیاس نیق یجۀند. نتکتواند در آن عمل  می ه قانونکاست اي  نمونه

ونـد دارد.  یان عمـل دارد، پ که قانون در آن امک یتین با وضعییده مورد تبیه چرا پدکند ک می
ن ضعف ییده مورد تبیمثال، اگر پد يبرا ند.ک می ه قانون در آن عملکاست اي  جه، نمونهینت
  ل خواهد بود:یل ذکآن به ش ینییاس تبیرستوران باشد، ق کیآشپزان  يا ناخرسندی ییاراک

  گردد. ارآمدي ایشان میکبري: مدیریت مردان توسط زنان موجب ناک
  نند.ک اران، آشپزها را مدیریت میکصغري: خدمت

اي از  از ایـن رو، ایـن نمونـه    .هـا مـرد   اران زن هستند و آشپزکاستنتاج بی واسطه: خدمت
  ارآمد هستند.که آشپزها افرادي ناکدیریت مردان توسط زنان است. نتیجه اینم

بري: مدیریت افراد داراي موقعیـت بـاالتر توسـط افـراد، داراي موقعیـت      ک[قیاس دوم] 
  تر مایه ناخرسندي ایشان است. پایین

  نند.ک ها را مدیریت می اران، آشپزکصغري: خدمت
ها برخوردارند. از این  نسبت به آشپزتري  جایگاه پاییناران از کواسطه: خدمت استنتاج بی

افـراد داراي موقعیـت   تر،   ه در آن افراد داراي موقعیت پایینکور موردي است کمثال مذ ،رو
  نند.ک باالتر را مدیریت می

  ین دلیل] ناخرسندند.ابه نتیجه: آشپزها[
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قابل استنتاج است.  یم و مفروضات مختلفیاز تعم یاس از سطوح متفاوتیهر حال، ق به
و  يآمـار  »پـژوهش «ن برآمده از ییان تبیم ان وجود دارد.کن امییاز تب ین، انواع مختلفیبنابرا

 يایت قضـا یـ ن نـوع اول، عموم ییوجود دارد. در تباي  تفاوت عمده »هینظر«ن برآمده از ییتب
ـ ا، محـدود اسـت. از   یتجربـ  یمکسطح  يدارا يایقضابه ویژه  ها، اسیبرگرفته از ق ، ن روی

م یق تعمـ یـ ن از طریـی تب 2اسـت.  یاحتمـال  صرفاًهاي  میبر تعم یمبتن ين مشاهدات آمارییتب
ل از کن شـ یـ ا یاسـ یق ی است. جنبۀات جامعه شناختین در ادبیین نوع تبیج تری، رایاحتمال

نـد.  ک مـی  را اثبـات  یمـ کهـاي   دهیـ ان پدیـ م یه وابسـتگ کـ است هایی  وهیمتضمن ش ،نییتب
ن نـوع  یشـف بهتـر  که هـدف آن  کـ وجـود دارد  ها  رینترل شده متغک یوابستگاز هایی  وهیش

  است. یوابستگ
ن رو، یـ رده اسـت. از ا کـ جدول دو ستونه ارائه  کیاز  یمتعارفاي  نمونه 3،ارنست ناگل

هـل و  أمت ناننفر آ 100ه کها،  ارخانهکار در کنفره از زنان مشغول به  205نمونه  کیاگر در 
ن صـورت،  یـ در ا ،ب باشـند ینفر غا 10ها  نفر و از مجرد 25هالن أز مته مجرد باشند و ایبق

ار در کـ ت زنـان مشـغول بـه    یاز جمع .1ل خواهد بود: یبه شرح ذ یضمن يمشاهدات آمار
  )؛/.25 ن آنها (یان متاهلیب در میافراد غا ینسب یارخانه، فراوانک

  باشد. می )/.9 ن آنها (یان مجردیب در میافراد غا ینسب یفراوان .2
  اي عام به شرح زیر بیان نمود: توان در قالب قضیه این مشاهدات را میاز  کیهر 

ــت ( ــی( Kدر جمعی ــدگان ویژگ ــی نســبی دارن ــدگان  X)، فراوان ــه دارن ــان طبق )، در می
ه کـ از آنجایی «توان بیان کرد:  اگر چنین باشد، قیاس ذیل را می«) است. Fxو Y( )y(ویژگی

دوم برخـوردار اسـت، ارتبـاط     ینسب یبه فراوان بیشتري نسبت فراوانی نسبی اول از اهمیت
  4»شود. می انیشان نمایبت ایت تاهل زنان و غیان وضعیم یمشخص

 يند از مشاهدات آماریننده و ناخوشاکرمتقاعد یف، غیهر چند ضع ینییور، تبکاس مذیق
 ب شـمرده یـ از زنـان متاهـل جـزو افـراد غا     ين رو، تنها درصدیاز ا .دهد می بدست مزبور

در خصوص روابـط ارقـام    ،از آنچه گفته شد يتر توان اطالعات مشخص می شوند. البته می
بـه   یابیبا هدف دست 5یل عاملین، تحلیین نوع تبیدر ا يدست آورد. گام بعده فوق ب يآمار

و اي  ین وابسـتگ یالبته اگر چنـ  ـ   يآمارهاي  ریان متغیمتر  قیو عمتر  يجد یهر نوع وابستگ
هـل و  یت تأان وضـع یـ مشهود م یوستگیه پک این است فرض کیاست.  -جود داشته باشد
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اسـت   ییجـا در ن یو ا .ح داده شودی، توضیار خانگکهمچون  یبا عامل سوم ،ارکبت از یغ
 یار خـانگ کمهم و زنان فاقد  یار خانگک يزنان دارا ارگر را به دو گروهکت زنان یه جمعک

م بـر  یتعم .رسد می اذب به نظرک ن ظاهراًیشیپ یوستگیپ ،صورت]ن یم. [در اینکم یمهم تقس
) را بـه دو دسـته   Kاگر جمعیـت ( «شود:  می انین صورت بین بدییج حاصل از تبیاساس نتا

)T) (=) و (زنان داراي ویژگی سومt) (=      نـیم، در ایـن   کزنـان فاقـد ویژگـی سـوم) تقسـیم
 6») وجـود نـدارد.  Kدر هر دو طبقه( )Y) و (Xصورت، هیچ رابطۀ آماري معنی داري میان (

) تفـاوت  Y) در گروه (X)، فراوانی (Kه در هر دو طبقه (کدهد  صغراي این قیاس نشان می
ه ناگـل توضـیح   کـ گونـه   ) نـدارد. از ایـن رو، همـان   y(در گروه  )x(معنی داري با فراوانی 

ار خانگی مهم اشتغال داشـته  کنفر به  76ارگرکه از جمعیت زنان کدهد، فرض این است  می
ار خـانگی مهـم]، از جمعیـت    کنفر داراي  76گونه نیستند. در گروه اول[ نفر آنها این 129و 

ه از میـان مجـردان   کـ ) در حـالی  xنفر حاضـرند(  33) و Xنفر غایبY ،(24 )متاهلین آنها(
خانگی مهـم)،  ار کنفر فاقد  129نفر حاضرند. در گروه دوم(یعنی  11نفر غایب و  8) yآنها(

ه، از میان مجردان آنها کنفر حاضرند. در حالی  42از میان زنان متأهل آنها یک نفر غایب و 
) در Xنفر حاضرند. در گروه زنان مشغول به فعالیت خـانگی، فراوانـی (   84نفر غایب و  2
)Y) ،(42 ه با فراوانی (ک/.) استX) در گروه (x) ادعـا   باشد. همین /.) برابر می42) یعنی یا

هـا معـادل    در مورد زنان فاقد اشتغال خانگی نیز صادق است. از این رو، چون این فراوانـی 
تعمـیم   کتوان آن را در قالب ی ه میکتوان گفت: این از جمله مواردي است  هم هستند، می

  ) وجود ندارد.Y) و (Xه هیچ رابطه معنی داري میان (کنتیجه اینداد.  اساسی جاي
ه کـ ) و نیـز نشـان دادن این  T) و (Y) و (T) و (Xرابطۀ معنی دار میان( براي نشان دادن 

) وجود ندارد، یـا نـوعی رابطـه    T) و (Yه میان (ک) وجود دارد T) و (Xنوعی رابطه میان (
هاي آرمانی در ایـن قبیـل    ) وجود ندارد، گامT) و (Xه میان (ک) وجود دارد T) و (Yمیان (
متغیـر بـا متغیـر     کلی یکامل بر اساس وابستگی کرابطه  که یهاي عاملی، دستیابی ب تحلیل

در عین حال، حتی پـیش از   7متغیر از متغیر دیگراست. کلی یکمورد نظر دیگر یا استقالل 
ه ما واژه کاست  يزیافتن چی ینییل تبیهدف تحل ،خصهاي مش دستیابی به رابطه میان متغیر

 یکـ ین عبـارت منـدرج اسـت:    یـ ده در ایم. دو ایبر می ارکرا در مورد آن به  8»یابیانون ک«
  .»یافتن« يگریو د »انونک«
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هـاي   دهیـ پد یاز برخـ  یمناسـب هـاي   نییه در آن تبکاشاره دارد  ییبه قلمرو »یابی انونک«
ن یـ ارجـاع دارد: ا هـا   نیـی تب کشفل کشمبه » یابیانون ک«شود. مفهوم  می افتین ییمورد تب

ن یـ ه در آن، اکـ اشاره دارد  یجهان گفتمان کیه به کبل ،ر منفرد مستقلیمتغ کیمفهوم نه به 
 ه احتمـاالً کـ  ي،گـر ید يرهـا یبه متغها  میا تعمها ی رین نوع متغیاز ااي  ا مجموعهی رینوع متغ

 يبـرا هـایی   نیـی افتن تبیـ ، یابیانون کل کنمونه، مشاین ابند. در ی می شوند، ارجاع می افتی
)X( ارائه شده توسطهاي  ری) در مقوله متغYا یـ م) یارتباط ظاهرا مسـتق  يداراهاي  ری) (متغ

) T) و مقولـه نـوع (  Yافتن آن در مقولـه نـوع (  یـ ا نی) یسه عاملهاي  ری) (متغTدر مقوله (
بـت از  یغ يبراهایی  نییافتن تبیارائه شده،  یفیکهاي  ان گزارهیبه ب یابیانون کل کاست. مش

ا در هـر دو  یـ  ي ور خانـه دار یـ نظایی هـ  تیـ ا در قلمرو فعالیهل أت تیار، در قلمرو وضعک
  قلمرو است.

ار ین وجـود، بسـ  یاست، با ا یعلم اساس ياگر چه برا ين در سطح آمارییهر حال، تب به
 يات مـورد یه معلـول فرضـ  کـ شـوند   مـی  سـاخته هایی  اسیعام از ق يایمحدود است. قضا

شده اند،  يآور زمان مشخص گرد کیه در ک ،خاصاي  نمونههاي  ا به دادهین قضایهستند. ا
در خصوص موضوع مورد مطالعـه   یچ نوع فرضین هیین نوع تبیاعالوه بر این، محدودند. 

ر یغ یمطالعه موضوعات يتوان برا می را یل عاملین نوع تحلیگر، ایان دیند. به بک نمی مطرح
ی مـ ک یفراوانـ هـاي   عیـ بـه توز  عام صـرفاً  يایار گرفت. قضاکز به یاز مطالعه رفتار انسان ن

  مربوطند.
عـام   يایت خاص فراتر رفت و قضایتوان از وضع می هکه نظام وار است یدر سطح نظر

ن یـی تب يمـورد هـاي   هیق فرضـ یرا از طر یفیکهاي  هیگر از جمله فرضید يایبرگرفته از قضا
ن ین در ایهمچن جه گرفت.ینت یا عنصر زمانینمونه  کیبه  ی،لکنمود و بدون محدود شدن 

  9رند.یگ می لکمربوط به موضوع ش یمکریمفروضات غه کسطح است 
ا یـ ا یاز قضا یفیه استنتاج طکهم وابسته است ه ب يایاز قضااي  وار، مجموعه ه نظامینظر

ه یـ نظر کیـ د: یـ گو می ن بارهیدر ا نزسازد. جورج هوم می نکگر را ممیات دیاز فرض یفیط
ان یـ را ماي  رابطـه  کیه هر کا است یاز قضااي  ل از مجموعهکده، متشیپد کیدر خصوص 

ن یل بـه] چنـ  ی[تبـد  يط الزم بـرا یشرااي  نند. اما هر نوع جملهک می انیعت بیطبهاي  یژگیو
 کیـ سـتند. سـاخت   یور نکمـذ هـاي   یژگیف ویل از تعارکا متشین قضایرا ندارد. ااي  هیقض
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نفسـه   یاما خود ف .است يار نظرک کی يری، هر چند بخش اجتناب ناپذیطرح واره مفهوم
دهـد. در   نمـی  را نشانها  یژگین ویان ایرابطه م یه به سادگیقض کین یست. همچنیه نینظر

د با مشخص یم باکر دست یین تغید، ایبوجود آها  یژگین ویاز ا یکیدر  يریی، اگر تغمقابل
ب شـود،  یـ غاهـا   یژگین ویاز ا یکیاگر  شروع شود.ها  یژگیر ویر محتمل در ساییردن تغک
 يگـر یابد، ارزش دیش یافزاها  یژگین ویاز ا یکیاگر ارزش  .ب خواهد شدیغاز ین يگرید
  10ند.هستمحتمل الوقوع هایی  دهیپدها  ریو متغها  یژگین ویافت. ایش خواهد یز افزاین

ا و مجمـوع  یان قضـا یـ م یهمـاهنگ  ،مناسب یه علمینظر کی یاساسهاي  از نشانه یکی
ه کـ شـود   ی مـی ت ناشـ یـ ن واقعیـ از ا غالباً ،ایان قضایت مهافآن است. تناقض و ت يایقضا
 یـابی  انونکـ مفروضات متفاوت در خصوص به ویژه  ،ور از مفروضات متفاوتکمذ يایقضا

از دو هـایی   شـتر بخـش  یب ییاین قضـا یچنـ  ،هکن است یاحاصل جه یاستنتاج شده باشند. نت
اربرد کـ ز یـ و ن یسـتم یسهاي  هینظرتر  افتهیبسط هاي  جنبه 11ه.ینظر کیاند تا  ه متفاوتینظر
است تا تفـاوت   يضرور کنیم داد. ایقرار خواه ین نوشتار مورد بررسیرا در ادامه اها  مدل

  م.ینک ییرا شناسا یشرفته در جامعه شناسیپ یستمین سییان انواع تبیم
 یکـ ی ي،ن نظـر یـی دو نـوع تب  ی،ات علـوم اجتمـاع  یه در ادبکسازد  می ناگل خاطر نشان

ـ . از دیـی برجسـته و شـاخص هسـتند    رد گراکارک يگریو د یروش شناخت ییفردگرا دگاه ی
گـردد.   مـی  بـر  یـابی  انونکـ به تفـاوت آنهـا در    ،ردکین دو رویان ایم ی، تفاوت اساسینییتب

قرار دهـد   یرا در قلمرو روان شناخت یابی انونکدر صدد است تا  ی،روش شناخت ییفردگرا
ل یـ افراد تقلهاي  یژگیهمچون و یروان شناختم یبه مفاه الًکرا  یاجتماعهاي  دهین پدییو تب

ن یـ تـوان در ا  مـی  ن راینش متقابل نمـاد کاز جمله  ی،اجتماع ییرفتارگراهاي  هینظر 12دهد.
و هـا   جمـع هـاي   یژگـ یرا در و یـابی  انونک يردکارکن ییگر، تبید ياز سو 13داد. يمقوله جا
  اند. شده یمتفاوت ناش یفلسفن مواضع از مفروضات ین رو، ایدهد. از ا می قرارها  جماعت

انون که ک ییشد. از آنجاک می شیپ خاص را ینییله تبئمس کی ییردگراکارکهر حال،  به
ـ افراد، هاي  یژگیقرار دارد تا وها  جمعهاي  یژگیشتر در ویبیابی  ن یـ ا یحیفـرض تلـو   کی
ن ییر تعیثأت کی اعمال يت الزم برایقابل اصالتاً ی،ان افراد انسانیم یارتباطهاي  ه نظامکاست 

سـت  یدر ز 14انـه یات گرایـ ن حیـی مشـابه تب  یی،گرا لکن نوع یا ننده بر رفتار افراد را دارند.ک
  15است. یشناس
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بـوده   يزیـ ار بحث انگی، موضوع بسییرد گراکارک ين ارائه شده از سوییق تبیت دقیماه
 يشـتر یشـهرت ب  ییردگراکارکـ راجـع بـه    ير، سـه موضـوع انتقـاد   یاست. در مباحثات اخ

خواهند شـد.   ین نوشتار بررسیدر ادامه ا يشتریل بی، با تفصياند. هر سه موضع انتقاد افتهی
. منسوب اسـت  16سیوید ینزلیکبه  ،موضع اول م.ینک می آنها بسنده یف اجمالیبه تعر کنیا

، چـه  یزروش متما کیاما نه  ،ن معتبر استییروش تب کی ییردگراکارکه کمعتقد است  وي
نند. از ک می را دنبال ییردگراکارکمشابه اي  هیرو، لکان اجزا با یمطالعه رابطه مهمه علوم در 

ه در کاست اي  ن منحصر به فرد اسطورهییل تبکش کیبه عنوان  ییردگراکارک ین رو، تلقیا
  17از بین خواهد رفت.گذر زمان 

ه کـ اسـت   یمـدع  اسـت. وي  ان شـده یـ ب 18.ارل همپـل کـ توسـط   یموضع دوم به خوب
ف و نامناسـب و  یضـع  نسبتاً یاما روش ،ز استین متماییروش تب کیاگر چه  ییردگراکارک

  19دهد. می دسته و مبهم را ب كوکمش ن نسبتاًییتب ینوع
ه کـ معتقـد اسـت    اسـت . وي  ان شدهیب 20موضع سوم، با صراحت توسط جورج هومتر

 یه علمـ یـ نظر کی ییردگراکارکن. ییروش تب کینه  ،ق استیروش تحق کی ییردگراکارک
 ییردگراکارکگر، یان دیقاصر است. به ب یه علمینظر کین لوازم یمأاز ت ؛ زیراستین یاساس
ده، در صـورت  یـ پد کهـاي یـ   یژگـ یدر و يرییند چه تغکن ییه بتواند تعکا یاز قضا ینظام

ـ ا 21آورد. نمی وست، بوجودیوقوع خواهد په ده بیگر آن پدیدهاي  یژگیر در وییوقوع تغ ن ی
 یناشـ  ی،انسانهاي  نشکه کدر صدد است  یروش شناخت ییه فردگراکاست  یموضع مدع

ه توسـط فـرد بـه عنـوان     کاست هایی  نشکقت همان یدر حق ،از اجزا آن کیا هر یاز جمع 
د آن را در یـ م، بایباش یواقع ن رفتارییاگر ما در صدد تب ،ن رویرد. از ایگ می شخص صورت

ن یـی ، تبیفرضـ هـاي   دهیـ دهند تـا پد  می ارجاع یواقعهاي  دهیشتر به پدیه بک یمیقالب مفاه
  شوند. می رین پذییتب یواقعهاي  دهیتنها بر اساس پد یفرضهاي  دهیپد؛ زیرا مینک

اسـت. بـر    انون یـابی کـ له ئن، مسییتب اساسیاز معضالت  یکیان شد، یه بکهمان گونه 
ر یدر سـا  یـابی انون کـ بـا   ییردگراکارکدر  یابیانون ک، ییردگراکارکس از یویاساس انتقاد د

، از ییردگراکارکدر یابی انون کهمپل،  يه انتقادیندارد. بر طبق نظر یتفاوت یعلمهاي  نییتب
ـ  کارضـا  هـاي   نیـی ه تبکـ  ییاید قضـا یتول ن رو، یـ از ا .ر اسـت صـ دسـت دهنـد، قا  ه ننـده ب
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 یـابی انون کـ ، نزبـر اسـاس انتقـاد هـوم     ف اسـت. یضـع  نسبتاً یابیانون ک کی ییردگراکارک
  ندارد. یروش شناخت ییفردگرا یابیانون کبا  یچ تفاوتیجه هیانه در نتیردگراکارک

، شـد  بیـان ه کـ گونـه   شد. همـان ک می انیرا به م »انون یابیک« يمعنا لک، مشن موضوعیا
ن بـه  کـ به هـر نحـو مم  اي  دهیاگر پد اشاره دارد.ها  دهیان پدیم یبه رابطه وابستگ یابی انونک

ده از یـ ن پدیـ ه اکـ  ردکـ ادعـا    نتوا می گر وابسته باشد،یدهاي  دهیاز پداي  ا مجموعهیده یپد
ت یـ شـف ماه کدر صـدد  هـا   نییتب همۀ افته است.ین یگر تعیده دیتوسط پد ،جهات یبرخ

، یه علمینظر کی یابیارز يوه برایش کین رو، یاز ا اند. در موارد خاص ین وابستگیق ایدق
لسوفان علم ی، توسط فیابی انونکاز  يآن است. انواع متعدد ياینهفته در قضا انونک یبررس

ـ ین تعداد، تنهـا تعـ  یاز ا و مشخص شده است را  یار مهمـ یه مباحـث بسـ  کـ اسـت   ین علّ
  22خته است.یبرانگ
 یی وردگراکارکـ ن ارائه شـده توسـط   ییاز نوع تبتر  املکفهم  ين نوشتار در تالش برایا

ــ معاصــر،  یدر جامعــه شناســی اســت. شناســ در جامعــه يردکارکــه یــنظر یالزامــات علّ
 امالًکـ  ین علمـ یـی نظـام تب  کیـ ساخت  يفرد براه ن تالش منحصر بیمهم تر ییردگراکارک

از منظـر   ییردگراکارکـ  یابیـ ن نوشـتار ارز یـ را صورت داده است. هـدف ا  یجامعه شناخت
ار کـ چ یهـ نون کتاسخن گفته شده است.  كار اندین موضوع بسیدر ا آن است. یت علّیاهم

و هـا   شـتر داده ین موضـوع صـورت نگرفتـه و ب   یـ در ارتبـاط بـا ا  اي  مشخص قابل مالحظه
ن رو، مطالعـه حاضـر   یـ از ا 23.رسند به نظر میو خام  یسطح نسبتاً ،اطالعات مربوط به آن

است  ینییتب تاًی، نهاین علییه تبکن است یا ی. فرض اساساستن حوزه یشگام در ایپ يارک
 حاًیصـر تخـود  هاي  در پژوهش ن است و دانشمندان معموالًیننده ترکارضا  یه از نظر عقلک
  نند.ک می را جستجو ینیین تبیچن حاًیا تلوی

 یاء، اگـر فـ  یان اشـ یه همه روابط مک يریجه گین نتیسد: اینو می ن بارهیدر ا 24وریآ کم
ـ یزم يم در مواردکنباشد، دست  ینفسه روابط علّ  يسـت. بـرا  یرمعقـول ن یدارنـد، غ  ینه علّ

...  یم. همبسـتگ یدهـ  مـی  را مورد مالحظه قـرار  یعلّ رابطهو  یان همبستگینمونه، تفاوت م
 ؛اسـت  یاضیرابطه ر کی ی،مکهاي  ریان متغیست. رابطه میاء نیان اشیم یشگیرابطه هم کی
. نـد کت یاء هـدا یشف رابطه اشـ کن است ما را به که ممکشاخص  يان تعدادیرابطه م یعنی

 يزیـ ]. چبیـانگر ا اسـت [و  یپو مضمونلمه فاقد هرگونه معنا و کق یدق يبه معنا یهمبستگ
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شناخت روابـط   يخود براهاي  یست. ما در بررسیوانات و ابرها نیان حیش از مشابهت میب
ـ یبهاي  یاء، همبستگیاش در صـدد یـافتن    یم. ... مـا تنهـا هنگـام   ینـ ک مـی  را جسـتجو  یرون

  25.»مینگاریمحتمل ب یعلّت یاهم يه آنها را داراکها برمی آییم  یهمبستگ
معطوف اسـت و بـر    ییردگراکارک یفراجامعه شناختهاي  ن مطالعه به جنبهین رو، ایاز ا

بـه   ،ژهیبـو  ییردگراکارکن مطالعه، یدارد. در ا تأکید ییردگراکارک یعلّ ینییارزش تب یابیارز
از مفسران آنها طـرح شـده،    ی.مرتون و برخیک، رابرت.نزوت پارسوکه در آثار تالک یتیروا

بـا هـم   هـا   از جنبـه  ياریر در بسـ کن دو متفیانه ایردگراکارکهاي  نشیخواهد شد. ب یبررس
ه هـر  کـ رده انـد  کـ ارائه  يردکارکن ییافت متفاوت به تبیآنها، دو ره د.نر داریاختالف و تغا

بـا   نزيپارسـو  ییردگراکارکـ استنتاج شده است. انگـاره   یاز مجموع مفروضات متفاوت کی
  ار گسترده آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.یبس یلوازم علّ

و  26وبنگیمار يارهاکن مطالعه مطرح شد، بر یه در اک ،ت و انواع متفاوت آنیانگاره عل
 يردکـ یبـا رو  اسـت و احتمـاالً   یمیقـد  يارکـ جنـت   یار پـ کـ  28اسـت.  یمبتن 27جنت یپ
ان آن در خصوص ین وجود، بیاست. با ان مطالعه، مورد استفاده واقع شده یدر ا يرانتقادیغ

هـم نداشـته    یاگر مطلـب قابـل طرحـ    ین اثر حتیا .ت روشن استیت و قطعیله حتمئمس
  خواهد داشت. یشیو آزما ین مطالعه ارزش تجربیاهداف ا يباز برا ،باشد
انون کـ  یه هـر دو در مقـاطع  کـ  یو علّ يردکارکافت یه از دو رهکاینل یدل هن مطالعه بیا

ن مطالعـه  یـ ز گسـترده خواهـد بـود. ا   یـ اند؛ قلمـرو آن ن  و تضارب آراء بودهها  نظراختالف 
د. یـ گو نمـی  االت مربوط پاسخؤند و به همه سک نمی همه مسائل مطرح شده را حل ضرورتاً

 یدر جامعه شناسـ  يردکارکن ییتب یستیچ یافکن مطالعه به قدر یا ید استن وجود، امیبا ا
را  یتجربـ هاي  یاربرد موثرتر آن در بررسکند و ک کمکق آن شتر منطیبه بسط بو  را روشن

  ن سازد.کمم
ه کگونه  آن، تین انگاره علیی، تبییردگراکارکف یاهداف و تعر یبه بررس ،ن نقشیابقیه 

 ییردگراکارکـ ت در یـ له علئاز مسـ  يرفته شـده اسـت و شـرح مختصـر    ین مطالعه پذیدر ا
ن مطالعـه تحـت عنـوان    یـ آنچه در ا یچگونگ یسرافته است. بخش دوم، به بریاختصاص 

سوم و چهارم، بـه  هاي  پردازد. بخش است، می ییردگراکارکمتضمن در که  29،»مولدت یعل«
شـود، اختصـاص    مـی  ادیـ  ییردگراکارکـ  30»غاییت یعل«آنچه از آن به عنوان لوازم  یبررس
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ـ  ییردگراکارک ینییارزش تب یابیبه ارز ،ن مطالعهیا یانیبخش پا است.  یاز منظر الزامات علّ
  منتقدان معاصر پرداخته است. یرادات وارد توسط برخیآن و از منظر ا

  ییردگراکارکف یه و تعریهدف، رو
 معرفـت  يپارچـه سـاز   کبـراي یـ  خر أمتـ  یبه عنوان تالش یدر جامعه شناس ییردگراکارک

 ییردگراکارکـ ه کـ  یالسـؤ ده است. یبه ظهور رس يل نظرکش کیدر قالب  یجامعه شناخت
هایی  ریرا به عنوان متغ یاجتماعهاي  دهیتوان پد می چگونه اینکهاست درصدد در پاسخ آن، 

 يزیـ د بـر چ یـ کنجا تایدر ا قرار داد. یمورد بررس ،به هم وابسته اند یکینامیه به صورت دک
اج شده استنت » کینامیدانش د«نام نهاده و از  »هینظر یکینامیل دیم« آن را  ه پارسونزکاست 
  31است.

 شـناخت  یرا به خـوب  ییردگراکارکتوان  می هکاست  یکینامیل دین میتنها با ارجاع به ا
آن اسـت.   يدر جستجو ییردگراکارکه کاست  يزیده آل چینمونه ا ی،کینامینمود. دانش د

هـر دو در   ،است. پارسـونز و مـرتن   یعلمهاي  ده آل همه پژوهشی، نمونه ایکینامیدانش د
 یاضـ یل ریـ مشـابه تحل  ،آل دهیـ ل اکدر شـ  یکینامیل دیاتفاق نظر دارند. تحلن خصوص یا

هـاي   سـم یانکم یاز معـادالت تفاضـل  هایی  ، تنها در نظامیرسم يده آل در معناین ایاست. ا
 ينظـر هـاي   لیـ از تحل »تـر   ییابتـدا «سطح کیگر به یعلوم د ید. همۀآ می دسته ب یلیتحل
  32اند. ن محدود شدهینماد

خـود را در   ين معنـا یق تـر یـ رد دقکارکـ  ة: واژکنـد  مـی ان یبچنین ده آل را ین ایمرتن ا
اطـالق  گـر  یر دیـ ا چنـد متغ یـ  کیبا  مرتبطر یبه متغ یاضین واژه در ریابد. ای می اتیاضیر

ه ک یا بر حسب ارزشی ،دهد می نشان ر محتمالًیبر حسب آنچه آن متغها  رین متغیشود. ا می
  33شوند. می مالحظه ر وابسته است،یآن متغبه ارزش 

 کیـ ان عمـل  کرده، امکه پارسونز خاطر نشان کآنگونه  ی،کیانکل میتحل يله گوهرئمس
بـه صـورت    ،انکـ از ام ين معنـا یـ زمان است. ا هاي هم ریاز متغ ینظام -مثال يبراـ   اتهی
ها به بخـش دیگـري تغییـر جهـت داده، بـه       متغیرنظام  کیاز  یا بخشیجنبه  کیاز  یاسیق

ها  ) باشند، متغیرBوAهاي موجود در بخش الف(  ه اگر واقعیتکتوان گفت  می«ه کاي  گونه
ی را چنـین توضـیح   کپارسونز این معنا از تحلیـل دینـامی   34) باشند.DوCدر بخش ب باید (

از اي  خود، بحـث از مجموعـه   ين معنایتر املکی در کجنبه گوهري تحلیل دینامی«دهد: می



   167 یدر جامعه شناس ین علمییتب لکمش

ن مصداق از یآن است. ساده تر یاضیر يبل همزمان، به معنامتقا یوابستگ يداراهاي  دهیپد
ل یـ ن تحلیـ ن حال، ایدر ع .و مقدم است ینیشیعامل پ کیر یر متغیثأان تیب یکینامیل دیتحل
ار یـ ند. راه حل مطلوب در اختک می ور اجتنابکرات بر عامل مذیین تغیر متقابل ایثأان تبیاز 

 يتواند همـه عناصـر دارا   می هکاست  یکینامیدهاي  میاز تعم یمنطق امالًکنظام  کیداشتن 
  ح دهد.ین نظام را توضیاهاي  ریان همه متغیمتقابل م یوابستگ

از خود نشان داده  یکینامیل دیل تحلکشمبه  يشتریعالقه ب ،سه با مرتنیپارسونز در مقا
رده کآن توجه هاي  هل مورد بحث قرار داده و به شاخیرا به تفص کینامیل دیتحل وياست. 

 يگـر یبـه موضـع د   اساسـاّ  ،مـرتن  یه عالقه اولکاست. در مباحث بعد روشن خواهد شد 
رهـا  را بدون پاسخ  يردکارکل یاز مسائل مهم تحل یبرخ الیلی،ده معطوف است. پارسونز ب

  ست.کرده ا
ت موجـود  یوضـع  درم کـ ه دسـت  کهم پارسونز و هم مرتن اذعان دارند  ،ن وجودیبا ا

مـرتن خـاطر    افت اسـت. یر قابل دریغ یکینامیل دیمال مطلوب بودن تحلک، یجامعه شناس
 نشـان  یاجتمـاع  یو مردم شناسـ  یه تجارب به عمل آمده در جامعه شناسکسازد  می نشان

ق در قالـب  یار گسترده و نـادق یل بسکدر ش یکینامیل دیمال مطلوب بودن تحلکه کدهد  می
متقابـل   یوابسـتگ «، »يردکارکـ روابـط  «، »ي ردکارکـ  متقابـل  یوابسـتگ «همچون هایی  دهیا

ه چـرا  کـ ت است ین واقعین اییپارسونز در صدد تب 35ر آن، اظهار شده است.ی، و غ»رهایمتغ
در ادامـه بـه طـرح     ؟سـت ین یشـدن  كخود، امروزه در ين معنایاملترکدر  یکینامیل دیتحل
ل یـ تحل يبـرا ن کـ ن ممیگزین جـا یبـه عنـوان بهتـر    ،خود يردکارکـ   یل ساختیه تحلینظر

  پردازد. می ط مختلفیدر اوضاع و شرا یکینامید

  یکینامیل دیله تحلئپارسونز و مس
اسـتدالل   ،سـازد  مـی  را مجـاز  یکینـام یل دیه تحلکها،  ریاز متغ ینظام ،ق نظر پارسونزببر ط

روابـط   یحیبـه طـور تلـو    گر ضرورتاًیرها نسبت به مجموعه دیمجموعه متغ کیاز  یاسیق
 ین نظـام، وابسـتگ  یـ ن ایادیبنو عام  يسازد. معنا می دست کین و یرا معها  رین متغیان ایم

رهاسـت. بـه   یمتغ یمتقابل متضمن هم استقالل و هم وابستگ یر هاست. وابستگیمتقابل متغ
هـاي   ریـ ه متغکـ  یصه واقعین خصیمتقابل با ا یوابستگ يداراهاي  ریهمه متغ« گر،یعبارت د

  36»متقابل دارند. یگر وابستگیدهاي  رینظام هستند، با متغ کیموجود در 
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ه با متغیر دیگري همچون خود رابطه ثابت و قطعـی  کمتغیري است «متغیر وابسته،  کی
) (یعنـی متغیـر   Yمتغیر مستقل) شناخته شـود، ارزش (  ک) (به عنوان یXدارد. اگر ارزش (

ه بیانگر رابطه آنهاست، بدون نیاز به هیچ گونه کتوان با بهره گیري از فرمولی  وابسته) را می
ه ارزش و تبیـین هـر متغیـر،    کـ داده تجربی دیگر استنتاج نمود. معنی این سخن این اسـت  

) (متغیر وابسته) نـه فقـط   Yها است. به عبارت دیگر، ارزش ( رابطه آن با روابط سایر متغیر
)،  Y(متغیر مستقل دیگر نسبت به () Z)) و (Y) (متغیر مستقل نسبت به (Xبه رابطه اش با (

دیگر) نیز بستگی دارد. نتیجـه  کهاي وابسته نسبت به ی ) (متغیرZ) و (Xه به رابطه میان (کبل
املی صورت گیـرد، قطعـی و   کی کتحلیل دینامی که یکه، و البته این نتیجه در صورتی کاین

ه رابطه آن با همـه  کنشود، مگر آ امل تعیین نمیکارزش هیچ متغیري به طور ـ   مسلم است.
هـاي دیگـر بـا خودشـان      نظام و نیز روابـط همـه آن متغیـر    کهاي دیگر موجود در ی متغیر

نـد  یفراهـاي   ینـواخت کی«نظـام را   کیـ همه روابط موجـود در درون   شناخته شود. پارسونز
  37نام نهاده است. »یکینامید

بـه   -یکینـام ینـد د یفراهاي  ینواختکیاز  یلین تحلی، چنیاجتماعهاي  دهیدر رابطه با پد
 یما بـه سـادگ  «ه کن است ایل امر یمعاصر وجود ندارد. دل یدر جامعه شناس -ان پارسونزیب

 ي، جز به صورت موردیدر نظام اجتماع یکینامیند دیفراهاي  ینواختکیافت یدر موضع در
نش کـ نـد  یفرا بـه  ی،اجتمـاع هاي  دهیپد ی در مطالعۀکینامیند دیفرا » م.یستیگاه، نیو گاه و ب

ه بـه نظـام   کـ تـا آنجـا    ،نـد ین فرایـ سفانه، دانـش مـا از ا  أند اشاره دارد. متیآن فراهاي  مولفه
ه کـ ن اسـت  ینجا وجود دارد ایه در اک یلکار ناقص است. مشیشود، بس می مربوط یاجتماع

 يآن را براهاي  نش و مولفهکند یم دانش خود از فرایتوان یمام یطیچگونه و تحت چه شرا
بـه   یکینـام یل دیـ تحل کیـ ان، کـ م در حد امیم تا بتوانینکج یبس یاجتماعهاي  دهیمطالعه پد
 یسد: اساسـ ینو ي میاوست. و يردکارکـ   یه ساختیم؟ پاسخ پارسونز همان نظریدست ده

ت آن یله بـه وضـع  ئوار هر مس موفق، ارجاع مستمر و نظام یکینامیل دیتحل کین شرط یتر
ت یـ ح هـر واقع یدادن صـر  يق جـا ین مهم از طرین ایمأاست. اگر ت »لک« کیبه مثابه  ،نظام

موضـع خـاص    کیدر  یکینامیل دیدر تحل ،گرفته ير جایمتغ کیبه عنوان ارزش  ،مناسب
رد. از نظـر  کـ جسـتجو   يگـر ید يسـاز  سـاده هـاي   وهید شین نباشد، در آن صورت، باکمم

 ها و نحوة ریافته از نقش متغیم یمقوالت تعم یبرخ ییق جابه جاین امر تنها از طری، ایمنطق
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 يتنها برا ی،کیانکاز نوع م یلینظام تحل کیشود.  می نکعمل آنها به عنوان عناصر ثابت مم
نـد.  ک مـی  ن عمـل ید به آنند، چنین عناصر مشروط و مقیه اک ،از نظام »خارج«ن یعناصر مع

ه بـه  کاست  يزیان چن اساسا همیاست. ا ینظام عمل »درون«تنها در  ین امر از نظر منطقیا
ونـدد.  یپ مـی  وقـوع ه ، بیکینامیعمل مسائل د ةدر نحو يمقوالت ساختار يریارگکهنگام به 

ان کـ ن مسـائل بـدون ام  یه اکاست  جاییدر  یکینامیمسائل د يساده ساز يبرا ،رد آنهاکارک
 ار هم قابل توجه اسـت، یه بسک یانیز ،ن وجودیر باشند. با ایخالص قابل تدب یاضیل ریتحل

 ؛اسـت  یجبران شدن يل تا حدکمسائل به نظام  ۀوار هم ح و نظامیق ارتباط دادن صریاز طر
ف شـده  یافتـه توصـ  یم یتعمـ  یمفهوم يشما کیه در متن کآنگونه  ،نظام کیرا ساختار یز

چ موضـوع مهـم و   یه هکند ک می نین ابزار تضمیاست. ا یکینکل تیابزار تحل کی ذاتاً ،است
 ونـد یف بـه هـم پ  یشود، اهداف را به صورت ضـع  نمی مورد غفلت واقع سهواً یقابل توجه

 ن خطر را بـه حـداقل  ین ابزار همچنی. ابخشد می تیمحورها  دهد و به مسائل و راه حل می
 یرا با توسل به مقوالت رسـوب ها  افکبخشد و ش می ر خردمندانه را صراحتکرساند، تف می
  38ند.ک می رفته شده پریپذ

 -یه سـاخت یـ همچون نظر املک یکینامیل دیتحل کی يبرا يرسونزن پایگزیساخت جا
له مربـوط بـه   ئمس يساده ساز يافته است. مرحله اول: برایب یکاز سه مرحله تر ي،ردکارک
جابـه جـا شـده و بـه عنـوان      ها  رین متغیاز ااي  هم وابسته، مجموعهه بهاي  ریمتغ یدگیچیپ

نظـام   کیرند. داشتن یگ می قرار یمورد بررسر یثابت و نه متغهاي  دهیا پدی یمقوالت ساخت
اسـت.   یتجربـ  یاز نظـام اجتمـاع   یف مناسبیتوصو ن یمی مستلزم تأن مقوالتیامل از چنک

 لیتبـد  یکینامیل دیتحل يبرااي  نهیبه زم یمفهوم يشما کیبه عنوان  ینظام مقوالت ساخت
  شود. می

ن یـ شـوند. ا  مـی  لیتبـد  یکینـام یارجاع سازمان دانش دهاي  انونکبه  یساختهاي  همقول
 نـون بـه عنـوان عناصـر ثابـت ظـاهر      که اکنند ک می فایل ایدل یناه را ب ین نقشیچنها،  مقوله

هـر   بـه  .شوند می فیتعرها  ریر متغیه به طور مستقل و نه بر اساس ساک يعناصر ؛گردند می
 ینـ ییارزش تب، یکینـام یدانـش د هـاي   شرفتیابزارند و به تناسب پ صرفاًها  ن مقولهیحال، ا

ند ک می دیکأگردند. پارسونز ت می رها بازیبه جرگه متغ مستقل خود را از دست داده و مجدداً
 تنـزل  یمقـوالت سـاخت   "مسـتقل " ینـ ییت تبیـ ، اهمیکینامیبه موازات توسعه دانش د«ه ک



170    1389 سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان  

ه بـر اسـاس   کـ هستند  یمعقوالت ساختها  و نقشها  مثال، هنجارها، ارزش يبرا 39»ابد.ی می
هـا،   و نقشها  ه هنجارها، ارزشکنیبسط ا يشوند. برا می نییمتفاوت تب یاجتماعهاي  دهیپد

مسـتقل خـود را    ینـ ییت تبیـ ن مقـوالت اهم یـ ا ،ن شـوند ییگر تبیخود بر اساس مقوالت د
مقـوالت   يفـه انحصـار  ین رو، وظیـ رند. از ایگ می را به خودها  ریمتغ یژگیداده و و دستاز

 ن بـاره یـ پارسونز در ا .ها است ریده از روابط متغیچیپهاي  نترل مجموعهکو یبررس ی،ساخت
  سد:ینو می

ز یمتمـا  يعنصـر نظـر   کی، ساخت نظام به عنوان کیانکه در علم مکر است کالزم به ذ
از نظام مناسب خواهند بـود.   یتیهر وضع ي، برایفیاهداف توص زیرا ؛شود نمی دخالت داده

ـ ا .رود مـی  لیمتقابل تحل یند و وابستگیفرا، ساخت در درون یکینامیسطح د کیاما در  ن ی
 يادیـ ند مقوالت تا حـد ز یه ساخت و فراکت مهم است ین واقعیعطف توجه به ا يبه معنا

 کیـ بـه   ه صـرفاً کبلها،  دهیدر پد یشناخت یچ نوع ثبات هستیهستند. ساخت نه به ه ینسب
 یجـۀ اد ثابـت در نت یـ زتـا حـد   هاي  ینواختکی يبرا ین ثبات نسبیارجاع دارد. ا یثبات نسب

 یض عملـ فـر  کیـ ن، یمعهاي  تیه ثباتشان در درون محدودکهستند  ییر بنایزهاي  ندیفرا
  40است. ياربردک

به عناصـر   ی، ارتباط دادن مقوالت ساختيردکارک -یه ساختینظر يزیر یگام دوم در پ
 تـأمین ه نقـش آن  کـ  ،»ردکارکـ «ق مفهـوم  ین امر از طرینظام است. ا کیدر  یکینامیر دیمتغ
هـاي   ریرد. متغیپذ می انجام ،در درون نظام است یکینامیدهاي  ندیت عوامل و فرایار اهمیمع
ن ارتبـاط از  یـ ارتباط دارند. ا ی، با مقوالت ساختیکینامیدهاي  ندیز همچون فراین یکینامید

 فهـم  یل، بـر اسـاس مقـوالت سـاخت    کـ  یربط آنها با نظـام اجتمـاع   یق اثبات چگونگیطر
بـر   ،لکـ نظـام   يبـرا  یکینـام یدهـاي   ندیفراهاي  امدین پییتع يشود. اثبات رابطه به معنا می

موجب حفظ ثبات نظـام  ها  ندین فرایا ایه آکنین اییتع ،مثال ير است، براییا تغیاساس حفظ 
شـوند   می نظام را موجب ینواختکها ی ندین فرایا ایآ ،ر درآنییا موجب تغیهستند  یاجتماع

هاي  ندیفراهاي  ردکارکل یا تحلی يردکارکل ی، تحليا ن رابطهیچن یابیارز 41آن را؟ یا تالشی
  ن است:یپارسونز ا یف اختصاصیشود. تعر می دهینام یکینامید

از اي  ا مجموعـه یـ نـد  یفرا کیـ انـه اسـت.   یت گرایغا ن متن ذاتاًیدر ا يردکارکت یهما
، موجـب  »يردکارکـ ژ کـ «ل یا به دلینند ک می» کمک«ا توسعه) نظام یا به حفظ (ها ی تیوضع
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ردي کارکـ از ایـن رو، ارجـاع   شـوند.   می آن در نظام ریو غ یر بخشیثی، تأپارچگکیاهش ک
واحـد در حـال    کیـ بـه عنـوان    ،لکـ ت نظام یخاص به وضعهاي  ندیو فراها  همه وضعیت

ی لیله تحیافته از نظریتوسعه  امالًکنظام  کیهمزمان در هاي  معادله یمنطق يت، تساوکحر
 یتـوان در آن وابسـتگ   می هکاست  یقیتنها طر ،قین طریا ،رسد می ند. به نظرک می نیمرا تأ

ش یو پـ  یاضـ یر یکـ ینکتهـاي   نظـام را بـدون ابـزار    کیر در یعوامل متغ یکینامیمتقابل د
  42رد.ک لیارا تحلکاربرد آنها آشک یو تجرب یعملهاي  ازین

دادن  يجـا  يردکارکـ - یل سـاخت یـ تحلل یـ مکت يبـرا  ين گام ضروریو باالخره، سوم
ق آنهـا  یـ مهـم از طر هـاي   نـد یراه فکـ  اسـت  »یکینـام ید يردکارکـ مقوالت «از اي  مجموعه
نند. آنها ک می فیطش را توصیارتباط نظام با مح .دهند می رییا تغیژه را حفظ یوهاي  ساخت

ل شوند. یمکتد یبا الزاماً ینیع ینظام تجرب کیمناسب از  ف منطقاًیتوص کی ين برایهمچن
ـ   یل سـاخت یل تحلکمش ،ه در آنکم یپرداز می از پارسونز یالمکن بخش به نقل یا ،انیدر پا

  ان شده است:یبه اختصار ب یکینامیل دیتحل يبرا ینیگزیبه عنوان جا ي،ردکارک
ـ  يافته از مقوالت برایم یتعم امالًکنظام  کیاگر ما  وار سـاخت   سـه نظـام  یف و مقایتوص

ـ م داشـت  یخواهاي  م در آن صورت، عرصهیباش داشتهها  نظام تـوان   ، مـی درون آندر ه ک
از  یه در مناسـبات نظـام اجنمـاع   ک ی،زشیانگهاي  ندیخود را راجع به فرا یکینامیدانش د

  م.ینکج یت برخوردارند، بسیاهم
ـ  یلیت تحلیم، چند پاره و از موقعیار داریه ما در اختک یدانش ار نـاهموار و نـاموزون   یبس

اهداف مورد نظر،  ين دانش در راستایا یسازمان ده يوه براین شیثرترؤبرخوردار است. م
 یین آنجـا یاست. ا یارجاع مربوط به نظام اجتماعهاي  انونکاز  یارتباط دادن آن به طرح

 یکینامیند دیفرا کید یمورد نظر، سخن گفت. البته، ما با »ردکارک«د از مفهوم یه باکاست 
مربوط هاي  میت تعمیم. و فراتر از آن، اهمیده »يجا« یدر نظام اجتماع يررا از نظرساختا

ند را بـه  یفرا »يردکارک«ل رابطه کت، شین آزمون اهمیم. ایبه آن را مورد آزمون قرار ده
 يبـرا  یمتفاوتهاي  امدیدهد: چه پ می ال پاسخین سؤن به این آزمون همچنیرد. ایگ می خود

ـ یکینامیند دیفرا کین از یگزیجا جهیا چند نتیدو  ينظام دارا ن ی، محتمل خواهد بود؟ چن
ـ  یپـارچگ کیر، و ییجاد تغیا ایحفظ ثبات هاي  دادن واژه يجا يبراهایی  امدیپ ـ ی هـم  ه ا ب
  43افت خواهند شد.ین یمع يمعنا کینظام در  یختگیر
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  آنهاهاي  امدیو پ يم ساختاریل مفاهکمرتن و مش
آن هـاي   نیگزیو جـا  یکینـام یل دیـ له تحلئبـه مسـ   یعالقه چندان ،مرتن بر خالف پارسونز

هاي  ریبه عنوان متغها  دهیمالحظه همه پد از نظر او، لزوماً یه علمیمال مطلوب نظرکندارد. 
ـ با ا ي،ردکارکل یشتر به مختصات تحلیب 44ست.یر نیجامع و فراگ ينظام نظر کی ن هـدف  ی
ف یـ چ گـاه تعر یمرتن هـ  مند است. اربرد در پژوهش قرار دهد، عالقهکقابل  ه آن را عمالًک

 یـی رد گراکارکـ  یاصل يریگ جهت ي،رده است. از نظر وکارائه ن ییردگراکارکاز  يمختصر
ه در کـ  ي،بزرگتـر هـاي   سـاختار  يآنها براهاي  امدیق اثبات پیاز طرها  ر دادهیدر عمل، تفس«

د یـ اه بکـ چ جـا، آنگونـه   یدر هـ  وي ن حـال، یدر عـ  45اسـت.  »گرفتـه انـد   يضمن آنها جا
ه کـ هستند ها  از واحد یفیط«ها  ن ساختاریرده است. اکرا مشخص ن »بزرگ ترهاي  ساختار«

ب از کـ ن اسـت مر کـ ف ممیـ ن طیـ ن حـال، ا یدر ع» ن دارند. یمعهاي  امدیهر بخش پ يبرا
 یفرهنگـ هـاي   و نظامتر  بزرگ یها، نظام اجتماع مختلف، خرده گروههاي  تیافراد در موقع«

  .»باشند
از  يردکارکـ ل یـ تحل یلـ کن از جهـان  یامل و متعـ کر یتصو کیاز نظر پارسونز، داشتن 

دارد. از  یکینـام یل دیله تحلئبه مس یاملک ین امر بستگیا ؛ زیراژه برخوردار استیت ویاهم
مهم را بدون پاسخ  يال نظرؤن سیرده و اکد یکق تایتحق یگر، مرتن بر مسائل عملید يسو

را مد نظر  يردکارکل یاز تحل »یلک«جهان  کین ییالت موجود در تعکانهاده است. او مشو
ل ک کیبه مثابه  یهمواره نظام اجتماع يردکارکل یه جهان تحلک ،ن فرضیقرار داد. مرتن ا

 يبـرا  يسـاز  پارچـه کیرد کارکـ  یفرهنگـ  مفـاهیم ا یآ«ال قرار داده است: ؤمورد س را است،
 یتجربـ  یالؤشتر سیال بؤن سیهمه اعضاء جامعه دارند؟ ا يا براینظام  کیجامعه به عنوان 

موجـه خواهـد    احتمـاالً  ین اعتراضـ یچن 46اصل موضوع. کیت است تا یدر خصوص واقع
 کیـ فوق مورد نظر باشد، [در آن صورت]  يبه معنا يردکارکل یاگر تحل ،ن وجودیبا ا بود.

له را در ئن مسـ یـ رفته شـود. ا یذفرض پ کید به عنوان یبا روشن و مستقل الزاماً نظام نسبتاً
قـرار   یمورد بحث و بررس يشتریل بیبا تفص ، بعداًیکیرد و مدل ارگانکارکارتباط با مفهوم 

  م داد.یخواه
م را یپـارادا  کیـ ه کاست  ین مسائل خاصعییص و تی، تشخییردگراکارکسهم مرتن در 

ردهـا،  کارک، مفـاهیم،  مفهومم در ابتدا شامل ین مفاهیسازد. ا می فراهم يردکارکل یتحل يبرا
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ن عنصـر  یتر د مشخصیشا شوند. ي میردکارکهاي  نیگزیج و جایه متوازن مجموعه نتاکشب
 قـت، یدر حق انـد.  منسـوب هـا   ردکارکـ ه به کاست  مفاهیمید او بر یکأمرتن، ت ییردگراکارک

 47د.یـ نام »نظام محور«پارسونز را  ییردگراکارکو  »مفهوم محور«او را  ییردگراکارکتوان  می
به عنوان « د آنها را یسه اند و بایقابل مقا يپارسونز يم با مقوالت ساختاریمفاه ي،د ویاز د
 کیـ ف ید در توصـ یـ مرتن از آنچه با 48ف نمود.یتوص» یقامل و دقکان کتا حد ام یمیمفاه

  دگاه اوست:یل معرف دیذ وینانل سخن گفته است و عیمفهوم ملحوظ شود، به تفض
ت کمشار یعنی یالگو در درون ساخت اجتماع کینندگان در کت کشر يریجهت گ .1

  ر؛یر پذییتغ
  مشهود؛ يالگو کید بر یکأن رفتار، قطع نظر از تیگزیجاهاي  وهیمالحظه ش. 2
  ن الگو؛ینندگان در اکت کمربوط به شر یو شناخت یعاطف یمعان .3
  د در آن الگو؛موجو ینیالگو و رفتار ع کیت در کمشارهاي  زهیان انگیز میتما .4
شـود   می افتیشوند، آنچه در نمی افتینندگان درکت کتوسط مشار يرفتارهاي  نظم .5

  49رفتار ارتباط دارد. یاصل يبا الگو
امل فاصـله دارد. هـدف   ک يز با الگوین الگو نیا یه حتکن وجود، مرتن اذعان دارد یبا ا

ن ین اولیا است. يردکارکم، قادر ساختن محقق به انجام پژوهش یاز مفاه یلصیف تفیتوص
اي  سـرنخ عمـده   ی،مفهوم سـاخت  کیرف ف صیتوصبه بیان مرتن، ن گام است. یو مهم تر

 یف سـاخت یه توصـ کـ م یمـا معتقـد  « سازد: می جاد شده توسط آن فراهمیاهاي  ردکارک يبرا
 يبعـد  يردکارکـ ر یتفاسـ  يرا بـرا  یاتیل، فرضـ یت مورد تحلیفعال کینندگان در کت کشر

  50»سازد. می فراهم
 يبـرا  یه مفهـوم سـاخت  کـ اسـت   یجینشـان دادن نتـا   يالحق به معنـا  يردکارکر یتفس

و لـوازم   »امـدها یپ«نش مـرتن در خصـوص   یب یخاص دارد. مفاد ضمن یاجتماعهاي  واحد
چـارچوب   کیبه عنوان  ،آن ياز نوع پارسونز »ینظام اجتماع« کیرش یاز پذ ياجتناب و
ن نوشـتار مـورد بحـث قـرار خواهـد      یـ ا یآتـ هاي  بخش، در يردکارک يایقضا يمرجع برا

  گرفت.
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  يردکارکـ  یساختهاي  ستهیل بایو تحل ییلو
ـ  ی، ن51ي. لوین. جیمار بـر   يردکارکـ ـ   یل سـاخت یـ گـام تحل  ینز همچون مـرتن در اول

رده است. واحد مـورد  کد یکأت ،ردیگ می ل در مورد آن صورتیه تحلک يق واحدیف دقیتعر
م کـ ه دست ک ياست راجع به موارداي  مقوله یعنی ی؛لیاست تا تحل ینیع يشتر امریبحث ب

ن رو، یـ از ا 52مقوالت مشـابه را دارنـد.   يدارا گریاز موارد د یکیزیف ییت جدایدر نظر قابل
بـه   ینـ یعهـاي   واحـد  »یانتفاعهاي  بنگاه«، »جامعه«، »خانواده«ن همچو یمیا مفاهیمقوالت 

 شـامل ه کـ هسـتند   ینش اجتمـاع کـ هاي  نظام ،مقوالتا یم ین مفاهیور هستند. اکمذ يمعنا
  :نویسد مین باره یدر ا یینند. لوک می نییرا تعها  ت واحدیآنها عضو .از افرادند يادیتعداد ز

شتر بـه عنـوان   یه بکبل ،نیت معینوع ياز افراد دارااي  نه به عنوان مجموعهها  ن واحدیا«
ن نظام در فرض یشوند. ا می فیند، تعرک می نییرا تعاي  ن مجموعهیه چنک ینشکاز  ینظام

 يف واحد، گـام بعـد  یپس از ارائه تعر 53نخواهد داشت. »وجود«ت اعضا یثرکامل اکفقدان 
نـه آن واحـد اسـت. واژه    یبسـتر و زم  یبررسـ  یی،از نظر لـو ي، ردکارکـ   یل ساختیدر تحل

ف یـ ، طیه احتمـال یـ پاا بـر  ی قاًیه دقکاست  یعوامل« يبه معنا ییلو ) از دیدSetting»(بستر«
ن یـ از ا »نند.ک می نییننده آن واحد را تعکمشخص  ين در الگوهاکاز تنوعات مم يثرکحدا

نـه عبـارت اسـت از    یل، بستر و زمیواحد تحل کیرو، در مورد جامعه به طور عام به عنوان 
  .یر انسانیط غیو مح یعوامل وراثت انسان

 ،قیـ دق یزات مفهـوم ید او بر تمـا یکأ، تییردگراکارکدر  یین سهم لویتر حال، مهم به هر
 يردکارکهاي  ازین شیو پ يردکارکهاي  هاي ساختی و ضرورت ان ضرورتیز میتمابه ویژه 
 یضـرورت سـاخت  «ل یمورد نظر خود را تحل ییردگراکارکقت، یدر حقوي است.  یو ساخت

وجود واحد  یضمن یشف معانکل، ین تحلیدر ا يمحور ۀلئنام نهاده است. مس »يردکارکـ 
نـه اش  یواحـد و زم  کیـ گر، هر گـاه  یبه عبارت د 54نه آن است.یتحت مطالعه در درون زم

در  ين واحـد یاگـر چنـ   ،هکـ نیال اول اؤد پاسخ گفت: سـ یال باؤبه دو س ،ن شده باشندییتع
  د انجام شود؟یبا لزوماً ین موجود باشد، چه اعمالینه معیزم

 ین اعمـال ید موجود باشد تـا چنـ  ینش باک يهاا الگوها ی یپارچگکیه، چه نوع کنیدوم ا
ال دوم ي واحد و پاسـخ بـه سـؤ   ردکارک يها ال اول ضرورتؤابد. پاسخ به سیان تحقق کام

ــه م يســاختار يهــا ضــرورت ــآن واحــد را ب ــی انی ــد آورد. م ــوی در خصــوص  ییدگاه ل
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واحـد مـورد    پیامدهاينه بر  يه وکتفاوت دارد  جهتن یدگاه مرتن از ایبا د ییردگراکارک
ن بـه  یواحد مع کین رو، اگر عمل ساخت ید دارد. از ایکتأط موجود آن یه بر شراک ،لیتحل

نـه اش را موجـب شـود، در آن    یآن واحد بـا زم  يا حفظ سازگاریش یه افزاکباشد اي  گونه
گـر، اگـر عمـل سـاخت بـه      ید يابـد. از سـو  ی می ا ثبات آن تحققیط وجود یصورت، شرا

ط یابد، در آن صورت، شرایاش در گذر زمان تنزل  نهیواحد با زم يسازگاره کباشد اي  گونه
ن شده ییا انحالل واحد تعیر ییآن تغ یجۀابد و نتی نمی تحقق املکطور ه آن واحد ب يوجود
 داده يشـتر یبتوضـیح  را  يردکارکـ ل یـ تحل ماهیت »اگر، آنگاه«وه یبا طرح ش ییلو 55است.
  است.
واحـد   کیـ ط وجـود  ید دارد. تحقـق شـرا  یـ کأت 56»شـده ن یـی واحد تع«بر عبارت  ییلو

ه آن واحـد و  کـ اي  وهیبر اساس ش صرفاً ،رد)کارکژ کن تحقق (یا فقدان ایبودن)  يردکارک(
  ن رو،یابد. از ای ی میشوند، معن می افتیاش در نهیزم

است،  يردکارکنه خاص یزم کیدر  یگروه خانوادگ کیه از نقطه نظر کت یوضع کی«
قابـل  اي  گـر بـه گونـه   ینـه د یا زمینه یعضو منفرد در همان زم کین است از نقطه نظر کمم

ت موجـود  یا در وضـع کـ یسـت آمر یمونکحزب  يه براک یطیرد باشد. شراکارکژ کمالحظه 
ر ین در سـا یو همچن اند. يردکارکژ کمدرن  ییاکیجامعه آمر يبرا کش  بیهستند،  يردکارک

ن ینـه معـ  یسـطح خـاص و زم   کین شده در ییواحد خاص، (تع کیموارد تنها با ارجاع به 
ژ کـ ا یـ  يردکارکـ ت تحت عنوان یوضع کیاز اي  ا جنبهیت یوضع کی يه طبقه بندکاست 

  57.شود می نکمم يردکارک
ز قائل شده اسـت.  یتما یو ساخت يردکارکهاي  ازیش نیان پیم ییه لوکنیاعالوه بر این، 

ز یه تمـا کـ ن تفـاوت  یـ اسـت، بـا ا   يردکارکـ و  یساختهاي  ز ضرورتیه تمایز شبین تمایا
ـ یتما یول .ستا ستایا يزیتما ، اساساًيردکارکو  یساختهاي  ضرورت  کهـا یـ   ازیـ ش نیز پ
نه خاص خـود بخواهـد بـه    ین در زمیواحد از نوع مع کیاگر  شود. می ر شمردهییعنصر تغ

ه از قبـل  ک یطیشرا ن صورت، عطف توجه بهایدر  ،ندکر ییا تغید یخاص بوجود آاي  وهیش
ف یطبق تعر »يردکارکهاي  ازیش نیپ«ن رو، مفهوم ید وجود داشته باشند، الزم است. از ایبا
ـ با نـه اش، لزومـاً  ین در زمیواحد مع کیبه وجود آمدن  يه براکاست  يردکارک ییلو د از ی

  قبل وجود داشته باشد.
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بوجـود   يه بـرا کـ اسـت   یسـاخت » یساختهاي  ازیش نیپ«مفهوم  براساس تعریف لوي،
 ییهـر حـال، لـو    بـه  58.»د از قبل موجود باشدیبا نه اش لزوماًین در زمیواحد مع کیآمدن 
ل واقـع شـود،   یـ موضـوع تحل  یواحـد سـاخت   کیا یساخت  کیه هر گاه کدهد  می هشدار

ان یـ ز روشـن م یرا روشـن سـازد. تمـا    »سـاخت «مقصـود از واژه   یضمن يد معنایمحقق با
، ینـ یعهـاي   د همـواره حفـظ شـود. سـاخت    یـ با یلـ یتحلهـاي   و ساخت ینیعهاي  ساخت
از  یکـ یزیف ییت جـدا یـ م در نظـر قابل کـ ه دست کهایی  ه به واحدکهستند  ینشک يالگوها
گـر،  ید يابنـد. از سـو  ی مـی  ان دارند، ارجاعکا میث زمان ین نوع را از حیگر ایدهاي  واحد

از  یکـ یزیف ییت جـدا یقابل یه حتکهستند  ینشکافته یالگو هاي  ، جنبهیلیتحلهاي  ساخت
  59نش را ندارند.کافته یالگو هاي  ر جنبهیسا

را بـه  یـ ز ؛هسـتند  ینـ یعهـاي   سـاخت  ،»یسسـه انتفـاع  ؤم«ا ی» خانواده« ک، ین رویاز ا
ز یمتمـا  ین نوع به صـورت یاهاي  تیاز عضو يرا جداها  تیه عضوکارجاع دارند هایی  الگو
را یـ ز ؛اند یلیتحلهاي  ساخت »یاسیس« يالگوها و» ياقتصاد«هاي  نند. اما الگوک می فیتعر

ن یـ باشد. از ا يعار یاسیا سی ياقتصادهاي  امل از جنبهکه به طور کست ین ینینش عکچ یه
از  یبـا برخـ   معموالًها  لیشوند. تحل می نش شمردهکاز هایی  جنبه ی،لیتحلهاي  رو، ساخت

با هـدف  ها  آن ساخت یلیتحلهاي  به جنبه ،مشخص شروع شده و سپس ینیعهاي  ساخت
ن رو، اگـر  یـ ابنـد. از ا ی مـی  م، ادامـه یگر تعمیدر سطوح د ینیعهاي  به فهم ساخت یابیدست

ل خـود قـرار دهـد، و    یـ تحل ین را نقطـه شـروع اصـل   یمعـ هـاي   از خـانواده  یمحقق بعضـ 
ع اقتـدار را مـورد   یـ توز يا الگوهـا یاالها کع یتوز يل آنها همچون الگوهایتحلهاي  ساخت

م همچـون خـانواده   یاز تعمـ  ییساخت در سطح بـاال  کی كتواند به در می قرار دهد، مداقه
هاي تحلیلی شروع شـده   ن است با ساختکاز سوي دیگر، تحلیل مم ابد.یدست  ییاکیآمر

یابنـد،   هاي عینـی وجـود مـی    هاي تحلیلی، در ضمن ساخت ه ساختکاي  و با آزمون شیوه
 یوةرده و با آزمون شـ کاقتدار شروع  يع مساویدر توزمل ن است با تأکادامه یابد. محقق مم

ع اقتـدار در  یـ وه توزیم، شـ یاز تعمـ تري  نییا در سطح پای ییاکیع اقتدار در خانواده آمریتوز
ار خـود را  کـ  ،مشـخص  یانکو م یزمانهاي  تیدر محدود ییاکیآمرهاي  از خانواده یبعض

  60ادامه دهد.
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ر ییـ ل تغیـ در تحلبـه ویـژه    ،ن دو نوع ساختیاهاي  یختگیهم ره در مخالفت با ب ییلو
در  یرات علـ ییـ ن اسـت بـه عنـوان تغ   کـ مم ینـ یعهاي  رات در ساختییدهد. تغ می هشدار
. مورد بحـث قرارگیـرد   ـ   یلیتحلهاي  هر چند نه همچون ساختـ   گرید ینیعهاي  ساخت

  ه:کسازد  می خاطر نشان ییلو
ـ ز از پدیل متمایتحل صرفاً يالگوها ـ یعهـاي   دهی ـ تواننـد در انجـام    ی نمـی ن اري علـت  ک

 آن شـمرده هاي  از جنبهه این دو کخود به حفظ یا تغییر پدیده عینی دو  نیادیگرباشند.کی
نـار نهـاده و   کجنبه ثابـت را   کین است کرا ت ممیین تغیشوند، وابسته است. البته، ا می
 يبه عوامل اقتصادمعطوف هاي  از استدالل ياریر سازند. بسییرا دستخوش تغها  ر جنبهیسا

زات یاسـتفاده از تمـا   يبـرا  یه محقق تالش چنـدان ک یگرند. هنگامیدکیعلت  یاسیا سی
 تحلیلـی زات یبه مثابه تما ینیزات عیاستفاده از تما و متقابالً ینیزات عیبه مثابه تما یلیتحل

  61ابند.ی می ن مسائل خاتمهیند، اکمبذول ن
مـورد مطالعـه   هـاي   ساخت یژگیهم و یمفهومي ا وهیوشد تا به شک می ،ییه لوکنیخالصه ا

 ینـه سـاخت  یزم کیـ در درون هـا   ن سـاخت یـ ا يط وجودیشرا یژگیو هم و ییردگراکارک
  د.یرا مشخص نماتر  گسترده

  الت تفسیرکیر و مش باربر و برید می
بـه   هـاي مربـوط   از سـوء فهـم   یرده اند تا برخـ ک یسع 63یر می دیبر يو هار 62برنارد باربر

االت مطـرح در  ؤسـ  ،ن موارد سوء فهـم یاز جمله ا 64را روشن سازند. ییرد گراکارکت یماه
 ییلـو  ۀلئه مسـتقل؟ مسـ  ینظر کیا یروش است  کی ییرد گراکارکا یآ :ن خصوص استیا

ل آن یـ تحل ؟ینـ یا عیـ اسـت   یل آن انتزاعـ یا تحلیه آکن است یا ییردگراکارکدر خصوص 
ن مسـائل  یـ همـه ا  ؟سـت یچ ییردگراکارکـ ن یـی ق تبیانون دقک ،ا و باالخرهیا پویست ا ستایا

 دیـ نظـر بـاربر و بر  م نجا به اختصـار از یخواهند شد. آنچه در ا ین مطالعه بررسیدر ا هابعد
ت یـ ماه يه تـا حـد  کـ ور است کبرخورد آنها با مسائل مذ ةر مالحظه خواهد شد، نحوی می

  سازد. می را روشن ییرد گراکارک
ه کـ ن اسـت  یرفته شده ایان پذیردگراکارکنون توسط کسازد آنچه تا می باربر خاطر نشان

و در نقـش   یسـاخت هـاي   ان بخـش یـ ل روابـط م یـ وه تحلیشـ  کیـ در نقـش   ییردگراکارک
روش  کیـ ه کـ تا آنجـا   ییردگراکارکه یمستقل و نظر یم جامعه شناختیاز مفاهاي  مجموعه

ن و یمتعـ  نسبتاًهاي  نظام« یاجتماعهاي  ه نظامکرد یگ می است فرض یل روابط اجتماعیتحل
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حفـظ   يخـاص بـرا  هـاي   وهیآن به شهاي  ه بخشکهستند »  یحدود و ثغور مشخص يدارا
  65متقابل دارند. یل به هم وابستگک کینظام به عنوان هاي  ویژگیگر و حفظ یدکی

متفاوت  يادیبنهاي  از نظام ياریتواند در مورد بس ی مین فرضیه چنکاست  یباربر مدع
، انکـ د تا حد امیبا يردکارکل یه هر بخش خاص از تحلکو، مهم است ن ریار رود. از اکبه 

ه آن کـ منطبـق شـود   اي  ن بخش به گونـه یمشخص سازد و ا قاًیمستقل را دق یساختفاهیم م
م یمثـال، مفـاه   يسه شـوند. بـرا  ین مقایگزیجا یساختهاي  با مقوله یم بتوانند به آسانیمفاه

، کیـ راتکم اقتدار دمیتوانند با مفاه ی میتنها زمان یقانونـ   یو عقالن ی، سنتکاریزماییاقتدار 
ق و روشـن  یـ ان دقکـ م تـا حـد ام  ین مفـاه یه همه اکسه شوند یمقا یگارشیو اول کیراتکاتو
 بـه برد.  می ارکبه تر  شتر و گستردهیب روش انتزاعی را ،ییردگراکارکف شده باشند. البته یتعر

ر از یـ جنبه متغ کیبه انتزاع  یلیتما ییردگراکارکه در کسازد  می هر حال، باربر خاطر نشان
بـه   ینـ یع یت اجتمـاع یـ حـذف واقع  یا حتها ی ر جنبهیتا حذف سا ینیع یت اجتماعیواقع

و  67سیویـ ه دکـ رده کـ خـاطر نشـان    66نیتوم ،مثال يل وجود داشته است. براک کیعنوان 
انواده، گـر جامعـه همچـون خـ    یدهـاي   را از سـاخت  ژیر مثل ساخت پرسـت یمتغ کی 68مور

ـ   یمـدل سـاخت   کیرده اند تا ک یسع ،رین متغیه ایرده اند و بر پاکو قدرت انتزاع ها  ارزش
ه کـ رفتـه انـد   یان پذیـ ردگراکارکاز  یبرخـ  ،هکـ نیا عالوه بربسازند.  یانتزاع ينظر يردکارک
ن یگزیجاهاي  ه راه حلکاست  یانواع ساخت يجداساز يهر چند در جستجو ییردگراکارک

ن و در یسازند، اما در هـر زمـان معـ    می نکخاص در جامعه مم يردکارکهر مسئله  يرا برا
ن یتواند نظام خـاص را بـه بهتـر    می هکنوع ساخت است  کیتنها  ی،نیع یهر نظام اجتماع

 یانتزاعـ  یانـواع سـاخت   ين جداسـاز یـ ه اکـ اسـت   یند. باربر مـدع کف ین توصکوجه مم
مسلط موجود  اراًکه به انواع آشک ،ختهیهم آمه ب ]ی[انواع ساخت ينه به جستجو برا ،متفاوت

االت یـ نـد: در ا ک می نییل تبیان ذیده را به بین پدیا يند. وک می تین هدایجامعه مع کیدر 
ج و غالـب  یواقعا را يمنفرد، الگواي  ه ساخت خانواده هستهکرسد  می ن به نظریمتحده چن

ط قابـل  یشـرا  یمعـه تحـت برخـ   ن جایز در همـ یـ اگر چه، ساخت خانواده گسترده ن .است
و طبقـه   ییان نسل اول مهـاجران از جوامـع روسـتا   یدر ب، مثال يان دارد. برا یص جریتشخ

ل بـه اسـتمرار بـر    یـ طبقه باال، همچنـان م  »یمیقد«هاي  ز خانوادهیاهپوستان، و نین از سییپا
 یانتزاع یانواع ساخت يه جداسازکرد یگ می جهیباربر نت »خانواده گسترده وجود دارد. يالگو
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ـ ارائـه  اي  گر بـر یدکـ یا با هج روابط آنیمتفاوت و آزمون نتا د از یـ مف يردکارکـ ل یـ تحل کی
ند ها، ین فرایاز ا یکی است. يموجود در آنها الزم و ضرور ینیعهاي  ندیو فرا ینیجوامع ع

ــد تغیفرا ــن ــاعیی ــاز مفســران  ياریاســت. بســ یر اجتم ــد  ییردگراکارک ــمعتقدن ه چــون ک
 ین مفهـوم یرد؛ چنـ یگ می ن را فرضیحدود و ثغور مع ينظام دارا کیمفهوم  ییردگراکارک

ستا یل ایبه حفظ تحل ییردگراکارکن جهت یبه هم .است 69»بسته بودن«ده یمتضمن ا حاًیتلو
 اسـت. بـاربر خـاطر نشـان     یجتماعار ییمطالعه تغ يت الزم برایمحدود مانده و فاقد صالح

ن نـوع بسـته   یـ در مفهوم نظام مندرج است، اما ا حاًیسته بودن تلوده بیه اگر چه اکسازد  می
  است. یقات علمیتحق ۀهم یژگیو یبودن موقت و موسم

فهـم   يبـرا  يردکارکـ ـ    یل ساختیقت، فرض تحلیحق در ه:کسازد  می خاطر نشان يو
ره یـ زنج کیـ سه آن نظام در لحظـات متفـاوت   یبا هدف مقا ،نظام در هر لحظه کیساخت 

است  یره زمانیزنج کیمتفاوت در هاي  سه ساختیاست. تنها با مقا يالزم و ضرور یزمان
ا از یـ  ،ند حفظ خـود برخـوردار اسـت   ینظام از فرا کیا یه آکند کشف کتواند  می ه محققک

توانـد بـدون    مـی  ونـه گه محقـق چ کـ نیا ایا بلند مدت. یوتاه مدت است ک ،رییتغهاي  ندیفرا
ند؟ البتـه،  کف یر را تعرییگر تغید یساخت يبه الگو یساخت يالگو کیل کر شییمالحظه تغ

هـا   ندیفرا یشوند. برخ نمی رییدستخوش تغ ینظام اجتماع کیالن کخرد و هاي  ندیهمه فرا
  )49د.(ننک می نظام را حفظ کیت شده یتثب یساخت يالگو صرفاً

ن یــیتب له موضــوعئن مســیــه، اکــنیر نظــام اعــم از اییــمســئله ابقــاء نظــام در مقابــل تغ
مشـخص در  هـاي   ا اسـتمرار سـاخت  یـ ا موضوع مربوط به خاستگاه و باشد ی ییردگراکارک

ــیــ مــی دیــ. بری. ســيختــه اســت. هــاریرا برانگ یال، ســؤدرون نظــام ن مفســران یر از اول
د یـ افـت با ی، دو رهيال را روشن ساخته است. بر طبق نظر وؤن سیه اکاست  ییردگراکارک

شـوند.   مـی  شـمرده  يردکارکـ ل یـ از تحل یگر چه هر دو، بخشا .ز شوندیارا از هم متماکآش
نـد. در  کن یـی موجود در آن نظـام را تب  یدارد تا هم نظام و هم عناصر ساخت یسع يردکارک

عنصـر   کیال از خاستگاه ؤان سید مینظام، همواره با کیموجود در  یمطالعه عناصر ساخت
ار و کز آشـ یتمـا تـر   نظـام گسـترده   کیـ ن عنصـر در درون  یـ ال از اسـتمرار ا ؤو س یساخت
آن هـم   ،ردکرفع و رجوع  ییردگراکارکتوان با  می ال از خاستگاه راؤقائل شد. س يوار نظام

شـود.   مـی  افتیه در استدالل تحول گرا ک ییردگراکارکاز  یاز نوع خاص يریتنها با بهره گ
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 یسـاخت هـاي   یگـ ژیوه ویتـوان بـا شـ    می را ینظام اجتماع یگر، عناصر ساختیبه عبارت د
مالحظـه   ،یعـ ینـد انتخـاب طب  یو فرا یبر طبق اصول احتمـال به ویژه  ی،ستیزهاي  سمیارگان

رفـع و   یوه متفـاوت یشـ  هد بینظام را با کیدر درون  یال از استمرار عناصر ساختسؤنمود. 
و هـا   زهید در سطح انگیه باکن است ین سوال] ایر[در پاسخ ای  می د.یرد. موضع برکرجوع 
ـ با ،ندک می نیمأت یه عنصر ساختک يازیگر، نیرد. به عبارت دک يمفهوم سازها  نگرش د در ی

ر پارسونز متفـاوت اسـت.   ین موضع با موضع اخیر شود. ایفست یزشیم انگیچارچوب مفاه
 کیـ «ه کـ ن سـوال  یـ پاسخ به ا ين موضع برایه اکسازد  می ر در ادامه خاطر نشانی می دیبر

د یـ امـل، با کل یـ تحل کیارائه  يست. محقق براین یافک»دهد؟ می پاسخ يازیساخت به چه ن
 ي، چـه الگوهـا  یا بـه عبـارت  یـ سـت  یاز چیـ ن نیـ ه منشاء اکند کز مطرح یرا ن یالؤن سیچن

  ؟از بوجود آمده اندین نین ایمأت يبرااي  یفرهنگ
  70شوند. ی میفرهنگ غالب ناش يف هنجاریاز تعارها  ازین

ن یـ ه بـر طبـق ا  کـ رد یـ گ می جهینت يردکارکل یتحل يبرااي  هیرو يادآوریر با ی می د.یبر
  ه:یرو

 يحفـظ نظـام دارا   يبـرا  ينش ضـرور کـ ه مربوط به نوع یثر با قضمؤد و یل مفیتحل .1
  از آن است. یمشهود بخش یپارچگکیه ک ینظام یعنی ؛شود می ارتباط متقابل شروع

نش کـ خلـق آن نـوع    يه بـرا کـ اسـت   یخاصـ  یزشـ یط انگین شـرا یل مبـ ین تحلیا. 2
  اند. يضرور
 ل عملیمورد تحل یپارچگکید یتول يه در واقع براکرا  یزشیانگ يل الگوهاین تحلیا .3

  ند.ک می فینند، توصک می
  است . ن الگوهایافتن منبع ایل در صدد ین تحلیا .4
ه بـه عنـوان عنصـر    کـ هـایی   زهیـ زه عامـل را بـا انگ  یانگهاي  امدیج و پیل نتاین تحلیا. 5

هـاي   وهی] شـ ينـد. از جملـه [عناصـر ضـرور    ک مـی  سهیبا هم مقا، اند ف شدهیتوص يورضر
  است . مورد سوالهاي  اریل به معیج نینتا يساز یخنث يانطباق انحراف برا

 کمکال را در ؤمورد س یپارچگکیفا شده توسط یل، نقش این تحلیه اکنیو باالخره ا .6
  دهد. می قرار یابیشود، مورد ارز می از آن محسوب یه بخشک یردن به نظامک
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  ییردگراکارکف یتعر
 ،فیـ ن تعری. ایی بدست دادردگراکارکارآمد از ک یفیتوان تعر می کنیه مباحث فوق، ایبر پا

 دات متفـاوت ارائـه شـده در مباحـث فـوق را پوشـش      یـ که همه تاکچنان گسترده است  آن
بحث از مسائل  يبرااي  هیتواند پا می هکاست  ینیو ع یچنان واقع ن حال، آنیدهد. در ع می
م ی، مفـاه يردکارکـ ل یتوان گفت: تحل ، مین رویاز ا ند.کارائه  ییردگراکارکموجود در  یعل

م ین مفـاه یـ ه اکـ ند و در صدد اسـت تـا نشـان دهـد     ک می را مطالعه ینظام اجتماع یساخت
ا هـا یـ   ازین نیتام ا عجز ازی يل توانمندیدله نظام ب یدگیا از هم پاشی ی،پارچگکیچگونه در 

 دادنن در صـدد نشـان   یهمچنـ  ،لیـ ن تحلینند. اک می تکنظام مشارهاي  ازیاز ناي  مجموعه
ان یبه ب .شوند می در نظام مورد نظر مربوط یم ساختیها، به وجود مفاه تکن مشاریچگونه ا

 يبـرا  یمربوط به نظـام اجتمـاع   یمفهوم ساخت کیه کهایی  ردکارک، يردکارکل یتحل، ردیگ
بـه خـود آن مفهـوم    هـا   ردکارکـ ن یـ ه چگونه اکنیل دارد اک کیت آن نظام به عنوان یوضع
  شوند. می مربوط یساخت

  تیعل يمعنا
اشـاره دارد. بـه   هـا   دهیـ ان پدیـ ن مین مطالعه، به رابطه متعیت متناسب با اهداف ایمفهوم عل

گـر همـان   یز دیـ ابد، آن چی می نیگر تعید يزین توسط چیبر اساس قوان يزیهر چ ی،عبارت
بـه  هـا   دهیـ ه پدکـ ن است ایسخن  يمعنا 71»ده مورد نظر است.یپد یرونیو ب یط درونیشرا

س، کـ ه بـه ع کـ بل یا تصادفی یاتفاق ير نه امرین تاثیا .ثرندأگر متیدکیا از یگر مربوط یدکی
انـد ارتبـاط    یاز نوع علّها  نیا همه تعیه آکال سؤن یاست. ا يداریو پا ينشانگر قاعده مند

افته اند و ین ی، روابط تعیه همه روابط علّکم یریاست بپذ یافکن مطالعه ندارد. یبا ا یچندان
 یتا برخـ است  ن بخش الزمیدر ا سازد. می نکرا مم یافتگین یاز تعهایی  ت گونهیه علکنیا

  شود:مطرح  یاز مواضع معرفت شناخت
فرض  الًن فرض احتماینامتقارن است، ااي  رابطهها،  دهیان پدین میرابطه متع ،موضع اول

ت بـه  یـ ده علیـ لسـوفان علـم معاصـر از ا   یشتر فیاگر چه ب .ان دانشمندان استیدر م یجیرا
عمومـاً  منظـر   کیـ از سـد: ینو مـی  ن بـاره یـ در ا 72هربرت سامون نند.ک می اجتناب یلکطور

ـ ا، از طریق ردیابی تیعل بینش یت معرفت شناختیموقعناخوشایند،  مفهـوم در اسـتفاده   ن ی
اربرد بـه عنـوان   کـ ن یح ایتوضعالوه بر این، است.  انگیز شگفتی تا حدي ج متون علمیرا
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قول چندان نمودر عین حال، منسوخ شده  یعادت زبان کیبه عنوان  یا حتی ياستعار يامر
ـ   رابطـه نامتقـارن   کیـ ت به عنوان ی، رابطه عليا نوشتار عادیچه در محاوره  ؛ستیآسان ن

به عنوان  عموماً »رابطه متقابل«و  »يردکارکرابطه « ،هک یدر حال .شود ی میتلق ـ طه منظم راب
) اسـت،  B) علـت ( Aگـوییم (  ه مـی کـ شـود. هنگـامی    انگاشته مـی متقارن  امالًکرابطه  کی

) رابطـه  B) و (Aگـوییم (  ه مـی کـ ) اسـت؛ امـا هنگـامی    A) هم علـت ( Bتوان گفت ( نمی
) A) و (Bاسـت گفـت (  کم و کـ تـوان بـی    دیگر دارند، میکبا ی ردي یا (رابطه متقابل)کارک

) متغیر مسـتقل  Aگوییم ( ه میکبا هم دارند. حتی هنگامی  )لردي یا( رابطه متقابکارکرابطه 
قـرارداد   که صـرفا یـ  کمعادله است، غالبا احساس ما این است  ک) متغیر وابسته در یBو (

) Aمال درستی نقش (کتوان با  ور میکمعادله مذنیم و در بازنویسی ک رقم نویسی را بیان می
  73.دیگر جابجا کردک) را با یBو (

 یشـناخت  یت هسـت یـ واقع کی، یذهن مقوله صرفاً کیش از یب 74یرابطه علّ ،موضع دوم
ان و روش شناسـان  یـ ان تجربـه گرا یـ تـنش م  أنشـ م سد:ینو می ن بارهیدر ا 75ماشفیتاست.

ا یاشـ  یوابسـتگ  يبـه معنـا   یرابطه علّ«ار است: ازنظر دانشمندان تجربه گرا کبرجسته و آش
ابـد.  ی نمـی  ارجـاع  یاضـ یم ریهمچـون مفـاه   یمیاست و به مفاه »گریدکیبه  یعیطب یواقع

، ارتبـاط  یت از بعـد زمـان  یا حذف علی یاستدالل علمهاي  ابزار یاز برخ یحذف رابطه علّ
ـ  ،میمفاه ینیگزیبه جا یافراط ییل نوگرایبا تما یکینزد دارد.  یواقعـ هـاي   دهیـ پد يجـا ه ب

رفتـه رفتـه    یواقعـ هـاي   دهی، پد76رسونیپ »گرامر علم«تاب ک، با ظهور پیشسال  60حدود 
. نمودهاي حسی نیز رفته رفته جاي خـود را  دادند نمودهاي معمول حواسخود را به  يجا

 یـی واقـع گرا  ینـوع و  نکـ مم یاز مواضـع فلسـف   یکی ي. البته، مفهوم سازبه مفاهیم دادند
و هـا   نـد یز فرایـ از دانشـمندان تجربـه گـرا و ن    یت قابـل تـوجه  یـ ثرکار اکه کمعتدل است 

چ نوع یم، هیان مفاهیه مکر قرار داده است. از آنجا یثأرا تحت ت يمردم عاد يرکفهاي  نشک
 ی. برخـ نـار بگذارنـد  کت را یـ د مفهـوم عل یـ ان مدرن بایوجود ندارد، مفهوم گرا یرابطه علّ
بـه متابعـت    یچ الزامیه ،نمادها يبه جاها  ، و مدلولیواقعهاي  دهیان [قائل به ] پدیدانشجو

  77ن تقاضا وجود ندارد.یا
ز قائل ید تمایق آن بایتحقهاي  ت و ابزاریعل یشناخت یت هستیان موقعی، معالوه بر این

ت نـام  یـ علهـاي   یژگینجا ویر آن در ایت و غیفاکهمچون ضرورت، ين رو، اموریشد. از ا
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ن موضع یمالحظه شوند. آخرها  دهیان پدین میرابطه متعهاي  د به عنوان شاخصیگرفته و با
ن مطالعه ملحوظ خواهـد  یت تنها دو مورد آن در این علّکه از انواع ممکنیا یمعرفت شناخت

ن یـ چـه ا است؛ زیرا معطوف  ییت غایشتر توجهات به علیب .ییت غایعلـ   ت مولدیشد: عل
قدر ه اگر چه ب .برخوردار است ییردگراکارکدر تري  گاه برجستهیت در ظاهر از جایعل نوع

 یر منطقـ یفرض غ کیز به عنوان ین از آن بحث نشده و غالباً ییردگراکارکات یدر ادب یافک
  شود. می طرد یبه آسان

رسند، امـا   می به نظر یسطح ياگر چه تا حد »ییت غایعل«و  »ت مولدیعل« يواژه ساز
ن مفهـوم  یـ ت، بـه ا یق انواع مختلف علیردن دقکمعنا  يبرابه ویژه  ت،ین موضع از علیر اد

و  78یافکـ ت یعل ییارسطو یت مولد به آنچه در واژه شناسیعل، ن رویم. از ایاز دارین يساز
در  »یافکـ «هر حال، صفت  بهنام گرفته، اشاره دارد.  79ت صرفیمعاصر عل یدر واژه شناس

ردن را از دسـت  کـ د یـ ا تولیردن کخلق  یعنیود خل یاص یواقع داللت ضمنه ب ،اربرد عامک
 کیـ ار رفتـه، در  کـ نجا بـه  یه در اک همان گونه »تیعل«گر، اگر واژه ید يداده است. از سو

د یـ صـورت، با  ایـن ند، در کاشاره  یابین یاز تع یار رود و به انواع متفاوتک، به ینوع يمعنا
 80دیـ ن موضـع، تول یـ خـاص در ا  ينند. معنـا کن یمشخص آن را تع يمعنا يگریدهاي  واژه

ت یـ ن نـوع عل یـ از ا ین معرفـ یتر ه سادهکند ک می سنده سطور احساسینو ،ن رویست. از اا
  است. »ت مولدیعل«همان 
شـود.   می شناخته 81یت شناسیبه عنوان غا ه عموماًکاشاره دارد  يزیبه چ »ییت غایعل«
ت یـ ن مطالعـه غا یـ ه در اکـ ست. از آنجـا  یت نیده علیا بیانگر، یت شناسین حال، غایدر ع
 يشـتر یدقـت ب ها  اربرد واژهکدر  يد تا حدیت مالحظه شد، بایاز عل یلک، عنوان شیشناس

ار بـرد، امـا در مـورد    کـ را بـه   »ییعلت غا«تواند واژه  می زیمبذول شود. محقق با استنتاج ن
ن یـ رسـد. ا  مـی  خام به نظر يحدتا  82»هت شناسانیعلت غا«اربرد عبارت ک »یت شناسیغا«
ن یاز منظر ا،افتهیب یکاز دو زبان متفاوت ترهایی  با واژه »ییت غایعل«ه واژه کراد محتمل یا

از  ياریسـت. بسـ  ین یراد قابـل قبـول  یـ دارند، ا یتین وضعیچنها  از واژه ياریه بسکت یواقع
ر یـ و غ یم شناسی، اقلیشناس، فرهنگ یجامعه شناسهاي  لغت هنگفرافته به یراه هاي  واژه

علـت  «ا یـ  83»تئیـ نها«چـرا واژه   ،هکـ نیه مطرح اسـت ا ک یالسؤاما  .دارند ین وضعیآن چن
 یفـ  »یت شناسـ یغا«همچون واژه  ،»تئینها«واژه رود؟ میار نکبراي این منظور به  84»یینها
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ت یـ عل« احتمـاالً ا یـ  »ییعلت نها«عبارت  عالوه بر این،ت ندارد. یبه علاي  چ اشارهینفسه ه
ارائه شـده و مقصـود    يدر معنا ن معنا ضرورتاًیا .دارد ییهدف نها رب یداللت ضمن »یینها
 کیدر  »یینهاهاي  علت«و  »تئینها« هاي ه، واژهکنیست. و باالخره این مفهوم مندرج نیاز ا
ه کـ آن گونـه  ، اما تصور اهـداف  .ا هدف اشاره دارندیار گسترده به قصد یبس یحیتلو يمعنا
ن مطالعـه، بـر   یقت، ایست. در حقین ارجاع نیمتضمن ا ار رفته، ضرورتاًکن مطالعه به یدر ا

ت یـ عل«سـنده، واژه  ین رو، از نظـر نو یست. از اینش گران نکه مقصود کد دارد یکأت یاهداف
  ط است.ین اوضاع و شراین واژه در ایمناسب تر ظاهراً »ییغا

  ییدگرارکارکدر  یله علّئه عام مسیقض
) Xتوان به اختصار به صورت ذیل بیان نمـود:( (  ردي را میکارکروش شناسی  یانیمنطق بن

مفهـوم در ایـن نظـام یـا      ک) به یX) است.) در این قضیه، (Aرد (کارک)، داراي Yدر نظام (
نظـام خـود حـافظ و داراي حـدود و ثغـور       ک) به یYویژگی این مفهوم اشاره دارد؛ ( کی

آن اشـاره دارد.  »نیـاز «) به وضعیت این نظام در قالـب مفهـوم تـامین   Aمعین اشاره دارد و (
) و A) علـت ( Xه (کـ توان گفت  ه، آیا میکسؤال علّی اساسی نهفته در این قضیه این است 

)Y) است یا (A) و (Y) علت (Xه در کـ العه است ) است. این سؤال، سؤال اساسی این مط
  مباحث دیگر بدان پاسخ داد ه خواهد شد.
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