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   حاكم بر علوم انساني مدرن پوزيتيويسمشناختي  روشو بررسي نقد 
  )شناسي با تأكيد بر علم جرم(

  

∗دكتر مجتبي جاويدي  
 

 چكيده
شناختي تنها روش رايج در علوم  اگرچه پوزيتيويسم در عرصه روش

ي علوم  ترين روش در حوزه توان آن را مسلط اجتماعي نيست، اما هنوز هم مي
اي كه در علوم اجتماعي  اصوالً هر نظريه. شناسي دانست مله جرماجتماعي و از ج

شناسي  شناسي و معرفت شناسي، هستي شود تحت تأثير مبادي انسان مطرح مي
 خاص متناسب با آن مبادي هاي گيري روش اين مبادي منجر به شكل. خاصي است

 هر بر اين اساس. شود شده است كه از آن به مبادي روشي يك نظريه ياد مي
شود مبتني بر آن مبادي  اي كه از سوي عالمان علوم اجتماعي مطرح مي نظريه

نگارنده در تالش . است و آنان چه بدانند و چه ندانند با آن مبادي مواجه هستند
روش غالب در علوم انساني » شناختي روش«است در اين مقاله به نقد و بررسي 

 استقرايي است –اي  وي فرضيهيعني روش پوزيتيويستي كه خود مبتني بر الگ
 استقرايي كه در واقع اين -اي  ترين اصول حاكم بر الگوي فرضيه مهم. بپردازد

گرايي،  گرايي، طبيعي علم: كارگيري آن اصول است عبارتند از روش، محصول به
  . بيني گرايي، رهايي از ارزش و تبيين و پيش آفاقي

بادي پرداخته شده، سپس در اين مقاله ابتدا به نقد و بررسي اين م
 استقرايي در مقام عمل مورد بررسي -اي  مشكالت مربوط به كاربرد الگوي فرضيه

شناسي  شناسي و معرفت شناسي، هستي بررسي مبادي انسان. قرار گرفته است
گيري چنين روش خاصي متناسب  نظريات پوزيتيويستي كه خود منجر به شكل

يتي است كه به علت گستردگي بحث، مجال با آن شده است موضوع بسيار با اهم
شناختي اين  طلبد و ما در اين مقال تنها به نقد و بررسي روش ديگري را مي

  .نظريات خواهيم پرداخت
الگوي  -4پوزيتيويسم،  -3انساني،  علوم -2شناسي،  روش -1: هاي كليدي واژه
  . استقرايي-اي فرضيه

  

                                                            
  mojtabajavidi@gmail.com                                                                 دانشگاه شيرازاستاديار  ∗
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  مقدمه. 1
. باشد اي رايج و پركاربرد در علوم اجتماعي ميه روش پوزيتيويستي از جمله روش

توان آن  شناختي تنها روش رايج نيست، اما هنوز هم مي اگرچه پوزيتيويسم در عرصه روش
گرچه پيشينه . شناسي دانست ترين روش در حوزه علوم اجتماعي و از جمله جرم را مسلط

 منبع كسب معرفت را بايد به عنوان» حس و تجربه«پوزيتيويسم به معناي كاربرد انحصاري 
به عنوان گرايشي » پوزيتيويسم«جو كرد، اما واژه و از قرن شانزدهم ميالدي به بعد جست

فلسفي، نخستين بار از سوي سن سيمون و شاگردش آگوست كنت در قرن نوزدهم به كار 
جه اي كه در علوم طبيعي خصوصاً فيزيك رخ داده بود، تو كننده با رشد و رونق خيره. رفت

آميز علوم طبيعي گسترش يافت و تالش  انديشمندان اجتماعي به اقتباس روش موفقيت
گاه  آگوست كنت معتقد بود كه ما تا آن. شد در علوم اجتماعي نيز از اين روش استفاده شود

اي  كنيم، نبايد به گونه كه به صورتي پوزيتيويستي در مورد علم نجوم يا فيزيك انديشه مي
د سياست و دين بيانديشيم، لذا به اعتقاد وي الزم است روش پوزيتيويستي متفاوت در مور

. كه در علوم طبيعي به پيروزي رسيد به همه ابعاد انديشه نيز تسري پيدا كند
هاي گوناگون مدعي كشف  از ميان شيوه 1ها معتقدند كه علم پوزيتيويستي پوزيتيويست

هاي ديگر  دانش علمي بر روش. دشو ترين شيوه محسوب مي حقيقت، بهترين و درست
آنان تنها روش معتبر كسب معرفت را .  شددها خواه برتري دارد و در نهايت جايگزين آن

هاي شناخت واقعيت  دانند و ساير روش روش علمي به معناي روش حسي و تجربي مي
ز نظر گرايي ا خارجي از جمله استفاده از وحي و تعاليم ديني و همچنين راسيوناليسم و عقل

. علم از نيمه دوم قرن نوزدهم به معناي مزبور به كار برده شد. ها معتبر و مقبول نيست آن
در واقع آنچه كه به تدريج از قرن شانزدهم ميالدي و به طور خاص از نيمه دوم قرن 
نوزدهم به بعد رخ داد آن بود كه علم حسي و تجربي به عنوان تنها راه شناخت و ارتباط 

بديهي است كه اگر حس تنها راه شناخت جهان واقع . هان خارج معرفي شدانسان با ج
باشد، معرفت علمي معرفتي خواهد بود كه از طريق حس به دست آيد و يا دست كم از 

 . طريق حس قابل اثبات يا ابطال باشد و يا آنكه از اين طريق بتوان آن را تأييد كرد
داراي مباني، اصول هستند وم انساني حاكم بر علكه همچنان نظريات پوزيتيويستي 

 ابتدا بايد به نقد و بررسي سير طي شده آن،سازي  هايي است كه در راستاي بومي و شاخصه
ها با آن مباني و  ها و همچنين ميزان سازگاري نظريه از آن مباني و اصول به سمت نظريه

ت اسالمي اهتمام اصول پرداخت و سپس به نقد و بررسي آن مباني و اصول بر اساس حكم
شناختي،  شناختي، هستي اين مباني و اصول شامل مباني و اصول معرفت. داشت
اي كه نظريه علمي  مجموعه مبادي و اصول موضوعه. شناختي است شناختي و روش انسان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


73 ر علوم انساني مدرن شناختي پوزيتيويسم حاكم ب نقد و بررسي روش
آورد كه از آن  گيرد، چارچوب و مسيري را براي تكوين علم پديد مي ها شكل مي براساس آن

 ي الزمه 2.شود ياد مي» شناسي بنيادين روش«و از شناخت آن به » مروش توليد عل«به 
  وشناختي شناختي، هستي شناسي يك علم، شناخت مبادي معرفت شناخت روش

شناسي به عنوان يك علم مستقل، از مبادي   چرا كه روش، حاكم بر آن استشناختي انسان
گيري  ي اين مبادي سبب شكلده نحوه سامان. برد و اصول موضوعه مربوط به خود بهره مي

   .)217 -216، صص1390پارسانيا، (شود شناسي خاص متناسب با آن مي نوعي روش
هيچ دانشي . كند روش، مسيري است كه دانشمند در سلوك علمي خود طي مي

بدون روش ممكن نيست؛ زيرا دانشمند به هنگام حركت فكري به سوي مجهوالت، راهي را 
. زاد است توان گفت كه روش با دانش هم بنابراين مي. اوستكند كه همان روش  طي مي

شناسي،  در واقع روش. پردازد شناسي، دانش ديگري است كه به شناخت آن مسير مي روش
هاي توليد علم و دانش در عرصه معرفت بشري است و  هاي انديشه و راه شناخت شيوه

 آلي است؛ بدين معنا كه شناسي دانشي روش. موضوع اين دانش، روش علم و معرفت است
 گيرند خود آن مطلوب نهايي ما نيست بلكه دانشي است كه آن را براي دانش ديگري فرامي

شناسي نسبت به خود علمي كه به يك واقعيت عيني  بنابراين روش .)71-69همان، صص(
در واقع . شود ، علم درجه دوم محسوب مي)علم درجه اول(پردازد  طبيعي و يا انساني مي

  . پردازد شناسي به بررسي روش مطالعه در علوم درجه اول مي وشر
شناسي به عنوان يك علم، ضمن آنكه از موضوع خود اثر  چنانكه بيان شد روش

. پذيرد شناس كامالً تأثير مي شناختي روش شناختي و هستي پذيرد، از بنيادهاي معرفت مي
هاي  شناسي ها و انسان شناسي ي هستها، شناسي هاي فلسفي، معرفت به اين ترتيب بنيان

گوناگون، انواع مختلف روش را كه در عرض يكديگر و يا در تقابل با يكديگر قرار دارند، 
شناسي، تأثيرات مناسب  شناسي و انسان شناسي، هستي هر سطحي از معرفت. آورند پديد مي

  . گذارد شناسي باقي مي با خود را در حوزه روش و روش
 موحاكم بر علروش شناختي  روشنقد و بررسي صورت خاص به ه ما در اين مقاله ب
  است استقرايي-فرضيه اي  كه مبتني بر الگوي يستي پوزيتيوانساني مدرن يعني روش

   .گذاريم خواهيم پرداخت و نقد ساير مبادي را به مقال ديگري وا مي
ست كه  از آن جهت داراي اهميت اعلوم انسانيهاي  اين شيوه پرداخت به نظريه

 تنها از كساني ساخته است كه هم به بنيادهاي ها اين حوزهپردازي در عرصه  نظريه
. شود آشنا بوده و هم توان داوري درباره آن بنيادها را داشته باشند هايي كه مطرح مي نظريه
يابد كه تأمالت دانشمندان از محدوده اختالفات روبنايي،  پردازي در جايي مجال مي نظريه

دهد كه  گوهاي عميق فكري در صورتي رخ ميو گفت. هاي مبنايي جلب شود تفاوتبه سوي 
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كنند، بشناسند و هم از تبارنامه كالم  افراد، هم مباني فرهنگي را كه در آن زندگي مي

گو فراهم نباشد، مواجهه از افق انديشه، به و اگر شرايط فوق براي گفت. مخاطب آگاه باشند
هاي صرفاً سياسي تنزل  في و احساسي اشخاص و يا اصطكاكصحنه تعامالت و روابط عاط

   .كند پيدا مي
 در روش  استقرايي-اي  فرضيهالگوي اصول حاكم بر بررسي و نقد . 2

  پوزيتيويستي
كه در در روش پوزيتيويستي  استقرايي -اي   فرضيهالگوي ترين اصول حاكم بر  مهم

گرايي،  گرايي، طبيعي علم:  عبارتند از،كارگيري اين اصول است واقع اين روش، محصول به
ها خواهيم  بيني كه در ادامه به بررسي و نقد آن ايي از ارزش و تبيين و پيشگرايي، ره آفاقي

  .پرداخت
   گرايي علم. 1. 2

شناسي به صورت مكرر  حقوق كيفري و جرمعلوم اجتماعي از جمله هاي  در كتاب
شناسي امري علمي است و  كيفري و جرمشود كه پژوهش در عدالت  اين جمله ديده مي

شناسي  اساساً دانش جرم .3بيني كند كند تا روابط ميان متغيرها را تبيين و پيش كوشش مي
به همين خاطر است كه با غيرعلمي . متولد شد 4يا ساينتيزممبتني بر همين رويكرد علمي 

شناسي دانش  جرم«شود كه  خواندن تمام دستاوردهاي ديني و عقلي، چنين گفته مي
اي بيش نيست كه اين دانش  سده. گذراند اي است كه دوران كودكي خود را مي نوخاسته

تجربي و تركيبي، از مقام پندار و تفكر و انديشه و گفتار فارغ گرديده و به عمل پيوسته و از 
ذهني بودن به عيني بودن درآمده و راه امعان نظر، تجربه، آزمون و سنجش را در پيش 

شناسي تا آن  حاكميت روش علمي پوزيتيويستي بر جرم .)1،ص1369نيا،  كي(» ه استگرفت
   5.شود شناسي با توجه به همين روش تعريف مي اندازه است كه اساساً امروزه جرم

ن است كه ما در پوزيتيويسم شاهد اينكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت 
شناسي، ناظر به مفهوم علم  در جرم» لمع«تغييري در مفهوم علم هستيم و كاربرد كلمه 

تر آنچه كه پس از رنسانس رخ داد و در قرن نوزدهم  به تعبيري دقيق. پوزيتيويستي است
ميالدي به اوج خود رسيد، تغيير مبناي علم بود؛ به اين بيان كه به دليل غلبه 

ان تنها و پوزيتيويستي، علم حسي و تجربه به عنو) اصالت حس(شناسي آمپريستي معرفت
بديهي است كه اگر حس و تجربه . راه شناخت و ارتباط انسان با جهان خارج معرفي شد

دار شناخت واقع  تنها راه شناخت جهان واقع باشد، معرفت علمي، يعني معرفتي كه عهده
است، معرفتي خواهد بود كه از طريق حس و تجربه به دست آيد و يا دست كم از طريق 

 .ات يا ابطال باشد و يا آنكه از اين طريق بتوان آن را تأييد كردحس و تجربه قابل اثب
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75 ر علوم انساني مدرن شناختي پوزيتيويسم حاكم ب نقد و بررسي روش
شناختي، علم از مصاديق غيرتجربي   با اين تغيير معرفت.)24-23، صص1390پارسانيا، (

خود منصرف شد و در معناي جديد خود به كار رفت و به سرعت خود را در تمامي علوم 
اي پوزيتيويستي از علم در نيمه دوم قرن اين معن. شناسي نشان داد انساني از جمله جرم

نوزدهم به اوج تاريخي خود رسيد تا جايي آگوست كنت ادعا كرد كه اين معنا، جايگزين 
بدين ترتيب، به تدريج اين نگاه غالب شد كه . هاي فلسفي و ديني شده است معرفت
 اين معارف هاي ديني، اساطيري، فلسفي و متافيزيكي علم نيستند، بلكه هريك از معرفت

  .توانند موضوع معرفت علمي قرار گيرند مي
توان قرار  توان گفت كه تعاريف ارائه شده از علم را در سه گروه مي بر اين اساس، مي

. اول تعاريف پوزيتيويستي و تجربي، دوم، تعاريف قبل تجربي، سوم تعاريف بعد تجربي: داد
ه در حاشيه اقتدار دنياي غرب، غلبه تعريف پوزيتويستي علم همان تعريفي است كه امروز

هاي  هاي رسمي و از جمله مراكز آموزشي ايران از نخستين سال جهاني يافته و در سازمان
شود؛ چندان كه ساير معاني علم و از جمله  آموزشي در سطوح مختلف، تعليم داده مي

هاي   و آگاهيمعنايي كه فرهنگ و تمدن اسالمي با آن مأنوس بوده، اينك به عنوان معرفت
مدرن از علم است  معناي بعد تجربي علم، معناي پست. غيرعلمي در انزوا قرار گرفته است

اين معنا گرچه همچنان در بيرون از . كه به تدريج از نيمه دوم قرن بيستم پديد آمد
هاي رسمي علمي و در حاشيه صورت غالب علم مدرن قرار دارد، اما حوزه مباحث  محيط

تعاريف ماقبل تجربي علم، مجموعه تعاريفي است كه به . ا تسخير كرده استفلسفه علم ر
لحاظ تاريخي، قبل از غلبه معناي پوزيتيويستي علم در تاريخ و فرهنگ بشري حضور داشته 

هاي ديني و در حوزه متافيزيك، در يونان، دنياي  اين نوع تعريف در محدوده فرهنگ. است
علم در اين تعاريف نيز . هاي مدرن مقبوليت دارد سفهاسالم و حتي در مقطع نخستين فل

هاي ديگري قرار  ها و معرفت شيوه و روشي مختص به خود داشته و در مقابل آگاهي
 اند؛ مانند شعر، خطابه و جدل گيرد كه به رغم كاركردهاي مفيد و مؤثر خود غيرعلمي مي

   .)45 -44،صص1390پارسانيا، (
شناسي در  جرمعلوم اجتماعي از جمله  در مباحث 6 يا ساينس»علم«امروزه واژه 

هاي آن هيچ وقعي به مباحث  رود و لذا در آموزه معناي پوزيتيويستي آن به كار مي
شناسي علمي در مقابل  در اين معنا جرم. شود هاي ديني داده نمي متافيزيكي و آموزه

كاران او در اين خصوص مثالً استفاني و هم. گيرد شناسي فلسفي و يا مذهبي قرار مي جرم
شناسي به اعتبار رشته مستقل علمي بودن، بالنسبه جوان است  اگر بزه«: گويند چنين مي

هاست كه متفكران به طور  قرن. اي كهن در تاريخ طوالني زندگي بشريت دارد معهذا ريشه
اني كه اند تا دور پراكنده و خالي از نظم و ترتيب، در مقام تحقيق از علل بزهكاري برآمده
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ها به جاي اينكه بر پايه علمي به معناي دقيق كلمه  چندان از آن دور نيستيم اين پژوهش

  .)371، ص1، ج1369نيا،  كي(» استوار باشد، فلسفي يا مذهبي بوده است
چنانچه قبالً نيز بيان شد آگوست كنت از بزرگان مكتب پوزيتيويسم، سه دوره 

. دوره ديني يا خيالي، دوره فلسفي و دوره علمي: تمعرفتي براي حيات بشر ترسيم كرده اس
شناسي  توان در تاريخچه نظريات جرم اين سه مرحله ترسيم شده توسط آگوست كنت را مي

 به وقوع پيوست تا 7از بكاريا تا لمبروزو به تدريج يك انقالب فكري. به وضوح مشاهده كرد
رشد علم . فلسفي و متافيزيكي شدشناسي جايگزين رويكرد ديني،  اينكه رويكرد علمي جرم

قرارداد اجتماعي بكاريا كه مبناي نظم اجتماعي ي  نظريهتجربي انسان، نقدي جدي را بر 
شد   فرضي خوانده ميأقرار گرفته بود وارد كرد و تمركز مطالعه را از سؤاالتي كه داراي منش

     ).117، ص1995موريس، (به سوي مطالعاتي تجربي سوق داد
 پوزيتيويسم اين است كه در نهايت اين علم است كه واقعيت عيني و فرض اصلي

در اين خصوص دو نفر از . سازد خارجي جهان طبيعي و جهان اجتماعي را آشكار مي
 هاي گات فردسون و هيرشي در كتاب خود با نام شناسان پوزيتيويست به نام جرم

شناسي پوزيتو  هاي جرم ويژگيقطعاً يكي از «: گويند چنين مي 8شناسي پوزيتيويستي جرم
عالوه بر اين، اعتقاد به وجود واقعيت . گيري است اعتقاد به واقعيت خارجي عيني قابل اندازه

ها از  گيري و تكرار مكرر و مستقل پديده هاي مورد استفاده براي اندازه قابل فهم، روش
    ).همان(»هاي اين رويكرد است ترين نگرش اساسي

  گرايي  طبيعي.2. 2
 اصلي پوزيتيويسم استفاده از روش موجود در علوم طبيعي هاي يكي از شاخصه

جوي روابط علي و تأثيري است كه و براي مطالعه رفتار اجتماعي است و عموماً شامل جست
گرايي ياد  از اين شاخصه به طبيعي. وجود داردبه همان روش مورد استفاده در علوم طبيعي 

  .شود مي
شناسي پوزيتيويستي آن است كه  به عنوان يكي از اصول جرمگرايي  مفهوم طبيعي

برد و  شود، بهره مي شناسي، از همان روشي كه در علوم طبيعي استفاده مي علم جرم
 كه خود قبالً معتقد 9به عنوان مثال، انريكو پسينا. كند هاي خود را بر آن مبتني مي تبيين

شناسي كالسيك به سمت   جرمشناسي بود، در تغيير مسير به مكتب كالسيك جرم
 اين فرد در ،)73، ص1389(فريبه اعتقاد . شناسي پوزيتيويستي نقش مهمي داشت جرم

هاي انتزاعي و  يكي از لحظات ناب هوشياري علمي، قبل از اينكه بار ديگر به انديشه
 ميالدي عنوان كرد كه بايستي روح 1879متافيزيك باز گردد، در يك سخنراني به سال 

اي در نظام قضايي دميده شود؛ نظام قضايي بايد خود را در رودخانه علوم طبيعي  تازه
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هاي انتزاعي، مطالعه حقايق عيني را  شو دهد و به جاي عالم مجردات و نظريهو شست

   .جايگزين كند
همچنين آدولف كتله از اولين مبدعان آمار جنايي، بر مطلوبيت استفاده از روش 

آن چيزهايي كه وقتي با ثبات «: كند تماعي چنين تأكيد ميعلوم طبيعي در علوم اج
علت و سريع تغيير  اند و بي شوند و هميشه همين گونه انگيزي بازآفريني مي شگفت

گر را به  اي نقش يك مشاهده براي لحظه. كنند، بايستي از يك نظمي برخوردار باشند نمي
گرفته شده در مقابل علل طبيعي در مطالعه امور انساني بر همين اصول . گيريم خود مي

   ).30، ص 1998ولد و همكاران، (»كنيم ديگر تكيه مي
اي از ضررهاي علوم  گرايي ابتدا بايستي متوجه پاره در خصوص نقد رويكرد طبيعي

 با تسلط بر طبيعت شرايط  اين تلقي كه علوم طبيعي توانسته. طبيعي در كنار فوايد آن بود
انديشانه نسبت به علوم  وجود بياورد، نگاهي افراطي و خام هبشر برفاهي و آرماني را براي 

در حالي كه ضررها و خسارات علوم . گرايانه سطحي است طبيعي و منبعث از يك تلقي علم
گرايانه فقط  طبيعي براي بشر و محيط زيست او بر هيچ كس پوشيده نيست، از منظري علم

اند و موجبات آسايش و راحتي بشر  غان آوردهاين علوم براي انسان منفعت و رفاه به ارم
به اعتقاد نگارنده  البته -اما بايد توجه داشت كه درست است ابزار زندگي و آسايش . اند بوده
بشر در اثر پيشرفت علوم طبيعي زياد شده، اما مشكالت رواني، فردي و  -اي از افراد عده

. گرايان مغفول مانده است ادي از نگاه علمها، تا حد زي وجود آمده از اين پيشرفت هاجتماعي ب
 گرايي موجود است انديش افراطي به علوم جديد از جمله نمودهاي علم نگاه مثبت

   .)22 ، ص1385عبداللهي آراني، (
هاي  نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در مقابل ديدگاه

هاي فلسفي ديگري نيز رشد   جريانگرا داشتند، در غرب پوزيتيويستي كه رويكردي طبيعي
هايي همچون  هاي طبيعي هستند؛ جريان كرد كه مدعي تفاوت بنيادين بين انسان و پديده

گرچه اين . اگزيستانسياليسم، هرمنوتيك، رومانتيسم و تحليل زباني از اين قسم هستند
هاي   كه پديدهها ادعاهاي مختلفي نسبت به همديگر دارند، اما در اين ادعا مشتركند جريان

توان ويژگي معرفت  نمي  بنابراينهاي طبيعي نيستند،  انساني ماهيتاً همچون پديده
به . ها يافت بيني و كنترل را در آن  معلولي و امكان پيش-چون رابطه عليهم) تجربي(علمي

تواند روش تجربي و كشف روابط علي و  همين جهت روش مطالعه در علوم انساني نمي
 و فهم منظر و نگاه 11باشد، بلكه بايد از طريق مراجعه به درون 10العه از بيرونمعلولي و مط

در (به همين جهت گاه از اين رويكردها به رويكردهاي معناكاو . انسان به جهان صورت گيرد
رغم اينكه  به به عنوان مثال .)30، ص1390كياشمشكي، (شود ياد مي) كاو مقابل علت
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پردازي   اما در عرصه نظريه،ي نسبت به علوم طبيعي داردرويكردي پوزيتيويست» هيك«

از نظر . دهد مي گرايانه از خود بروز  علوم اجتماعي، نگاهي كامالً غيرپوزيتيويستي و انفسي
كند،  وي، جنس موضوعات و پديدارهاي علوم طبيعي و علوم اجتماعي به كلي باهم فرق مي

شود، بدين معني كه  قي جهان خارج از ذهن ميهاي آفا  اولي مشتمل بر پديدارها و واقعيت
هاي جهان واقع هستند كه با مشاهده مستقيم قابل مطالعه  موضوعات علوم طبيعي هستي

در حالي كه در موضوعات علوم اجتماعي، مطابق نظر هيك، باورها و عقايدي . هستند
 ديلتاي .)141ص، 1385عبداللهي آراني، (دهند هستند كه خود را در رفتار مردم بروز مي

هاي تجربي مثل مشاهده و  فيلسوف آلماني قرن نوزدهم هم بر اين اعتقاد بود كه روش
آزمايش مخصوص علوم طبيعي است، اما در علوم اجتماعي كه پديده مورد بررسي انسان 

جان چون سنگ يا دنياي غريزي موجودات زنده سروكار  است، پژوهشگر با پديدارهاي بي
همين بر . آيد به كار مي) هرمنوتيك(علوم اجتماعي تنها علم تفسيري در حوزه . ندارد

 قائل به تفكيك شد و وظيفه علوم اجتماعي را فهم 13و فهم 12اساس وي ميان تبيين
هاي فيزيكي و بخش عمده جانداران ديگر، غريزي  رفتار آدمي بر خالف پديده. دانست

ها از سوي فرد و طيف   و تفسير آننيست و متأثر از قصد و نيات، احساسات، هنجارها
توان تبييني براي آن يافت كه همه عوامل  اي از عوامل ديگر است و به سختي مي گسترده

هاي تفسيري بيشتر تفريدي است و نه  به همين دليل تبيين. مذكور را در نظر گرفته باشد
  .ماكس وبر نيز با او هم عقيده بود. تعميمي

تواند از خواص  عالمه طباطبايي، علوم طبيعي تنها مي حكمت اسالمي به اعتقاددر 
هاي آن، و ارتباطي كه آثار طبيعي با موضوعاتش دارد، بحث كند، كه اين  ماده و تركيب

ارتباط طبيعي چگونه است؟ علوم اجتماعي نيز اگر از همان روش علوم طبيعي استفاده كند 
تماعي هست بحث كند، و اما حقايق تواند از روابط اجتماعي كه ميان حوادث اج تنها مي

 حقايقي كه محيط به طبيعت و خواص -خارج از حيطه ماده، و بيرون از ميدان عمليات آن
 و همچنين ارتباط معنوي و غير مادي آن با حوادث عالم، و اينكه آن حقايق چه -آنست

يا سلباً اظهار نظر ها ايجاباً  تواند در آن ارتباطي با عالم محسوس ما دارد؟ علم اجتماعي نمي
 در جاي ديگر ايشان در اين خصوص چنين .)443 -442، صص1، ج1386طباطبايي،  (كند
كند و آثار هر موضوعي را براي آن  علوم طبيعي از خواص طبيعت بحث مي«: گويند مي

نمايد، و به عبارتي ديگر، اين علوم مادي عرصه جوالنگاهش تنها ماده است كه  اثبات مي
تواند متعرض شود و در   و خواص ناپيداي ماده را پيدا كند و اما غير آثار آن را نميبايد آثار

آن چيزي را اثبات و يا نفي كند، پس اعتقاد به نبود چيزي كه دست حس و تجربه به آن 
  .)639همان، ص (»ترين مصاديق خرافه است رسد، اعتقادي بدون دليل و از روشن نمي
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گرايي سخن به   تعابير باال به صراحت در نقد طبيعيگرچه عالمه طباطبايي به جز

توان از برخي از اصول مورد قبول و اشاره ايشان در خصوص اين  اند، اما مي ميان نرانده
ترين  شود و از اصلي عالمه طباطبايي از فالسفه صدرايي محسوب مي. موضوع استفاده كرد

قبول تشكيكي بودن وجود، با . مباحث فلسفه صدرا، مبحث تشكيكي بودن وجود است
االصول بايد  هاي طبيعي دانست و علي هاي انساني را كامالً متباين با پديده توان پديده نمي

از اين رو، . ها باشد وحدتي هرچند عميق و بنيادين در پس تكثر ظاهري اين پديده
گرايي هستند، مبتني بر نوعي  رويكردهاي دو جهاني و تبايني كه مخالف طبيعت

از . شناختي فلسفه صدرا سازگار نيست شناختي است و با تشكيك هستي گرايي هستي تكثر
پارچگي واقعيت تأكيد دارند،  گرا نيز گرچه بر وحدت و يك طرف ديگر، رويكردهاي طبيعت

اند كه وجود انسان   پنداشته، بنابرايناما تكثر برآمده از وحدت از نگاه آنان پوشيده مانده
گرايي نيز با  هاي طبيعي است و لذا رويكرد طبيعي با وجود پديدهسطح  ساحت و هم هم

توان سخن از  از اين رو در فلسفه صدرا مي. تشكيكي بودن وجود فلسفه صدرا سازگار نيست
هاي  رغم داشتن تفاوت بهكرد؛ دو جهاني كه » تر دو جهان در يك جهان بزرگ«نگرش 

اي  تر قرار دارند كه منشأ پاره ن بزرگاساسي و بنيادين، هر دو در زيرمجموعه يك جها
 اما حال سؤال پيش .)33-32، صص1390كياشمشكي، (گردد ها مي ها بين آن شباهت

ها  هاي متمايز هركدام از اين دو جهان چيست؟ و چه ارتباطي بين آن آيد كه ويژگي مي
 عالمه .نمايد وجود دارد؟ اينجاست كه اهميت نظريه اعتباريات عالمه طباطبايي رخ مي

ها با حقايق، شرح درخوري از ساختار  طباطبايي با بسط نظريه اعتباريات و تحليل نسبت آن
هاي انساني نسبت به  تفاوت پديده. جهان آدمي و رابطه آن با جهان عيني داده است

هاي  به عبارت بهتر، كنش. هاي طبيعي در آگاهانه و اختياري بودن افعال انساني است پديده
ها در مواجهه با امور  هايي هستند كه انسان هاي بزهكارانه، كنش  جمله كنشانساني از

هاي  ها را نسبت به پديده هاي اساسي هستند كه آن دهند و داراي ويژگي مختلف انجام مي
توان همان روش موجود در علوم طبيعي را عيناً در  كند و لذا نمي طبيعي عالم متفاوت مي

آگاهانه بودن، ارادي بودن، : ها عبارتند از ترين اين ويژگي ممه. ها به كار برد مورد آن
هاي  اگرچه در كنش. هاي زماني و مكاني داري، معناداري و تناسب با موقعيت هدف

 -توان به مانند علوم طبيعي، شاهد ضرورت حقيقي  ها نمي بزهكارانه به علت همين ويژگي
  .  اعتباري بود- نوعي ضرورت فرضي توان شاهد فلسفي بود، اما با اين حال همچنان مي

   رهايي از ارزش.3. 2
هاي روش پوزيتيويستي تالش براي حفظ عينيت در پژوهش و  يكي از ويژگي

پايه اصلي . احتراز از هرگونه داوري ارزشي به نفع يا عليه ادعاهاي مربوط به شناخت است
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ست كه حقيقت به صورت شناسي به طور خاص اين ا علوم پوزيتيويستي و به تبع، علم جرم

اين .  دانش به دست بياوريم،توانيم در خصوص آن حقيقت عيني عيني وجود دارد و ما مي
اي درست باشد بايد با واقعيت تطبيق  خود بر اين اصل مبتني است كه براي اينكه فرضيه

صدق چيزي ناشي از آن . چيزي امري نسبي نيست 14در اين صورت صدق. داشته باشد
ن امر در عالم واقع وجود داشته باشد فارغ از اعتقادات انساني در خصوص آن است كه آ

هاي عيني و مستقل از  آنان معتقدند داده). 26-25، صص 2006بروس و كريستوفر، (چيزها
هاي پژوهشگر بايد در نهايت تعيين كننده درستي يا نادرستي ادعاهاي  ها و داوري ذهنيت

هاي  اي صورت گيرد كه ارزش ژوهش علمي بايد به گونهبنابراين هر نوع پ. علمي باشد
  .سياسي، اجتماعي يا فرهنگي پژوهشگر، تأثيري بر نتايج آن نداشته باشد

شود كه علم واجد جنبه كاشفيت  در رويكرد پوزيتيويستي از علم چنين ادعا مي
 است و در مقام كشف همواره مستقل از محيط فرهنگي خود است و به همين دليل، به

زمان و مكان و . است) شرايط زماني و مكاني(حسب ذات خود مستقل از تاريخ و جغرافيا 
فرهنگ تنها ظرف حضور علم است و به مانند باند فرودگاهي است كه شرايط پرواز علم را 

شناسي  هاي جرم شود كه نظريه با توجه به همين امر است كه ادعا مي. كند فراهم مي
طرف هستند كه وظيفه  گراني بي  همچنين دانشمندان آن، مشاهده.اند طرف پوزيتويستي بي

ها از جمله رفتارهاي بزهكارانه پرده  دارند از قوانين طبيعي نظم دهنده به رفتار انسان
د كه هنگام انجام  دارن پژوهشگران تعهد.)134، ص1390 فيونا هينز،  وراب وايت(بردارند
هايي را مشاهده  ممكن است پژوهشگران يافته. طرف بمانند شناسانه بي هاي جرم پژوهش

آنان بايد با استفاده از علم به منزله يكي از . اند كنند كه با نتايج مورد نظر ناهماهنگ
ها و باورهاي شخصي خود را تا حد امكان كنار بگذارند و نتايج  هاي شناخت، ارزش شيوه

، 1369نيا،   و كي44، ص1385چمپيون، (تحقيق علمي خود را به طور عيني ارزيابي كنند
شود كه روش علمي  شناسي ادعا مي هاي پوزيتيويستي جرم  بنابراين در نظريه.)17، ص1ج

ها، به حسب ذات خود مستقل از فرهنگ و شرايط زماني و مكاني است  مورد استفاده در آن
 رويكرد .دهند ها دخالت نمي پردازان آن شرايط فرهنگي و زماني و مكاني را در آن و نظريه

پوزيتويستي در حلقه وين، در نگاه مستقل خود به حوزه معرفتي علم تا آنجا پيش رفت كه 
ها را فاقد معنا و ناشي از خطاهاي زباني  معرفت علمي را تنها معرفت معنادار و ديگر حوزه

  .دانست
 عنوان با حلقه وين ي تدريج نگاه پوزيتيويستي در مجموعه مباحثي كه در حاشيه به

سفه علم شكل گرفت مورد نقد جدي قرار گرفت و در پي آن، اوالً، مجموعه معاني ديگري فل
 كه خارج از دايره علم وجود داشت مورد قبول واقع شد و ثانياً تأثير آن معاني در ساختار
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81 ر علوم انساني مدرن شناختي پوزيتيويسم حاكم ب نقد و بررسي روش
علمي پذيرفته شد و در نتيجه آشكار شد كه علم در ساختاردروني خود،  دروني معرفت

. ي است كه بر اساس تعريف پوزيتيويستي، هويتي غيرعلمي دارندمتكي بر مجموعه معارف
تغييرات پارادايمي  از نظر او،. ياد كرده است» پارادايم«از اين مجموعه با عنوان » كوهن«

 پا را از ، فايرآبند.)50-49، صص1390پارسانيا،(شود علمي مي موجب تحول ساختار معرفت
توانند  كه اين عوامل سياسي و اجتماعي ميشود  گذارد و مدعي مي اين هم فراتر مي

 ،1391سيدامامي، (هاي ما براي فهم بهتر جهان باشند كندكننده يا حتي بازدارنده تالش
اي از  شود كه دانش آن چيزي است كه مجموعه  نتيجه چنين رويكردهايي اين مي.)37ص

كنند و   تعريف ميهاي پژوهشي كه در موضع قدرت قرار دارند، دانشمندان آن را براي طرح
تفكيك نظري علم از . هيچ حقيقت مطلق و عيني براي تفكيك علم از غيرعلم وجود ندارد

وي بر حضور هنجارهاي اخالقي و . هنجارها به وسيله ماكس وبر نيز مورد نقد قرار گرفت
اين هنجارها گرچه از ديدگاه او به كانون . ارزشي، در حاشيه معرفت علمي تأكيد كرد

يافت، ولي منظر و رويكرد عالم را به سوي موضوعات و تحقيقات  علم راه نميمركزي 
 وبر با اينكه معارف غيرتجربي را .)176 ، ص1390پارسانيا، (كرد مختلف تعيين مي

  .دانست، اما معتقد بود كه اين معارف داراي فوايد زيادي هستند غيرعلمي مي
ارف غيرعلمي، ضمن آنكه استقالل به اين ترتيب ارتباط دروني علم با معاني و مع

تزلزل  .علم را خدشه دار كرد، هويت ساختاري و ارزش روشنگرانه علم را نيز متزلزل ساخت
در هويت روشنگرانه علم، به معناي تزلزل در اركان مدرنيته است و به همين دليل، مباحث 

هاي  به عبور از انديشهو مسائل فلسفه علم كه استقالل معرفت علمي را مورد انكار قرار داد، 
 به اين ترتيب در .)50-49همان، صص(مدرن انجاميد هاي پست گيري فلسفه مدرن و شكل

. مدرن شكل گرفت شناسي، رويكردهاي پست نقد رويكردهاي مدرن و پوزيتيويستي در جرم
انديشمندان . هاي فوكو دارد مدرن تا حد زيادي ريشه در افكار و انديشه شناسي پست جرم
اين رويكرد، زبان را . سازد مدرن معتقدند كه اين زبان است كه ساختار انديشه را مي پست

گر در رابطه ميان مناسبات و نهادهاي اجتماعي و همچنين در  نوعي متغير حياتي مداخله
 .)407 -406، صص1390 هينز،  ووايت(داند هاي شناخت جهان اجتماعي مي تمامي روش

هاي اجتماعي را به تحليل كشيدن  فهم و تفسير دگرگونيحل اساسي  اين ديدگاه، راه
 يعني به نفع گروهي خاص و -اي خاص  داند كه مناسبات اجتماعي را به گونه هايي مي زبان

هاي  در ديدگاه آنان، پرده برداشتن از گفتمان. كند  معنا و تفسير مي-به ضرر گروهي ديگر
درباره جهان اجتماعي و شناخت و هاي صحبت   يعني شيوه-ناظر به زندگي روزمره 

هايي كه به  كند؛ يعني بيان هاي ديگر بيان واقعيت باز مي  راه را براي گونه-بندي آن مقوله
در واقع روش اصلي روش . هاي مسلط يا برتر گفتمان از صحنه خارج شده است دست شيوه
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م در جريان تحليل گفتمان است كه در آن به بررسي چگونگي ساخت يافتن معنا و مفهو

شكني  اين روش همچنين دربردارنده نوعي فرآيند ساخت. پردازند زندگي روزمره مي
معناست كه به منظور پرده برداشتن از معاني نهفته و منكوب شده موجود در درون 

 نفي .)409 -408 ، صص1390هينز، و وايت (پذيرد مناسبات اجتماعي خاص صورت مي
چرا كه . گرايي خواهد شد مدرن منجر به نسبيت هاي پست هرگونه حقيقت عيني در انديشه

اي در كار نباشد و اگر واقعاً، هيچ واقعيتي در وراي پويايي زبان »عيني«اگر هيچ جهان 
. وجود نداشته باشد، تمامي انواع معرفت از ماهيتي غير قطعي و نسبي برخوردار خواهد بود

. مدرنيسم متصور نيست شكني پست اختنتيجه آن است كه هيچ نقطه پاياني بر فرآيند س
در نتيجه پذيرش اين ديدگاه مانع خواهد شد كه بتوان در مرحله عمل، ضرورت عمل كردن 

ها و  زيرا اين فهم. ها و تفسيرهاي موجود و يا حتي امكان آن را پذيرفت بر اساس فهم
تري قرار هاي بيش تفسيرها پيوسته در حال تغيير است و همواره در معرض ساخت شكني

   .)426 همان، ص (دارد
 جنبه ،مدرن به اين ترتيب، تفسيرهاي بعدتجربي از علم و رويكردهاي پست

كنند و معرفت علمي را صرفاً  شناختاري و كاشفيت دانش علمي را به طور كامل نفي مي
شناسي   علم جرم،بر اين اساس. دانند توليدي انساني در متن زندگي دنيوي و اين جهاني مي

تواند داشته  مدرن، هويتي مستقل از تاريخ و فرهنگ خود نمي هاي پست ر مبناي انديشهب
شناسي به نوعي تكثرگرايي و پلوراليسم در معرفت علمي  مدرن جرم هاي پست ديدگاه. باشد

در اين . منجر شده و از شكاكيت و نسبيت فهم و حتي نسبيت حقيقت سردرآورده است
دهد، بلكه بر اساس آن، اين  كاشفيت خود را از دست ميشناسي جنبه  نگاه، علم جرم

هاي  فرهنگ است كه به حسب برخي از نيازهاي خود، معرفت علمي را متناسب با ديگر اليه
  .آورد معرفتي خويش پديد مي

هاي   به تبيين-مدرن  رويكرد پست-بايد توجه داشت كه اين نوع نگاه انتقادي 
. نيستحكمت اسالمي با نگاه معرفتي عقالني و وحياني پوزيتيويستي از بزهكاري متناسب 

در نگاه . دمدرن گرفتار ش هاي پست هاي پوزيتيويستي در دام تبيين نبايد در نقد تبيين
 نگاه عقالني و وحياني به علم است، علم بر اساس كه اسالميمبتني بر حكمت معرفتي 

كند؛ زيرا اگر  ود را حفظ ميشناسي هويتي مستقل از فرهنگ دارد و جنبه كاشفيت خ جرم
تواند احاطه پيدا كند و  شناسي، هويتي فرهنگي داشته باشد، هرگز بر آن نمي علم جرم

اگر عقل، شهود و وحي نظير حس، به عنوان حال آنكه، . هميشه زير مجموعه آن خواهد بود
پذير  نهاي آزمو شناسي به گزاره منابع معرفتي به رسميت شناخته شوند، دانش علمي جرم

هاي ديگر معرفت را نيز كه در حوزه فرهنگ،  شناسي، ساحت شود و علم جرم محدود نمي
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83 ر علوم انساني مدرن شناختي پوزيتيويسم حاكم ب نقد و بررسي روش
شناسي در  يعني علم جرم. دهد ناگزير حضور دارند، در معرض نظر و داوري خود قرار مي

ها و همچنين  ها، هنجارها، آرمان تواند نسبت به ارزش حيطه شناخت بزهكاري مي
ها نيز نظر دهد و  ها و گرايش  و آدم و همچنين عواطف، انگيزههاي كالن از عالم دريافت

به همين دليل همه عناصر . ها خبر دهد داوري كند و از صدق و كذب و يا صحت و سقم آن
شناسي قرار گيرد و  تواند در معرض داوري علم جرم فرهنگي مهم در شناخت بزهكاري مي

اند،  ي از اين عناصر فرهنگي كه غيرواقعيهاي تواند نسبت به صورت شناسي مي حتي علم جرم
هاي فرهنگي به صورت  اند و حتي در قالب آرمان يعني به عرصه واقعيت انساني قدم نگذارده

. ها خبر دهد اند داوري كند و از حقيقت و يا بطالن آن فرهنگي آرماني نيز درنيامده
د را حفظ خواهد كرد شناسي هويت مستقل خو همچنانكه روشن است با اين نگاه علم جرم

شناسي  همچنين با اين نگاه، علم جرم. و همچنان داراي جنبه كاشفيت از واقع خواهد بود
كند و با  ها حفظ مي بر عناصر فرهنگي غالب است و احاطه معرفتي خود را بر همه آن

  .ها را مشخص خواهد كرد هاي خويش قدر و منزلت حقيقي آن داوري
طرفي پوزيتيويستي اين است كه وقتي محقق در مقام   بينكته مهم ديگر آنكه، اصل

ها و آمال خود را در  آيد، اغراض، ارزش شناخت واقعيتي اجتماعي مثل بزهكاري بر مي
ايجاد  ها،  تحريف واقعيت. ها را بر واقعيت تحميل نكند شناخت واقعيت دخالت ندهد و آن

. طرفي است  مصاديق آشكار نقض بيهاي جعلي، ناديده گرفتن عمدي برخي واقعيات از داده
مراد . طرفي در اسالم نيز مردود شناخته شده است ورزي و نقض بي اين سطح از غرض

اما بايد گفت جداي از . باشد طرفي بيشتر همين سطح مي ها از رعايت اصل بي پوزيتيويست
 را طرفي در شناخت حقيقت طرفي، سطح ديگري از بي اين سطح آگاهانه و عمدي نقض بي

توان يافت و آن عدم مخدوش شدن قدرت شناخت آدمي به  هاي ديني مي نيز در آموزه
در اين سطح، قوه شناخت آدمي . باشد خاطر سيطره آمال، آرزوها و شهوات بر انسان مي

هايش قرار گرفته و كارايي خود را در شناخت واقعيت از دست  تحت تأثير اميال و هوس
  . شود ي و رهايي از ارزش به هيچ وجه در پوزيتيويسم ديده نميطرف اين سطح از بي. دهد مي

  گرايي  آفاقي.4. 2
گرايان در تحليل خود معرفت، به خصوصيات اجزا يا  چنانكه قبالً گفته شد آفاقي

شان با آن  هايي از معرفت كه افراد، مستقل از طرز فكر، عقايد و يا ساير حاالت انفسي بخش
آميز معرفت به منزله چيزي خارج از  به تعبيري مسامحه. بخشند يشوند، اولويت م مواجه مي

 به همين .)137 ، ص1390چالمرز، (شود ها، تلقي مي اذهان يا مغز افراد و نه داخل آن
معرفت به اين معناي آفاقي، كامالً «: كند گرايي را چنين توصيف مي  آفاقي15سبب پوپر

مچنين مستقل از اعتقاد، تمايل به توافق، مستقل از ادعاي افراد به دانستن آن است؛ ه
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معرفت به معناي آفاقي، معرفتي بدون داننده است؛ . است] ها انسان[اظهار و يا عمل 

  .)143 ، ص1390چالمرز، (» معرفتي بدون فاعل دانستن است
گرايان به دليل رويكرد افراطي كه در موضع آفاقيت دارند برداشت ناصحيحي  آفاقي
از فيلسوفان علوم اجتماعي » في«. اند گرفته هن و نحوه كسب معرفت مفروض را از كاركرد ذ

مطابق رويكردهاي جديد . كند صواب از ذهن انتقاد وارد مي به همين برداشت نا
يند كسب معرفت مانند آينه نيست، بلكه مانند عينك در آگرايانه، ذهن در فر غيرآفاقي

مثالي مشهور در اين زمينه وجود دارد كه اگر . كند مي ها فعاليت  جلوي ورود و خروج داده
فردي همواره عينك قرمز به چشم كند و يا فردي همواره عينك سبز به چشم بزند عليرغم 

كنند ولي هركدام با عينكي كه بر چشم دارد  مي اينكه هردو يك جهان بيروني را مشاهده 
ه هنگام كسب معرفت، ذهن ب. كنند مي مناظر بيروني متناسب با رنگ عينك خود مشاهده 

ها، تمنيات،  ها، بينش ارزش. كند از منظر و با عينك خود به مسائل و پديدارها نگاه مي
گيرند و بر  هاي فردي و اجتماعي و صدها عينك ديگر جلوي ديد ذهن ما قرار مي وابستگي

ه حصول در نتيجه وجود اين عناصر بازدارند. گذارند ها تأثير مي جهت ورود و خروج داده
عبداللهي آراني، (سازد ها را غيرممكن مي معرفت آفاقي و آكنده از تمام تعلقات و ارزش

   .)153-152 ، صص1385
به عقيده نگارنده، قبول منابع معرفتي واالتري يعني وحي و عقل در كنار حس و 

قيق هاي به دست آمده در جريان تح تجربه، سبب خواهد شد كه محقق بتواند با ارائه گزاره
هاي شخصي خود در فرآيند كسب معرفت  ها و بينش به اين منابع، از عدم دخالت ارزش

اطمينان حاصل كرده و معرفت خود را با عياري دقيق و مستحكم بسنجد و گرفتار انتقادات 
  .گرايانه مخالفان عينيت در علم نشود نسبي

  بيني تبيين و پيش. 5. 2
عبارت از وقوع پديده و استنتاج اصول و  «تبيين در كاربرد خاص پوزيتيويستي آن

تبيين در اين معناي خاص،  .)1377مهر،  شايان(» هاست قوانين حاكم بر روابط علي آن
در تبيين علي يا تعليل، علت يك چيز يا يك پديده و احكام و . است 16همان تبيين علي

تبيين . گيرد  قرار ميهاي ديگر مورد توجه و بررسي روابط علي ميان آن با پديده يا پديده
ها  علي خود ممكن است به چند صورت انجام پذيرد كه روش مورد استفاده پوزيتيويست

  .عمدتاً استفاده از استقراء يا تبيين استقرايي است
يك واقعيت منفرد را «: نويسد به عنوان مثال جان استوارت ميل در بيان تبيين مي

يعني قانون يا قوانين عيني . ن نشان داده شودتوان تبيين شده دانست كه علت آ وقتي مي
توان گفت يك  سان وقتي مي هاست بيان گردد و به همان كه پيدايش واقعيت، موردي از آن
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قانون يا يك شكل در طبيعيت تبيين شده است كه قانون يا قوانين ديگري به دست داده 

 »ها استنتاج كرد ا از آنها باشد و بتوان آن ر شود كه اين قانون خود فقط حالتي از آن
 دوركيم نيز معتقد است كه تبيين به معناي اثبات وجود روابط .)30، ص1357باتامور، (

اي به علت آن يا به عكس پيوستن علتي به آثار يا  عليت است؛ يعني پيوستن پديده
   .)154 ، ص1368(هاي آن معلول

محور . گيرد ار ميقر» تفهم«در مقابل پوزيتيويستي آن تبيين در معناي خاص 
دهد، در  با تكيه بر زبان و الگو گرفتن از آن تشكيل مي» دليل«اصلي نگرش تفهمي را 

با تكيه بر طبيعت و الگو گرفتن از » علت«حالي كه محور اصلي نگرش تعليلي يا تعليل را 
از ... و  21، پيتر وينچ20، گالينگ وود19 ريكرت،18ديلتاي، 17ماكس وبر. سازد آن مي

  .اند نشمنداني هستند كه بر روش تفهمي و تفهم تأكيد كردهدا
ها مشترك  بيني در آن شناسي و علوم طبيعي از جهت امكان تبيين و پيش علم جرم

بيني و  ها، قدرت پيش هاي بزهكارانه انسان شناسي با شناسايي كنش علم جرم. هستند
لوم طبيعي نيز به وسيله تبيين و در ع. آورد پيشگيري نسبت به پديده بزهكارانه را فراهم مي

اما با اينكه رويكرد تبييني . شود بيني، امكان تسلط بر طبيعت براي انسان فراهم مي پيش
شناسي است، با توجه به موضوع مختلف اين دو نوع علم،  مشترك بين علوم طبيعي و جرم

  .ها تفاوت خواهد داشت نحوه تبيين در آن
ها نوعي ثبات و  موضوعات طبيعي است كه در آنتبيين در علوم طبيعي ناظر به 

حركات و اعمال يك دستگاه تا آنجا كه مربوط به سازمان مادي شيء است . جبر وجود دارد
بيني است؛ يعني نفس سازمان مادي و تشكيالت داخلي كافي است كه با احاطه  قابل پيش

طه تأليفي و تركيبي مجموعه توان راب بيني كرد، زيرا مي ها بتوان كارهاي آن را پيش به آن
هاي قهري را به  ها و عكس العمل موادي كه در يك دستگاه كار گذاشته شده است و عمل

اي است كه اگر صد درجه حرارت ببيند به جوش  به گونه» آب«مثالً طبيعت . دست آورد
صورت همچنين اگر در حيوانات و گياهان گاهي نوعي ابداع، ابتكار و تغيير وضعيت . آيد مي
ها نيست، بلكه به علت نيروي  گيرد به علت وجود دستگاه عقل، ادراك و انديشه در آن مي

ما از اين امر به الهامات فطري . كند ها را رهبري مي هاست كه آن مرموزي در درون آن
. بيني و تبيين است ها بر اساس همان الهام فطري قابل پيش رفتار آن. كنيم حيوانات ياد مي

شناسان پوزيتويست،  شناسي بر خالف نگاه جرم جرمعلوم انساني از جمله ن در ولي تبيي
اشتباه اساسي نگاه پوزيتيويستي در موضوع . ها صورت گيرد نبايد با نفي اختيار از انسان

  . تبيين آن بود كه تبيين با نفي اختيار از انسان صورت گرفت
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ويكرد تفهمي و تفسيري در نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت لزوم داشتن ر

با توجه به آگاهانه و ارادي بودن پديده بزهكاري و شكل گرفتن آن . مطالعه بزهكاري است
شناسي بايد با داشتن نوعي  ها، نيات و اهداف در بزهكار، علم جرم بر اساس برخي انگيزه

اقع، چون در و. هاي بزهكارانه را فراهم سازد رويكرد تفهمي و تفسيري، امكان فهم كنش
شناسي، بررسي رفتارهاي بزهكارانه از سوي افراد است، در قلمرو حكمت عملي  موضوع جرم

پردازد كه قوام آن به اراده انساني است و اراده و  گيرد كه به بررسي اموري مي قرار مي
بنابراين رفتار بزهكارانه چون مبتني بر اراده و آگاهي افراد . هاست آگاهي انسان مقوم آن

شود؛ يعني ممكن نيست كه درك  گيرد، از سنخ موضوعات تفهمي محسوب مي رت ميصو
لذا بايد متوجه شويم كه فرد . گر بزهكار، رخ بدهد آن بدون درك آگاهي و اراده كنش

بزهكار از رفتار بزهكارانه خود چه چيزي را اراده كرده و آن را چگونه وضع و اعتبار نموده 
هاي بزهكارانه خود را بر اساس نيت، هدف و معناي خاص  اشخاص بزهكار، فعاليت. است

با توجه به . دهند ها و هنجارهاي مورد قبول خود شكل مي مورد نظر و بر اساس ارزش
همين امر است كه از قرن نوزدهم ميالدي به بعد ما شاهد تفكيكي بين علوم انساني و علوم 

ها ماكس وبر در  ت و بعد از آنغير انساني هستيم و رويكردهاي تفهمي ديلتاي، ريكر
  .شود خصوص علوم انساني آشكار مي

حكمت . نكته مهم ديگر، لزوم داشتن روش انتقادي در مطالعه بزهكاري است
 از طريق به كارگيري عقل عملي در چارچوب هدايت عقل قدسي، قدرت نگاه اسالمي

 عقل عملي با حفظ هويت عالوه بر اين،. كند نقادانه در علوم مختلف اجتماعي را پيدا مي
ها داوري  معرفتي خود، به تناسب اهدافي كه با كمك عقل نظري بر صحت و سقم آن

كه عالمه -اين بخش از ابداعات . كند كند، معاني و مفاهيم انساني را نيز ابداع مي مي
 الگوي آرماني رفتار و زيست -كند ها با عنوان اعتبارات اجتماعي ياد مي طباطبايي از آن

اين مدل آرماني، مبنا و اساسي براي رويكرد انتقادي به . كند انساني را ترسيم مي
هاي اجتماعي در اغلب موارد ريشه در  آورد؛ زيرا واقعيت هاي اجتماعي فراهم مي واقعيت

. كنند ها بر اساس تمايالت، تعامالت و مناسبات خود ابداع مي اعتبارياتي دارند كه انسان
هاي  شود كه دانشمند علوم اجتماعي، در ظرف واقعيت ع از اين ميحضور عقل عملي مان

 .)155-154، صص1390پارسانيا، (شود، محصور بماند موجود و آنچه فهم عرفي ناميده مي
شود تا علم  هاي بديهي و نظري كه دارد سبب مي حضور عقل عملي با معاني و گزاره

، قدرت داوري و ارزيابي در خصوص شناسي عالوه بر توصيف و تبيين موضوع بزهكاري جرم
هاي انتقادي در حوزه علم  داوري. چيستي آن و راهكارهاي مقابله با آن را داشته باشد

شوند و به همين  شناسي تأمين نمي شناسي، با معيارها و موازين حسي و تجربي جرم جرم
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ي خود را از هاي پوزيتيويستي، ابعاد انتقاد شناسي با محدود شدن به روش دليل علم جرم

گيري از  ، رويكرد انتقادي را با بهرهاين رويكردنكته آن است كه اتخاذ . دهد دست مي
هاي متوجه  گرداند كه از آسيب شناسي باز مي اي به حوزه علم جرم عقالنيت انتقادي به گونه

از طرف ديگر، استفاده از عقل عملي در حوزه . شناسي مصون باشد مكاتب انتقادي جرم
هاي  ناسي نقش بسيار مهمي در تبيين چگونگي ارتكاب بزهكاري و بسترها و زمينهش جرم
  .گيري آن و چگونگي مقابله با آن را بر عهده خواهد گرفت شكل

كند و سعي  ، به واقعيت موجود اكتفا نمي حكمت اسالميرويكرد انتقادي پيشنهادي
يكرد پوزيتيويستي، گرايشي كند و لذا به مانند رو در رساندن واقعيت به افق حقيقت مي

كارانه در تعريف بزهكاري نخواهد داشت، زيرا بر اساس اين روش، مشروعيت فعل  محافظه
اي روشمند از طريق  ها تابع اقتدار حاكم بر جامعه نيست، بلكه امري است كه به شيوه انسان

 اساس همين شود و نقد نيز بر ها مي آگاهي و معرفت عقالني و وحياني وارد زندگي انسان
مند، تمامي ابعاد  اي قاعده بنابراين در اين رويكرد انتقادي به گونه. گيرد مباني صورت مي

توانند  اي نمي گيرند و در پي آن عده بزهكاري و تمامي اقشار مردم در تحت پوشش قرار مي
نه به نام قدرت و يا با سوءاستفاده از ثروت و يا جنسيت خود، اعمال نامشروع و بزهكارا

اي  شناس بايد به عنوان كسي كه مطالعه بنابراين جرم. خويش، را مشروع جلوه دهند
وي . ها بپردازد دهد، به ارزش اي ميان حالت مورد مطالعه و شيوه مطلوب انجام مي مقايسه

بيند و وظيفه خود را تغيير  در پرتو اين مقايسه خود را ناچار از طرح جايگزيني سودمند مي
از طرف ديگر، نقدهاي ارائه شده از بزهكاري نه تنها تحت . بيند  بهتر ميبه سوي وضعيت

گيرد، زيرا  تأثير گروه حاكم بر جامعه، بلكه تحت تأثير منافع گروه انتقادكننده نيز قرار نمي
هاي وجودي ناقدان، در پي  اي روشمند و با صرفنظر از دغدغه چنين رويكرد انتقادي به گونه

نكته مهم . هاي شخصي به دور است  از هرگونه دغدغه و سليقهشناخت حقيقت است و
ديگر آنكه در روش انتقادي مورد نظر، تأكيد بر تغيير وضع موجود ضرورتاً به معناي رد 

هايي است كه مستلزم تغيير است و  كارانه موجود نيست؛ بلكه حالت كردن نگرش محافظه
نابراين آن هنگام كه به حفظ وضع ب. طلبد هايي است كه حفظ وضع موجود را مي حالت

پردازد، به توجيه وضع اجتماعي فاسد و منافع طبقاتي يك طبقه در مقابل  موجود مي
پردازد و آن گاه كه به تغيير نظر دارد، اين تغيير كامالً در راستاي غايت  طبقات ديگر نمي

 كه -ورد اشاره الگوي عقالني و وحياني م. جامعه مطلوب است و نه در راستاي منافع خود
انگارانه و داراي وجودي گسسته   صرفاً غايت-شود به عنوان الگوي مطلوب در نظر گرفته مي

باشد؛ چرا كه اين الگو متناسب با آن وجود  بينانه نيز مي از واقعيت نيست؛ بلكه اين الگو واقع
  .ت برسدفطري است كه خداوند در طبيعت انساني قرار داده است و بايد در عمل به فعلي
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در روش پوزيتيويستي   استقرايي- اي  فرضيهالگوي  و بررسينقد. 3

  مقام عمل
  در لغت به معناي قريه قريه گشتن و از دهي به ده ديگر سفر بردن است22استقراء

 در اصطالح خاص، استقراء برعكس قياس است و از مشاهدات .)55، ص1377پارسانيا، (
سپس . گيرند بي بر اساس اين مشاهدات صورت ميهاي تجر شود و تعميم خاصي آغاز مي

 به عبارت .)546، ص1388مارشال، (شوند سازي تبديل مي اي براي نظريه ها پايه اين تعميم
شود و  ديگر، منطق استقرايي فرآيندي است كه در آن، رويداد معيني بررسي و توصيف مي

فرض كنيد . گيرد ورت ميتري از رويدادهاي مشابه ص  بزرگي هايي نسبت به طبقه تعميم
توان  از طريق استقراء مي. ريزي كنيم خواهيم تبييني را براي تكرار جرم طرح كه مي
شناخته شده در زنداني خاص را كه پيشينه محكوميت » تكراركنندگان جرم«اي از  نمونه

اين هاي خود از نمونه زندانيان  ها و تحليل ممكن است از رهگذر مشاهده. دارند، بررسي كرد
تراند؛ يا به الكل  گيري كنيم كه تكرار كنندگان جرم مورد بررسي، جوان زندان، چنين نتيجه

توان چند تعميم  ها، مي از رهگذر اين مشاهده.... . يا مواد مخدر اعتياد دارند؛ بيكارند و يا 
چمپيون، (تري از تكرار كنندگان جرم در سراسر كشور به دست داد درباره طبقه گسترده

  .)81، ص1385
استفاده از استقراء تحت تأثير علوم طبيعي، وارد علوم اجتماعي از جمله حقوق 

  . شناسي شده است كيفري و جرم
  :به مثال زير در علوم طبيعي توجه كنيد

  .در صد درجه به جوش آمد» الف«در مكان » الف« آب -
  .در صد درجه به جوش آمد» ب«در مكان » ب« آب -
  .در صد درجه به جوش آمد» ج «در مكان»  ج« آب -
  ... .و 

  .آيد آب در هر مكاني در صد درجه به جوش مي: نتيجه
  :شناسي توجه كنيد حال به مثال زير در جرم

  .شد» الف« فقر موجب ارتكاب سرقت توسط -
  .شد» ب« فقر موجب ارتكاب سرقت توسط -
  .شد» ج« فقر موجب ارتكاب سرقت توسط -
  ... .و 

  .ب ارتكاب سرقت در تمامي افراد خواهد شدفقر سب: نتيجه 
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هايي، بررسي و توصيف شده و  در اينجا كاري كه صورت گرفته اين است كه نمونه

اين عمل . تري از رويدادهاي مشابه تعميم داده شده است سپس نتايج آن، به طبقه گسترده
ستقراء، يعني  نيز تبييني است مبتني بر ا23تبيين استقرايي. نام دارد» استقرا«همان 

  . رسيم تبييني است كه در آن از مقدمات موردي و جزيي به نتايج و قوانين كلي مي
دف تبيين امعنا و متر در مباحث فلسفه علوم اجتماعي، غالباً تبيين استقرايي هم

اما خالي از لطف نيست كه دانسته شود كه در فلسفه اسالمي، . شود تجربي گرفته مي
اند و نتايج تجربه را به دليل  بين استقراء و تجربه قائل به تفاوت شدهحكيماني چون فارابي 

تر و  آيند و بر مشاهدات و مجربات تكيه دارند مطمئن اينكه همه موارد به تجربه در مي
بر اين اساس، تفاوت تجربه با استقراء در استفاده تجربه از قياس پنهان . اند تر دانسته يقيني
كند و بدين  اس از برخي قواعد كلي عقلي و غيرتجربي استفاده ميتجربه در قالب قي. است

آيد ولي در استقراء از قوانين كلي و عقلي استفاده  ترتيب به صورت قانوني كلي در مي
  .شود شود و لذا قانوني كلي استنباط نمي نمي

اي  استقراءگرايان براي تعميم گزاره شخصيه حاصل از استقراء و شكل دادن گزاره
  :دارند  سه شرط مهم را بيان ميكلي

  .دهند بايد زياد باشد هاي مشاهدتي كه اساس تعميم را تشكيل مي  تعداد گزاره-1
  . مشاهدات بايد تحت شرايط متنوعي تكرار شود-2
شمول مأخوذ معارضه  هاي مشاهدتي نبايد با قانون جهان  هيچ يك از گزاره-3

  .)16 ، ص1390چالمرز،  (داشته باشند
» الف«اگر تعداد زيادي : توان خالصه كرد ن اساس، اصل استقراء را چنين ميبر اي

هاي مشاهده شده  »الف«تحت شرايط بسيار متنوعي مشاهده شوند و اگر بدون استثنا تمام 
  .)17 همان، ص(را دارا هستند» ب«خاصه » ها الف«را داشته باشند، آنگاه تمام » ب«خاصه 

شود و  ها منتهي مي  طريق استقراء به قوانين و نظريههاي حاصل از مشاهده از يافته
ها را فراهم  بيني و تبيين حوادث از طريق آن قوانين و نظريه به كارگيري قياس، امكان پيش

اند و منبع  ها با توجه به مقدمات حاصل از استقراء به دست آمده قوانين و نظريه. كند مي
ها،  پس از به دست آمدن قوانين و نظريه. تصدق اين مقدمات منطق نيست، بلكه تجربه اس

  :به مثال زير توجه كنيد. شود بيني حاصل مي از طريق قياس امكان تبيين و پيش
  .شود  آب نسبتاً خالص در دماي صفر درجه سانتيگراد منجمد مي-1
  . رادياتور ماشين من حاوي آب نسبتاً خالص است-2
برود آب رادياتور ماشين من منجمد تر   اگر درجه حرارت از صفر درجه پايين-3
  .خواهد شد
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بر اساس قياسي كه متشكل از گزاره اول ) نتيجه(در اين استدالل گرچه گزاره سوم 

است استنباط شده است، اما صدق خود گزاره اول و دوم به وسيله ) ها مقدمه(و دوم 
  .شود مشاهده و استقراء ثابت مي

پذيري   منطقي قائل به اصل تحقيقهاي ها خصوصاً پوزيتيويست پوزيتيويست
به عقيده آنان شرط الزم براي معني محصل داشتن هر جمله يا گزاره يا قضيه، اين . هستند

اي بيان شود كه يا تحليلي باشد و يا از نظر تجربي  است كه بايد به صورت قضيه
» يري شديدپذ تحقيق«پذيري در اين جا به تعبير آير  البته مقصود از تحقيق. پذير تحقيق
اي قابل تحقيق به معني شديد است هرگاه صدق آن را  بر طبق نظر آير، هر قضيه. است

سان معرفت   بدين.)20، ص1384آير، (فقط و فقط بتوان به وسيله تجربه قطعي ثابت كرد
  .علمي، ابتدا معرفتي اثبات شده دانسته شد

به عنوان مثال، به . ل بودندگرايان ابتدايي براي استقراء نقش بسيار زيادي قائ تجربه
رسد و  عقيده فرانسيس بيكن،  شناخت علمي صحيح با رعايت جدول استقراء به انجام مي

گشايد و همه خطاهاي  انسان با اين شيوه، همه مرزهاي ناشناخته جهان را به تدريج مي
ريق آن انسان به دليل رعايت نكردن شيوه استقراء و بيان عبارات و قضايايي است كه از ط

توان اصل  حال سؤال آن است كه چگونه مي. )53، ص1392پارسانيا، (اند به دست نيامده
استقراء را توجيه كرد و معتقد بود كه استدالل استقرايي، منتهي به معرفتي علمي و قابل 

. براي پاسخ به اين سؤال ممكن است از طريق منطق و يا تجربه استفاده شود. شود اتكا مي
شوند كه اگر مقدمه برهان صادق باشد، آنگاه نتيجه  گونه مشخص مي طقي بدينبراهين من

رسد كه  حال آيا برهان استقرايي داراي اين خصيصه است؟ به نظر مي. نيز صادق خواهد بود
در برهان استقرايي بر خالف برهان قياسي اگر مقدمات برهان صادق باشد لزوماً نتيجه 

توان بوقلمون استقراءگراي برتراند راسل را به عنوان  ر ميبراي اين ام. صادق نخواهد بود
اين بوقلمون در اولين بامداد حضور خود در مرغداري مالحظه كرد كه در ساعت . مثال آورد

او پس از مشاهدات زياد در روزهاي گوناگون و در شرايط مختلف به اين . نه به او غذا دادند
گيري او  اما اين نتيجه» .شوم بح تغذيه ميمن هميشه در ساعت نه ص«نتيجه رسيد كه 

در اين جا استنباطي استقرائي با . غلط بود، چرا كه در شب كريسمس گلويش بريده شد
براي توجيه اصل استقراء از خود . اي كاذب شد وجود مقدمات صادق منتهي به نتيجه

رسد كه اصل  نظر ميبنابراين به . توان استفاده كرد زيرا مستلزم دور است استقراء نيز نمي
در واقع دعوي افراطي استقراءگرايان كه تمام . استفاده از استقراء داراي توجيه الزم نيست

معارف بايد به واسطه استقراء از تجربه اخذ شود اصل استقراء را كه اساس نظر ايشان است 
به فرض،  بنابراين ايراد اول استقراء آن است كه .)28-25، صص1390چالمرز، (كند نفي مي
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حواس از واقعيت خارج حكايت كنند و قوانين نيز در محدوده مفاهيم محسوس از طريق 
استقراء حاصل شوند، اما استقراء هرگز ما را به قانوني كه ويژگي علمي داشته باشد 

حال آنكه استقراء بر اساس . ويژگي اصلي يك قانون علمي، كلي بودن آن است. رساند نمي
هر گزارش حاصل از استقراء، مربوط به حادثه خاصي است كه . ستمشاهده حسي جزئي ا

اين گزارش تا هنگامي كه عموميت پيدا نكند، . در زمان و مكان خاصي اتفاق افتاده است
  .توان از آن براي تعميم نسبت به موارد مشابه استفاده كرد قانوني علمي نيست و نمي

محسوب » كثير«چند مشاهده اشكال بعدي در خصوص اصل استقراء اين است كه 
هايي بر شمرد كه درباره ضرورت  توان نمونه شود؟ پاسخ به اين سؤال هرچه باشد مي مي

تنوع «همچنين چه چيزي به منزله . كند تعيين تعداد ثابتي از مشاهدات ترديد ايجاد مي
توان با  شود؟ در خصوص اين سؤال نيز فهرست تغييرات را مي محسوب مي» مهم شرايط

فزايش تنوع از قبيل رنگ، ظرف، هويت آزمايشگر، محل جغرافيايي و غيره به طور ا
  .نامحدودي بسط داد

يكي از آن ايرادات آن بود كه آنچه . ايرادات ديگري نيز به اصل استقراء گرفته شد
بينند و تجارب انفسي كه به دست  اي مي گران هنگام نگاه كردن به شيء يا منظره مشاهده

گردد، بلكه به تجربه،  رفاً توسط تصاوير منقوش بر شبكيه آنان تعيين نميآورند ص مي
همچنانكه . گر نيز بستگي دارد معرفت، انتظارات و وضعيت عمومي دروني مشاهده

هاي  متخصصانه ديدن به وسيله تلسكوپ يا ميكروسكوپ نياز به آموزش دارد و رشته
كند با منظره مفصلي كه  ه ميهاي روشن و تيره كه يك مبتدي مشاهد نامنظم لكه

آنچه وضعيت فيزيكي مورد مشاهده، به طور . تواند ببيند تفاوت دارد گر متبحر مي مشاهده
گر ارتباط  ولي مشاهده. گر است كند تصوير روي شبكيه چشم مشاهده يكسان فراهم مي

لت آنچه گرچه تصاوير منقوش بر شبكيه ما بخشي از ع. ادراكي مستقيم با آن تصاوير ندارد
دهد، اما بخش مهم ديگر از علت، توسط وضعيت دروني ذهن يا مغز  بينيم تشكيل مي را مي

شود كه اين به وضوح بستگي به تربيت فرهنگي، دانش، انتظارات ما و غيره  ما ايجاد مي
   .)40-36 ، صص1390چالمرز، (دارد

شاهده و آزمايش ايراد ديگري كه به اصل استقراء گرفته شده است تقدم نظريه بر م
شود، برخي اين ايراد را وارد  ها بر آنند كه علم با مشاهده آغاز مي با آنكه پوزيتيويست. است
ها به منظور آزمودن يا بهتر  مشاهدات و آزمايش. اند كه نظريه بر مشاهده مقدم است كرده

ط گيرند و فقط مشاهداتي كه براي آن منظور مناسب و مربو فهميدن نظريه صورت مي
ها مقوم معرفت علمي  از آنجا كه نظريه. تشخيص داده شوند بايد ضبط و ثبت گردند

بنابراين رهنمودهايشان براي تميز مشاهدات مربوط به . هستند، خود خطاپذير و ناكاملند
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گر  شود و مشاهده  پديدار مورد تحقيق، ممكن است خطا باشد و باعث غفلت از عوامل مهمي

ها  اين مسأله بايد با تكميل و وسعت بخشيدن به نظريه. فكندرا به خطا و اشتباه ا
 -47، ص1390چالمرز، (هدف پاياني از مشاهدات بي سازي شود نه با ضبط فهرست بي چاره
48(.  

ترين نقدي كه در فرهنگ غرب بر پوزيتيويسم و اصل  ايراد مهم ديگر و شايد مهم
اي كه قابل تحقيق تجربي  جمله«ا يعني ه پذيري وارد شد اين بود كه گزاره اصلي آن تحقيق

معنا؟ قابل تحقيق تجربي است يا نه؟ اين  ، خود معنادار است يا بي».نيست، معنادار نيست
 229، ص 4، ج1377ملكيان، (معناست جمله چون خود قابل تحقيق تجربي نيست، پس بي

 بود كه گزاره ترين ايرادها اين  بنابراين يكي از اساسي.)32-31، صص1361و خرمشاهي، 
نشانه معناداري يك گزاره، همانا روش «ها مبني بر اينكه  مورد ادعاي پوزيتيويست

. ، يك گزاره علمي نيست؛ چرا كه خود، قابل تحقيق تجربي نيست»پذيري آن است تحقيق
پذيري، خود اين گزاره نيز بي معناست و بايد به كناري  بدين ترتيب با پذيرش اصل تحقيق

ها با اين توجيه كه اين عبارت يك پيشنهاد است نه  گرچه برخي پوزيتيويست. گذارده شود
  . ها قانع كننده نبود يك گزاره، سعي كردند به اين شبهه پاسخ دهند، ولي پاسخ آن

پذيري، ديگر جايي براي پذيرش  ايراد مهم ديگر اين بود كه با قبول اصل تحقيق
را كه قوانين طبيعي و علمي به صورت قضيه كلي ماند، چ قوانين علمي علوم جديد باقي نمي
پذير  پس قوانين علمي اساساً خود تحقيق. تواند كلي باشد هستند و هيچ قضيه تجربي نمي

  .نيستند
همين ايرادات جدي وارد بر استقراء بود كه هيوم را به اين نتيجه رساند كه استقراء 

ذا با اتخاذ موضعي شكاكانه، اعالم كرد تواند با توسل به منطق و تجربه تصديق شود و ل نمي
شناختي كه در نتيجه تكرار  ها چيزي بيش از عادات روان كه عقيده به قوانين و نظريه

  .اند نيست مشاهدات مربوط، به دست آمده
نفي . هاي علمي نفي شد پذيري از گزاره با توجه به اين انتقادات، ويژگي اثبات

، سبب عبور قضاياي علمي از مدار اثبات تجربي به پذيري نسبت به قضاياي علمي اثبات
شدند  پذيري شد؛ يعني از اين پس، قضايايي به عنوان قضاياي علمي معرفي مي مرتبه آزمون

اين دسته از قضايا اگرچه به اثبات . شدند كه پس از مشاهده با دخالت ذهن ساخته مي
پذيري خود را در دو  آزمون. ها هميشه وجود دارد رسند، اما امكان آزمون آن قطعي نمي
  .نشان داد) تأييدپذيري(گرايي  گرايي و احتمال قالب ابطال

هاي منطقي ديدند  تقريباً ده سال از تأسيس حلقه وين نگذشته بود كه پوزيتيويست
خواستند از پوزيتيويسم دفاع كنند با  ها كه مي از اين رو، آن. پذيري قابل دفاع نيست اثبات
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ها را گرفت و  پذيري پوزيتيويست بعدها پوپر ابطال. ي به اين كار پرداختندپذير روش ابطال

نيز ياد  24»رئاليسم انتقادي«پذيري پوپري به  گاه از ابطال. هايي در آن ايجاد كرد تفاوت
گراي علم با   از زمان ديويد هيوم، فلسفه تجربه.)234، ص4، ج1377ملكيان، (شود مي

توان از  كرده است، يعني اين مشكل كه چگونه مي م ميمشكل استقراء دست و پنجه نر
اي محدود از موارد، صدق يك قانون عام را كه دامنه آن بالقوه نامحدود است  مجموعه

به نظر . استنباط كرد و اين استنباط را موجه دانست؟ كارل پوپر در اين زمينه پيشگام بود
 آن نيست كه علم، غير عقالني است يا اما اين، به معناي. او مشكل استقراء قابل حل نيست

ما بايد به جاي اينكه هدف علم را كشف حقيقت تلقي كنيم، . تواند پيشرفت كند نمي
هاي شجاعانه و مبتكرانه در مورد  فعاليت علمي را تالشي نظام يافته براي ابطال يا رد حدس

ها به  يي، نظريهگرا به موجب رويكرد ابطال .)393، ص1388مارشال، (سرشت جهان بدانيم
شوند كه ذهن به منظور فائق آمدن بر مشكالت  هاي نظري و موقتي تلقي مي منزله گمان

هاي نظري به دقت به وسيله مشاهده و  ها و حدس اين گمان. كند نظريه قبل، خلق مي
ها بر نيايد حذف شده و  اي كه از عهده اين آزمون نظريه. گيرند آزمايش مورد آزمون قرار مي

علم با همين آزمون و خطا يعني با حدس . شوند هاي نظري ديگري جايگزين آن مي حدس
گرايان علم را به مثابه  ابطال. يابند ها بقا مي فقط انسب نظريه. كند و ابطال پيشرفت مي

اي از  پندارند كه به منظور توصيف يا تبيين دقيق رفتار چهره هايي مي اي از فرضيه مجموعه
اي واجد منزلت قانون يا  ها، تنها فرضيه از ميان اين فرضيه. اند نهاد شدهجهان، موقتاً پيش
پذير باشد بهتر  اي بيشتر ابطال هر اندازه نظريه. پذير باشد شود كه ابطال نظريه علمي مي

بنابراين نظريه بسيار مطلوب آن است كه دربرگيرنده بيشترين اطالعات درباره عالم . است
. پذير باشد و هرگاه به بوته آزمايش برده شود ابطال نشود ر ابطالطبيعت و در نتيجه بسيا

هاي دقيق با موفقيت بيرون  اي را صادق دانست، اگرچه از آزمون توان هيچ نظريه هرگز نمي
هايي شده كه  اي كه قادر به تحمل آزمون توان خوشبينانه گفت نظريه آمده باشد، لكن مي

  . هاي پيشين برتري دارد ، نسبت به نظريههاي سابق را ابطال كرده است نظريه
گرايان، يك  بر اساس ديدگاه ابطال. گرايي نيز نقدي جدي وارد شده است بر ابطال

اي مورد ابطال قرار  اي مشاهده گيرد كه توسط گزاره نظريه تا زماني مورد پذيرش قرار مي
هاي مشاهدتي  هدر نقد اين ديدگاه چنين گفته شده است كه تمام گزار. نگرفته باشد

خطاپذيرند؛ در نتيجه اگر يك نظريه با يك گزاره مشاهدتي تعارض پيدا كند، اين امكان 
كند كه در صورت  گاه حكم نمي منطق هيچ. وجود دارد كه گزاره مشاهدتي غلط باشد

توان گزاره مشاهدتي  مي. تعارض نظريه با مشاهدات، هميشه نظريه بايد مردود شناخته شود
حفظ نظريه كپرنيك و رد . ا رد كرد و نظريه خطاپذير معارض با آن را پذيرفتخطاپذير ر
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مشاهدات چشم نامسلح، حاكي از عدم تغيير قابل مالحظه اندازه زهره طي سال، كه با 

بر اين اساس بايد گفت كه . نظريه كپرنيكي متعارض بود، حكايت از همين نكته دقيق دارد
 از طرف .)77، ص1390چالمرز، (غيرقابل حصول استها،  ابطال قطعي و مستقيم نظريه

گاه قابل احراز نيست؛ زيرا  رسد كه نزديك شدن به معرفت حقيقي هيچ ديگر، به نظر مي
تقرب به حقيقت زماني قابل احراز است كه ما بدانيم كه حقيقت چيست؟ در واقع اگر 

بايد حقيقت را از انسان بخواهد بفهمد معلوماتش در حال نزديك شدن به حقيقت است، 
   .)207 ص ،4، ج 1377ملكيان، (جايي احراز كرده باشد

رويكرد ديگري كه به به عنوان موضعي تعديل شده به تدريج به جاي رويكرد 
بر اساس اصل تأييدپذيري، يك قضيه تنها . بود 25پذيري مطرح شد، اصل تأييدپذيري اثبات

يعني بتوان قضاياي صادقي از . اشته باشددر صورتي معنا داشت كه امكان تأييد آن وجود د
ها چون   برخي از پوزيتيويست.)29-27 و17-14، صص1361خرمشاهي، (آن بيرون كشيد

يك گزاره، هنگامي تأييدپذير . اند پذيري خفيف ياد كرده آير از اصل تأييدپذيري به تحقيق
ذيري به اين معنا،  تأييدپ.)30 همان، ص (.كند است كه بدانيم چه شاهدي آن را تأييد مي

اي قابل تحقيق به معناي شديد است؛  هر قضيه«به اعتقاد آير . گرايي است همان احتمال
ولي به معناي خفيف . هرگاه صدق آن را فقط و فقط به وسيله تجربه قطعي بتوان ثابت كرد

» آن قابل تحقيق است؛ وقتي كه بتوان احتمال صحت آن را به وسيله تجربه اثبات نمود
  .)201 و 21 -20 ، صص1384ير، آ(

به اعتقاد آير، هيچ قضيه كلي كه صحت آن موكول به آزمايش تجربه واقعي باشد، 
هر قدر صحت آن در عمل به تصديق برسد، هميشه اين . قطعيت و يقين منطقي ندارد

 مرتبه، به N-1اگر صحت قانوني در . امكان هست كه در آينده مورد تكذيب قرار گيرد
 ام هم به تصديق برسد، nيده باشد، هيچ تضمين منطقي نيست كه در مرتبه تصديق رس
عدم تضمين صحت . در نهايت، بايد آن فرض را محتمل خواند.  بزرگ باشد nولو هر قدر

غيرمعقول آن . شود اي به صورت منطقي، موجب اعتقاد به غيرمعقول بودن آن نمي عقيده
 طلب تضمين كنيم؛ در حالي كه فقط احتمال توان تضمين داد، است كه در جايي كه نمي

 وظيفه فرضيات تجربي اين است كه ما را قادر به .)72همان، ص(قابل حصول است
اي مطابق انتظار ما باشد، صحت آن  بنابراين اگر مشاهده. بيني تجارب آينده سازد پيش

نده آن را اي در آي فرضيه به صورت غيرمطلق تأييد شده است، چرا كه ممكن است مشاهده
اگر . توان گفت كه احتمال صحت آن افزايش يافته است ولي در هر حال مي. اعتبار سازد بي

توان مطلقاً آن را  اي غيرمساعد حتي رد شود، باز هم نمي هم، فرضيه در نتيجه مشاهده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


95 ر علوم انساني مدرن شناختي پوزيتيويسم حاكم ب نقد و بررسي روش
اعتبار خواند، چرا كه ممكن است مشاهدات آينده ما را بر آن دارد كه دوباره مستقرش  بي

   .)201-113همان، صص(توان گفت كه احتمال اين امر ضعيف شده است  تنها مي.كنيم
ياد » هاي آماري تبيين«الوقوعند به  هاي احتمالي كه محتمل برخي از اين تبيين

 ،1373ليتل، (اند الوقوع اند كه حتمي قرار داده» هاي قياسي تبين«اند و آن را در مقابل  كرده
اي در كارآمدسازي روش تجربي مؤثر  اي احتمالي به اندازهه استفاده از تبيين .)10-8صص

هاي تجربي  توان مباحث آمار و احتماالت را از حوزه روش واقع شد كه امروزه به سختي مي
روش «هاي جهان عنوان درس مربوط به  اي كه امروز در برخي دانشگاه خارج كرد، به گونه

  .نام گرفته است» روش تحقيق و آمار«، »تحقيق
هاي پوزيتيويستي در حوزه علوم اجتماعي معموالً از نوع احتماالتي است، به  بيينت

ما . شود اين معنا كه رابطه ميان متغيرها بر حسب ميزاني از احتمال آماري توضيح داده مي
هايي  توانيم رفتار تك تك افراد را در وضعيتي خاص تبيين كنيم، اما قادريم تبيين نمي

هاي مطرح شده   تبيين.)28 ، ص1391سيدامامي، ( آنان به دست دهيمدرباره رفتار گروهي
توانيم  مثالً در اين علم، ما نمي. هاي احتمالي هستند شناسي پوزيتيويستي نيز تبيين در جرم

توانيم  هاي اجتماعي را در تك تك افراد  بررسي كنيم، اما مي چرايي ارتكاب شورش
هاي اجتماعي  اندازه بر احتمال ارتكاب شورشمشخص كنيم كه محروميت اقتصادي تا چه 

  .خواهد افزود
زيرا صورت . گرايي نيز از جهت توجيه داراي مشكل است در هر حال، اصل احتمال

اگر تعداد زيادي الف در شرايط متنوع وسيعي «: احتمالي اصل استقراء به اين صورت است
اء خاصه ب را داشته باشند، در هاي مشاهده شده بدون استثن مشاهده شوند و اگر تمام الف

اما  .)30-29، صص1390چالمرز، (»ها احتماالً داراي خاصه ب هستند اين صورت تمام الف
  .اصل اين استدالل، تجربه نشده است

هاي پوزيتيويستي به معناي نفي  به عقيده نگارنده، ترديد در قطعيت گزاره 
هاي مشاهداتي و  معناي واگذاشتن گزارهالذكر، به  در واقع ايرادات فوق. سودمندي آن نيست

هاي  ها به گزاره مبتني بر استقراء نيست، بلكه نشانگر آن است كه نقشي كه پوزيتيويست
اما در هر حال، علوم تجربي اگرچه مفيد يقين . دهند ناصحيح است مشاهدتي در علم مي

هاي حاصل از  ارهتوان ارزش عملي گز بدون شك نمي. نيست اما ارزش و اعتبار عملي دارد
  .استقراء را نفي كرد

و » اصل ثبات اشيا«اي عقالني چون  از سوي ديگر، در صورت تكيه استقراء بر گزاره
تر، در اين  البته به تعبير دقيق. امكان حصول يقين توسط آن وجود دارد» اصل عليت«

ست؛ منتها بايد استفاده از تجربه بسيار كارگشا. گردد هنگام، استقراء تبديل به تجربه مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و توليد علم ) ع(مجموعه مقاالت نخستين همايش اهل بيت   96
تجربه جايگاهي در مباحث . مورد استفاده از آن و حدود كسب معرفت توسط آن را شناخت

هاي مواجهه با آن ندارد، اما در مباحث  مربوط به عقل عملي چون تعريف بزهكاري و شيوه
مثالً اينكه قتل عمدي چيست و چگونه بايد با آن . مربوط به عقل نظري، جايگاه وااليي دارد

؟، در حوزه مباحث ...مقابله كرد؛ آيا بايد اقدام به مجازات كرد و يا اصالح و درمان و يا 
كارگيري  هاما در اينكه، ب. مربوط به عقل عملي است كه تجربه در آن ورودي ندارد

هاي مجازات و يا اصالح و درمان، تاچه اندازه بر كاهش وقوع قتل عمدي تأثيرگذار  روش
كه گفته شد عقالنيت تجربي  گرچه همچنان. كند قشي اساسي ايفا ميبوده است، تجربه ن

در . تر آن در نظر گرفته شود يكي از سطوح عقالنيت نظري است و بايد در پرتو سطوح عالي
تواند اظهارنظر كند اما در  حيطه عقل نظري نيز، تجربه در خصوص امور محسوس مي

ترس حس و تجربه قرار ندارد، اجازه خصوص مسائلي چون آغاز و انجام هستي كه در دس
البته چنانكه گفته شد در اينجا تجربه غير از استقراء است، تجربه خود به . اظهارنظر ندارد

واسطه قرار گرفتن در ضمن قياس عقالني حاصل آمده است و لذا ما از استقراء به سمت 
  . ايم قياس حركت كرده

  

  گيري نتيجه. 4
.  استقرايي است-اي هاي پوزيتيويستي، روش فرضيه روش مورد استفاده در تبيين

 استقرايي كه در واقع اين روش، محصول به -اي  ترين اصول حاكم بر روش فرضيه مهم
گرايي، رهايي از ارزش  گرايي، آفاقي گرايي، طبيعي علم: كارگيري اين اصول است عبارتند از

همچنين نقاط ضعف مباني با توجه به نقاط ضعف اين اصول و . بيني و تبيين و پيش
شناختي كه در واقع اين روش محصول آن است  شناختي و انسان شناختي، هستي معرفت

گردد كه در عين استفاده از حس آن جايگزين مبتني بر حكمت اسالمي بايد روش ديگري 
هاي  از طرف ديگر، به لحاظ روشي، تبيين. هاي آن به دور باشد و تجربه، از خألها و كاستي

استفاده از . شوند و نه تفسيري و يا هنجاري زيتيويستي از بزهكاري، تبييني محسوب ميپو
، زمينه جمع رويكردهاي تبييني،  مبتني بر حكمت اسالميروش صائب در اين خصوص

نكته مهم ديگر آنكه . تفسيري و انتقادي البته به مفهوم صحيح آن را فراهم خواهد كرد
شناسان پوزيتويست، نبايد با نفي  سي بر خالف نگاه جرمشنا بيني در جرم تبيين و پيش

پذيرش وجود اختيار در انسان، سبب سلب قابليت . ها صورت گيرد اختيار از انسان
هاي بزهكارانه انساني به  چرا كه گرچه كنش. شود بيني و تبيين اعمال بزهكارانه او نمي پيش

هر . توان سخن از قاعده كرد ها مي هاي طبيعي قانونمند نيست، اما در آن مانند پديده
پذيرد و بر اساس آن تربيت  انساني با اختيار خود يك سلسله قواعد را در زندگي خود مي
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بيني  خاصيت تربيتي انسان بر اساس قواعدي خاص، امكان پيش. كند شود و عمل مي مي

 انتخاب شده از اهميت اعتباريات پذيرفته و. كند ها را تا حد زيادي فراهم مي اعمال انسان
  .شود جا روشن مي سوي شخص بزهكار نيز از همين

  
  ها يادداشت

1. science 
براي مطالعه بيشتر پيرامون روش شناسي بنيادين مراجعه كنيد به پارسانيا، حميد، . 2
 -فصلنامه علمي ، »هاي علمي شناسي بنيادين تكوين نظريه روش: نظريه و فرهنگ«

  92ششم، شماره بيست و سوم، پاييز ، سال پژوهشي راهبرد فرهنگ
روش تحقيق در عدالت كيفري و دين جان چمپيون، : به عنوان مثال بنگريد به. 3

، ص 1385پاييز : ، ترجمه علي شايان، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران1، ج شناسي جرم
، ترجمه علي سليمي، پژوهشگاه حوزه و شناسي جرم و جرم و راب وايت، فيونا هينز، 37

  109، ص 1390دانشگاه، قم، چاپ چهارم، بهار 
4. scientism 

، انتشارات دانشگاه 1، جلد شناسي مباني جرمنيا، مهدي،  به عنوان مثال بنگريد به كي. 5
  4-2، ص 1369ارديبهشت : تهران،چاپ دوم، تهران

6. science                   
7. intellectual revolution         
8. positive criminology 
9. Enrico Pessina       
10. objective                              
11. subjective 
12. explanation           
13. understanding                   
14. truth 
15. Popper                   
16. causal explanation            
17. Max weber 
18. Dilthey                   
19. Rikert                               
20. Galling wood 
21. Peter Winch           
22. induction                     
23. inductive explanation 
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24. critical realism       
25. Confirmability 
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