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چکیده

بررسی رو و رو شیناسی  ،نیازمند ورود به حوزۀ فلسیة للم سسی ع للوه وموسرب برسپ پیفیرف

ود در پشوو وا سز

رو شییناسی گمف هرفتهسند و للم آیندبنگارپ نیز سز سین قالدب مسییتانا نیسی ع با هور آیندبنگارپ در دوۀ  1940و
تابی آن بهلنوسن یف للم در دوهواپ بعد ،سز رو شییناس ی واپ متةاوت در سین للم بهرب هرفته شییدع سین رو وا در
آغیاز بیهطور لمیدب بیه تجربیههرسی متک بودب و برسپ تحلی مةیاویم سز آن گمیف م هرفی  ،ول در دویهویاپ س یر ،سین
مبناپ فلسییة با لال وای روبهرو شییدب سسیی ع در سین م اله با رو سسیینادپ به بررسیی مبان فلسییة و ماوی
میانرشیتهسپ آیندبنگارپ م پردسزیم و تناسی سبتناپ رو شیناسی آیندبنگارپ رسوبردپ بر رئالیسیم سنت ادپ باسیکار رس
بررسی م گنیمع تح یق حاضیر سز نو تویییة سسی ع دسدبوا به رو گتابخانهسپ هردآورپ شیدب و با رویکرد تحلیل -
سنت یادپ بحیو و بررسیی شییدبسنیدع نتیایت تح یق نفییان م دوید آینیدبنگیارپ رسوبردپ بیه لنوسن ییف دسن سنسییان و
سجتمال  ،ماویت میان رشیتهسپ دسشیته و به سسیتةادب سز رویکردپ آمیخته در رو شیناسی تمای دسرد گه (سز سین منظر)
رئالیسم سنت ادپ باسکار م توسند بستر معرفت مناسب در سین لریه فرسوم آوردع
واژگان کلیدی :آیندبنگارپ رسوبردپ ،دسن میانرشتهسپ ،رئالیسم سنت ادپ ،رو شناس  ،للم سنسان و سجتمال ع
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مقدمه

رو شیناسی  ،للم تعبیر و تةسییروای سسی گه درمورد رو واپ للم سنجاه م شیود و شیا هسپ در فلسیةۀ للم دسردع
سنسیان وموسرب در طول دورسن در رسسیتاپ ح  ،پی بین  ،گنترل ،فهمیدن و توضیح لیزپ گوشیدب سس و برسپ رسیدن به
سین سودسف سز رو واپ متةاوت سسیتةادب گردب سسی ع مح ان و دسنفیمندسن آیندبنگارپ وموسرب برسپ گمف به سین للم و
پیفییرفی آن و در نهیای بیه حیدسگار رسییانیدن رفیاب سجتمیال  ،در تح ی یا
ومگ به دنبال بهبود مسییائ بودب و در مسیییر تح ی ا

ود ت

ویای فرسوسن نمودبسنید و در وسق

ود سز رو واپ متةاوت بهرب بردبسندع ()Bell, 2003: 71

مسیییر تح ی یا در دویهویاپ آغیازین هور آینیدبپشوو و آینیدبنگیارپ بیه لنوسن للم نوین ،بیهطور لمیدب بر رو ویاپ
سسیتاندسرد شیدب با بهگارهیرپ دسدبواپ گم مبتن بودب و وموسرب به مسیائ لمیق و تةسییرپ مهم و ضیرورپ گمتر توجه
شییدب سس ی ع سما آیندبنگارپ بر سسییاس سفزسی پیدیده روسبم میان متیییروا و تخیییی ی شییدن ،نیازمند رو واپ
مختلف و مسیت تر سسی ( )Kuosa, 2012: 16نظرسینج مج

آیندبنگارپ نفیان م دود گه بیفیتر م ات

آیندبنگارپ مبتن بر یف پایۀ بهدسی آمدب سز سقتییاد و تئورپ سابا هرسی سسی  ،در حال گه تح ی ا آیندبنگارپ و
آیندبنگارپ رسوبردپ باید نوآورسنه باشیند ،نه لزوما بر مبناپ یف سلگوپ سز پی موجود و ییرفا تجرب و مبتن بر آزمونع
( )Ipid: 13تاگنون رو شییناسیی آیندبنگارپ نتوسنسییته سسیی به یف سییا تار یگانه و منسییجم و مورد قبول بیفییتر
دسنفییمندسن و مح ان آیندبنگارپ دسیی یابد و

ی یف رو شییناسیی موردپذیر سگاری سحسییاس م شییودع

()Voros, 2007: 70
در پییدسی رویکرد نوین آینیدبنگیارپ ،مکیاتی تةسیییرهرس و سنت یادپ بر ف سابیا هرسی ِ مبتن بر تجربیه در
رو شییناس ی سین للم گمتر موردتوجه قرسر هرفتهسند گه سلبته در دوۀ س یر با سفزسی لده سطمینان و پیدیده محیط ،
هرسی سولیۀ آیندبنگارپ به تجربههرسی و تکنیفوای لون روندپشوو  ،قدرپ تعدی شییدب سسیی ع رویکرد رئالیسییم
سنت ادپ باسییکار دیدهاو تحولطلبانه و آزسدسندیفییانه دسرد و ضییمن پذیر مبان رئالیسییم سز دیدهابواپ دیگر بهرب
م هیرد ،سین مکت  ،رویکرد سابا هرسیان رس مردود م دسند و برسپ رویاروی با لال واپ فلسییةه ،ب طرف رس در تببین
للم نة م گند و معت د سسی گه تبیین للم م توسند سنت ادپ باشیدع در وسق رئالیسیم سنت ادپ وم گفیف سسی و وم
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لق و سبدس و تمایز آن سز دیگر شیا هواپ رئالیسیم سین سسی گه برسپ جنبۀ

قی بفیر سومی قائ سسی و نفیان

م دود گه معرف  ،جنبۀ توییة و گاشةی دسرد ،لالم وسق رس نفان م دود و یک سز مدلواپ پرتوسن معرف شنا ت
سسی ع (قائم نیا )1382 ،در سین پشوو  ،مبان معرف شیناسی در فلسیةۀ للم و ن

آنها در آیندبنگارپ رسوبردپ بر

سسیاس مناب معتبر گتابخانهسپ مرور و بررسی م شیوند و گاربرد رویکرد رئالیسیم سنت ادپ باسیکار در للم آیندبنگارپ و
تنو بخفیییدن به تح ی ا آیندبنگارپ و نیاز رو شییناسیی آیندبنگارپ به رئالیسییم سنت ادپ و سییودمندپ آن در للم
آیندبنگارپ رسوبردپ به لنوسن رویکردپ جدید در آیندبنگارپ تحلی و بررس م هرددع
در وسق مسییئلۀ سیییل سین پشوو  ،وجود ندسشییتن یف مبناپ معرفت مورد واوا و توسفق برسپ رو شییناس ی در
آیندبنگارپ رسوبردپ سسی و در سین رسسیتا م گوشید ضیمن ن د ستکاپ آیندبنگارپ رسوبردپ به مبان فلسیة مختلف در
للم ،به سین پرسی پاسیخ دود گه آیا با توجه به ماوی سجتمال آیندبنگارپ رسوبردپ و ذس میان رشیتهسپ آن ،رئالیسیم
سنت ادپ باسکار م توسند مبناپ فلسة موا برسپ سین میان رشتۀ نوین و گاربردپ فرسوم آورد؟
 .1مبانی فلسفۀ علم و ایفای نقش آنها در آیندهنگاری

سسیاسی ترین نو سسیتدتل در منطق سرسیطوی  ،سسیتدتل قیاسی سسی ع قیاس ،مجمولهسپ فرسوم آمدب سز لند قضییه
سسی گه به ییور یف وسحد درآمدب ،به نحوپ گه تزمۀ قبول یف قضییۀ دیگر م باشیدع رویکرد قیاسی  ،نا ر به
نحوبسپ سز سسیتدتل سسی گه در جه مخالف سسیت رس (بیرون گفییدن هزسربواپ مفاودبپذیر یا تجرب و تح یقپذیر
سز نظرییهویاپ گل ) حرگی م گنید و دسرسپ سین سحسیین سسی ی گیه تةیاو منزلی منط نظرییهویا و مفیییاویدس رس
م پذیرد؛ نکته سپ گه در رویکرد سسییت رس نادیدب هرفته شییدب سسی ع مفییخه گردن سودسف ،مهمترین م وله در رو
قیاس سسی و سودسف مختلف موج به وجود آمدن رو وا و قوسلد سجرسی مختلف م هرددع در رویکرد سسیت رسی
سبتدس یف وضییع

ا

در نظر هرفته م شیود و سی ب بر سسیاس شیوسود تجرب گه سز وسقعی مفیاودبپذیر به دسی

م آیید ییف نتیجیۀ لیاه در مورد سین وسقعی ویا حیایی ی م هرددع ( )Little, 20016: 28سز دویۀ  1940می دپ در
سدبیا آیندبنگارپ ،سسییتةادب سز رو واپ قیاس ی و سسییت رسی با هرسیف ی گه پشوو وا به سبزسرهرسی دسشییتند ،روس
یاف ع ( )Helmer, 2009: 2سبزسرهرسی زیرمجمولهسپ سز دیدهاب سابا هرسی سسی  ،لنین تح ی ات به دنبال سیجاد
85

ن د مبان فلسة میان رشتۀ آیندونگارپ رسوبردپ به ماابۀ یف للم سنسان و سجتمال نو ین

روسبم و لل و سارس سسی و سز سلتبار تجرب و تجزیۀ تحلی آمارپ برسپ آزمای و تییید نظریهوا سسیتةادب م گند،
برلکب سین نو تح ی ا  ،آرمانهرسی سسی

و سین مةهوه رس گه رفتار سنسیان جبرپ سسی  ،رد م گندع ( Bisman,

 )2010رویکرد قیاسی در آیندبنگارپ با قضیایاپ لاه و گل آغاز م شیود ،سما ییور بندپ قضیایا گه توسیم مح ق
سنجاه م پذیرد ،سغل سز طریق سسییت رس یییور م هیرد گه بر دسن و تجربۀ لمل فرد مح ق سز آیندبنگارپ مبتن
سس ی ع به بیان دیگر قضییایاپ لاه و گل سز طریق فرسیند سسییت رسی یییور بندپ م شییوند ،سما سیییول و رو واپ
سجرسی سز فرسیند قیاسی مفیتق شیدب بهدسی م آیندع در سدسمه ،مبان معرف شیناسی در فلسیةۀ للم و ن

آنها در

آیندبنگارپ مورد مرور قرسر م هیردع
 .1-1اثباتگرایی

در سوسی قرن نوزدوم نول مکتی مبتن بر تجربیههرسی سفرسط بیه نیاه سابیا هرسی بنیا نهیادب شیییدع سز نظر سابیا هرسییان
نظریۀ للم باز نمود جهان نیسی  ،بلکه تلخیه دسدبواپ حسی سسی و ف م در فضیاوای گه قابلی تح یقپذیرپ
تجرب دسرد ،معن م یابد ،بنابرسین سیفیان للم رس ییرفا به آنده قاب مفیاودب و سندسزبهیرپ سسی  ،محدود م گنند و به
گننیدۀ میاوی و ویدف تح یق للم سسیی ع سز منظر رو شیینیا ت  ،شییرسیم

نول جبرهرسی هرسی دسرنید گیه ن

سابا هرسی برسپ سیییول لموم و توسنای لموم بر سسییتةادب سز رو واپ آمارپ گم  ،دتل دسردع (تریگ :1394 ،
 )14هرسی بیه سابیا هرسی در دویهویاپ آغیازین پییدسی آینیدبنگیارپ ،ومرسب بیا فعیالی ویاپ مسسییسییۀ ررنید در آمریکیا ،پر
رنگ بود و یف سییسیتم یکنوس

نظرپ به منظور تویییف و پی بین تیییر در روسبم میان متیییروا و توسب طرح شیدع

وجود نوسقه آن ،مةید بودب سسی و سین سنت ادوا و گمبودوا موج گنار هذسشیتن
رویکرد سابا پذیرپ در آیندبنگارپ با ِ
سابا هرسی و رو واپ گم نفییدب و لزوم وم برسپ حذف آن نیسیی ؛ زیرس در بسیییارپ سز پشوو وا گاربرد دسرد و
دسییتاوردوای وم دسشییته سسیی ع با سین حال ،لده یک ارلگ دسدبواپ زمان دورب و سومی نمونههیرپ تیییادف  ،سز
محدودی واپ مهم سین سییسیتم یکنوس

نظرپ سسی و با بهگارهیرپ دسدبواپ گم  ،وموسرب مسیائ تویییة مهم و

ضییرورپ گمتر مورد توجه قرسر هرفته سس ی ع سز آغاز دوۀ  1980ضییرور بازنگرپ در رو شییناس ی و مبان نظرپ و
فلسیة تح یق للم سز سیوپ دسنفیمندسن و مح ان آیندبنگارپ بیفیتر سحسیاس شید و ت
فلسةۀ غیرسابا هرسیانه سنجاه هرفته سس ع (شیروسن ناغان و لیوض )113 :1396 ،
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 .2-1ابطالگرایی

نگر سبطیالپیذیرپ در رو شیینیاسیی بیهوسیییلیۀ پوپر مطرح هردیید ،سو معت ید بود گیه معییار للم بودن نظرییهویا
سابا پذیرپ آنها نیسی  ،بلکه سبطالپذیرپ آنها م باشید ()Popper, 1969؛ زیرس سابا هرسی بر مبناپ یف دسمنۀ زمان
و مکان

ا

سس ی ع سو معت د بود با سبطالهرسی  ،نظریهواپ سشییتباب گنار هذشییته م شییود و دسن للم م توسند به

ح ایق نزدیفتر شییودع بر مبناپ سین رویکرد ،نم توسن هة گه یف نظریه گام یییحیح سسیی ؛ زیرس یف نظریه تنها
نسیب به نظریۀ قبل

ود برترپ دسشیته و با به وجود آمدن نظریهسپ قوپتر گه آزمونواپ سیخ ترپ رس با موف ی سی رپ

گردب ،نظریۀ قبل بدون سرز م شیودع سین رو  ،نظریه رس بر مفیاودۀ م ده و جریان للم رس جریان سبطال وا نه سسی رسی
قطعی وام دسندع سز دیدهاب سین رو  ،دسنفیمندسن برسپ ح مسیئلهوا ،فرضییهوا رس حدس م زنند و سی ب سین حدسوا
مورد آزمون قرسر م هیرند؛ بعض به سرل حذف شدب و بعض دیگر گه موفقتر وستند ،در معرض آزمون سخ ترپ
قرسر م هیرنیدع میاننید دیگر للوه سنسییان و سجتمیال  ،مییان پشووفییگرسن آینیدبنگیارپ نیز در مورد سبطیالپیذیرپ تعیارض
وجود دسرد گه ناشی سز سین باور سسی گه تدوین فرضییهوا در قال فرضییۀ ییةر ،شیکل سز سبطالهرسی سسی  ،در حال
گه تدوین فرضییهوا در قال فرضییۀ ییةر روشی جه آزمون نمونهوا سرسئه م گند و بیفیتر سز آنگه بیانهر سبطال باشید،
شییکل سز تییید سسیی ع (یییادق  )131 :1389 ،شییاید مهمترین سیرسد وسرد بر ستکاپ رو شییناسیی آیندبنگارپ به
سبطالهرسی سین سسی گه نم توسن هزسربواپ مربوط به آیندب رس سز طریق تجربه سبطال نمود و معموت برسپ آزمودن تجرب
آنها باید سالوا یبر گردع
 .3-1روششناسی برنامههای پژوهش علمی

رو شییناس ی برنامهواپ پشوو للم توسییم تگاتو مطرح شییدع وپ در آاار پوپر سییه نو سبطالهرسی م یابد؛
سبطیالهرسی نو سول (سبطیالهرسی جزم ) و نو دوه (سبطیالهرسی رو شیینیا ت سییطح ) رس ن ید م گنید ،ول حة
مع ولی للم رس منوط به پذیر سبطالهرسی نو سیوه (سبطالهرسی رو شینا ت پیدیدب) م دسند و م گوشید برسپ
طرح رو شیینیا ت

ود آن رس بهبود بخفیییدع تگیاتو نظرس متعیددپ رس گیه بیه دنبیال وم بر یکیدیگر غلبیه م گننید،

زنجیربسپ سز نظرس م

وسنید گیه در مجمو برنیامیهسپ پشووفیی رس تفییکی م دونیدع سز دییدهیاب تگیاتو  ،ییف برنیامیۀ

پشووفیی  ،دسییتهسپ سز رونمودوا رس برسپ رشیید نظریهواپ ا

فرسوم م گند و مجمولهسپ سز فرضواپ گل دربارب
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پیدییدبویا و رو ویاپ لمی در ییف حوزۀ مطیالعیه سسی ی ع (نیاج 1382 ،و  )1388سز رو شیینیا ت تگیاتو در
آیندبنگارپ سستةادۀ لندسن نفدب سس ع سیرسر تگاتو بر تولید نول ل نی جهانشمول مورد ن دواپ هستردبسپ
قرسر هرفته سسی گه هزسربواپ پیفیاتجرب و مربوط به آیندب در قلمرو آیندبنگارپ وجود سین نو ل نی فرس زمان و فرس
مکان رس با لال بیفترپ موسجه م سازندع (شیروسن ناغان و لیوض )113 :1396 ،
 .4-1روششناسی فایرابند

فایرسبنید بزرهترین دشییمن سیدئولو(پ (جزهسندیفیی ) سسیی ع ن ید رو یک سز مهمترین ن یدواپ فایرسبنید بر ل نی
للم سسی ع فایرسبند تماه مکات رو شینا ت هذشیته رس مطالعه و ن د گردب سسی و سدلا م گند آنده سو هةته به نة
للم و سنسییان سس ی ع فایرسبند معت د سس ی گه ویز یف سز رو شییناس ی وای گه تاگنون برسپ للم مطرح شییدب ،موفق
نبودبسندع وپ معت د سسی گه سین آموزب گه للم باید مطابق روشی

ا

سسیتمرسر یابد ،دسرسپ دو ن یییۀ مهم سسی 1 :ع

سین آموزب غیروسق بینانه سسی ؛ زیرس ویزیف سز رو واپ رو شیناسی گه تاگنون برسپ للم مطرح شیدب ،موفق نبودبسندع
2ع سین آموزب مهلیف سسیی ؛ زیرس ور هونه ت شیی برسپ تجویز قوسلد و رو وا ناهزیر ،به قیمی محیدود گردن آزسدپ و
نبوغ سنسیانوا و بهو یشب دسنفیمندسن تماه وسود شیدع سز نظر فایرسبند سهر سمور رس به حال ود روا گنیم ،سنسیانوا وسوند
توسنسی سز قید و بندواپ معیار و میزسنوای گه معرف شیناسی برسپ آنها سیا ته ،روا شیوند و فردی ونبوغ رس به نهای
برسییانندع تنها در سین یییور سسی گه آنها وسوند توسنسی  ،معیار و میزسنواپ جدیدپ برسپ ل نی سرسئه دوند گه
ضیعف و گاسیت معیارواپ موجود رس ندسشیته باشید و یا به حدسق رسیاندع فایرسبند مبنای فلسیة به دسی م دود گه
برسسییاس آن به ود حق م دویم ،متةاو بیندیفیییمع دیگر فیلسییوفان ،للم رس فرستر سز سنوس دیگر معرف م دسنند ،سما
فیایرسبنید سین هونیه نم سنیدیفیییدع (لیالمرز 157-171 :1394 ،؛ م یده حییدرپ )159 :1391 ،سهرلیه تمیای بیه لنین
رویکرد نسیب هرسیانهسپ در للم ،بهطور موق دورسن پر رون رس برسپ آیندبنگارپ در دوهواپ پایان قرن بیسیتم رقم زدب
سسی ( ،)Bell, 2003: 216ول در نهای مطالعا مربوط به آیندب رس به سیوپ فعالی واپ آیندبپشوو فرس فعال سیوا
دسدب سسیی گیه سلبتیه سین هونیه فعیالی ویا در لمی هرسی و دقی پی نگرپ گمتر موفق بودنید و سییرسنجیاه مسیییر سفول و
شکس رس پیودندع ()Kuosa, 2012: 16
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 .5-1رئالیسم انتقادی باسکار
 .1-5-1رویکرد رئالیسم انتقادی باسکار در علوم انسانی و اجتماعی

شیرو مناسی در بررسی فلسیةۀ پشوو در نظر هرفتن سیسست تح یق سسی  ،در یف پشوو رو واپ سنتخاب شیدب
برسپ سسیتةادب در مطالعه باید با سیسسل و سیسست تح یق مناسی باشید و باید مفیخه شیود گه آیا رو سنتخاب شیدب با
سییسسل تح یق متناسیی سسیی یا یر و آیا رو با ودف تح یق مطاب

دسردع ونگام گه در پشوو سز رو واپ نا

مناسی سسیتةادب م شیود ،ممکن سسی توسیم منت د سسیتدتل شیود گه پشوو  ،ناقه ،ضیعیف یا نادرسی م باشید و
سین سمر ممکن سس ی مان رسیییدن به یف نتیجۀ مةید در یف زمان مناس ی شییودع رو شییناس ی  ،به نوبۀ ود ،زمینۀ
فلسییة تفییکی شییدب سز دیدهاب وسییت شیینا ت رس ومرسب مةروضییا معرف شیینا ت منعکب م گندع مةروضییا
وست شناس بر دیدهاب یف مح ق سز جهان و آنده به نظر آنها وسقع سس  ،سار م هذسردع ()Bisman, 2010
وسیت شیناسی رئالیسیم سنت ادپ با ن د تجربههرسی و سابا هرسی آغاز م شیودع سز دیدهاب سین مکت  ،سابا هرسی و
تجربههرسی  ،فلسیةه رس با معرف شیناسی آغاز م گنند و سین طا سسی  ،لون پرسی واپ معرف شینا ت به پاسیخواپ
وسییت شییناسییانۀ ما به پرس ی واپمان دربارۀ ماوی وجود بسییتگ دسردع پرس ی بنیادپ سین سس ی گه برسپ موف ی
تجربهواپ للم در تولید دسن مةید در جهان ،ماوی وسقعی له باید باشیید؟ متیسییةانه سابا هرسی و تجربهباورپ
ییرفا بهنحو ضیمن (و نه ییریح) به لنین پرسی وای پاسیخ م دوندع ما در محیمواپ آزمایفیگاو شیاود سلمال
متییروا بر آزمودن وای وسییتیم و ورهاب مکرر مفییاودب گنیم گه ومیفییه رویدسد پب پب سز رویدسد پسلف م آید،
لنین سسیتنتا م گنیم گه پسلف لل سیجاد پب سسی ع در وسق ما نه تنها للیۀ رس سز مفیاودۀ ومزمان ر دسدوا و
نتایت تیییرناپذیر حایی شدب ،سستنتا م گنیم ،بلکه سز لنین للیت  ،نتایت لاه سستخرس گردب و به تعمیم م پردسزیم و
سین تعمیمویا رس مبنیاپ قوسنین للم حیاگم بر طبیعی م دسنیمع ییف لنین فعلی سنگیارپ گیه در وسق وسییت شیینیاسیی
ر دسدمدسر و مبتن بر تیییرناپذیرپ قوسنین لل سسی  ،مورد قبول سابا هرسی سسی و رئالیسیم سنت ادپ آن رس ن ذیرفته و
بی سز حد سادب گردن وسقعی م دسندع (روادوس )1385 ،
باسیکار پیفیرو مکت رئالیسیم سنت ادپ س یس ع وپ با معرفي ضیعفوا و مفیک

مربوط به رئالیسیمواپ اه و بازنمودپ،
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رئالیسیم سنت ادپ رس توسیعه دسدب سسی ع سین مکت در رسسیتاپ ن د سابا هرسی و ورمنوتیف و ومدنین به ماابۀ دیدهاب فلسیة
جدیدپ برسپ سندیفییدن للم طرح شیدب سس  ،باسکار با طرح ت ده وست شناس بر معرف شناس مطرح در سابا هرسی و
ورمنوتیك ،نول طبیع هرسی للوه سجتمالي رس پیفیینهاد گردب سسیی گه ضییمن توجه به تةاو رو شیینا ت میان للوه
طبیع و سجتمال  ،درییدد شیناسیای قوسلد حاگم بر روسبم فرد و جامعه و تبیین آنوا سسی ع وپ مدل سسی م توسن تبیین
سز للم سرسئه دسد گه تح آن وم رو واپ للوه طبیعي و وم رو واپ للوه سجتمال بررسی شیوندع سهرله به ل یدب باسیکار
تةاو واپ مهم در سین رو وا وجود دسرد ،سز سینرو وپ مدل سسی با توجه به سین م حظا  ،للم سجتمال سمکانپذیر
سسی و مهمتر سز ومه سینکه سین ماوی لین سسی گه ییور للم ممکن آن رس معین م گندع بهلبار دیگر ،قوسنین لل به
نحو ناملموس ی در سییا تارواپ طبیع  ،تجسییم یافتهسند ،بنابرسین آنوا با سلگوواپ تجرب رویدسدوا تةاو دسرندع ناتوسن در
تةکیك سین دو به بدفهم رویدسدواپ مورد بررسی منجر م شیودع باید توجه دسشی گه سین تمایز وسیت شیناسیانه وم برسپ
پدیدبواپ سجتمیال و وم برسپ پدیدبواپ طبیع قاب گاربرد سسیی ع برمبنیاپ تحلی فوا ،م توسن دید طبیع هرسی سنت ادپ
باسییکار پفییتیبان سین نکته سسیی گه سییا تار سیجاد معرف  ،در للوه طبیع و سجتمال یکسییان سسیی ع بنابرسین وحدت
رو شینا ت وجود دسرد گه طبق آن ،للم (بهطور گل ) لم شیدب س یس  ،یعن  ،سیا تار لم للم ع باسیکار یك محدودی
معرف شیناسیانه برسپ طبیع هرسی ذگر گردب سسی ع محدودی معرف شیناسیانه به سین وسقعی سشیارب دسرد گه للوه سجتمال
نم توسنند به لحاظ تجرب  ،للم بسییته باشییند ،بلکه باید در متن یك سیییسییتم باز باشییند و بنابرسین ،للم سجتمال م توسند
تبیین باشد ،سما نم توسند پی بین باشدع ()Bhaskar, 2008: 15
.1-5-2کاربرد رئالیسم انتقادی باسکار در آیندهنگاری به مثابۀ یک علم انسانی و اجتماعی میانرشتهای

فرگیب ( )1977و حت پشووفییگرپ لملیات به ناه ولمر ( ،)1983آشییکارس آیندبنگارپ رس للم سجتمال م دسنندع
آیندبنگارپ با وجود ماوی میانرشییتهسپ ود ،سز ویشه وای بر وردسر سس ی گه ناهزیر آن رس در زمرۀ للوه سجتمال
قرسر م دودع سهرله بر

مطالعا آیندبنگارپ به م ولهوای مانند تیییرس فناورپمحور م پردسزد گه در نگاب نخس

لندسن سجتمال به نظر نم رسد ،سما در سین مطالعا وموسرب گمابی  ،ملزوما یا پیامدواپ سجتمال لنین تیییرست
مورد توجه قرسر م هیرند و معموت سلزسهوا یا پیامدواپ روسنشنا ت  ،سیاس  ،سقتیادپ ،سجتمال یا فرونگ در جامعه
مورد توجه قرسر دسرندع ()Bell, 2003: 332
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سین ح ی

گه مسیائ پیدیدب ،نیازمند دسنفی هسیتردب برسپ پاسیخدو وسیتند ،هریزناپذیر سسی  ،بنابرسین ،ورله

مسیائ  ،پیدیدبتر و ومرسب با لده سطمینان بیفیترپ باشیند ،تزه سسی سز للوه و رشیتهواپ هسیتردبترپ بهرب هرفته شیودع
آیندبنگارپ بهلنوسن دسنف ی میانرشییتهسپ م توسند در سینبارب بسیییار روگفییا باشیید (نا م و قدیرپ 24 :1385 ،و )17
سومی یافتن توسییعۀ پایدسر و ومهجانبه گه در ِهرو پگ نگرپ در تیییمیمسییازپ و برنامهریزپ سسی  ،سفزسی تمای به
آیندبنگارپ رس در پ دسشییته سسیی ع ( )UNIDO, 2005, 17-21; Smits & et al., 2001: 1-28ضییرور مةهوه
گ نگرپ و نگاب ومهجانبه در آیندبنگارپ ،موج د ال رشیتهواپ هوناهون و تخییهواپ متنو در سین میانرشیته شیدب
سسیی  ،بنابرسین ،آیندبنگارپ ،هسییترۀ وسیییع سز فعالی وا رس دربرم هیرد و در سحاطۀ فرسیندوا و رو واپ مختلة قرسر
هرفته سسی ع ( )Dufva & et al., 2015: 100برسسیاس تعریف سشیتاین سز میانرشیتهسپ و سنوس آن ()Stein, 2007: 97
م توسن آیندبنگارپ رس یف میانرشیته وسندع در للوه میانرشیتهسپ ،یف موضیو یا رشیته میان مجمولهسپ سز رشیتهوا قرسر
م هیرد گه سین رشیتهوا در سیطوح یکسیان یا متةاو با موضیو در سرتباط وسیتندع در مورد میانرشیتهسپ بودن آیندبنگارپ،
دو نکته سومی فرسوسن دسرد؛ نخسی سینکه طبق آمو تهواپ هاسی ار ) (Ibid, 2015: 406تعدسد زیادپ سز رشیتهواپ للم
با مسیائ مفیابه روبهرو م شیوند ،با وجود سین ،آنوا وسقعا با یکدیگر در سرتباط نیسیتند و سین درحال سسی گه بهنظر
م رسید یافتهواپ نظرپ و تجرب سین رشیتهوا م توسنند به یکدیگر مربوط شیوند و سیهم سرزشیمند در آیندبنگارپ دسشیته
باشیند گه مبین نیاز به رو واپ پشوو آمیخته در آیندبنگارپ سسی ع نکتۀ دیگر سین سس گه ماوی پشوو واپ آمیخته
در مییانرشییتیهسپ آینیدبنگیارپ ،موجی تولیید دسن م شییود ( ،)Podesta & et al., 2013: 40یعن وجود رویکردپ
مناسی و غیرجزههرس در رو شیناسی سین میانرشیته ،سفزونبر سارپذیرپ و سارهذسرپ بر دیگر رشیتهوا ،زمینهسیاز تسیهی در
روی و سیجاد للوه نوین م شیود ،زیرس آیندبنگارپ سییوت محیط آموزشی سسی گه در آن سفرسد با رشیتهوا ،دسن وا و
تخییهواپ متةاو مفیارگ م گنند و با آموز و سط دو به یکدیگر ،زمینۀ شیک هیرپ یف درک جمع جدید و
تولید دسن رس فرسوم م آورندع (نا م و قدیرپ)112 :1385 ،
آیندبنگارپ یف للم سنسان و سجتمال سس ع رئالیسم سنت ادپ یف سلگوپ پشوو مسالم جویانه ،تعامل و مناس برسپ
للوه سنسیان و سجتمال م باشید و برسپ پردس تن به سیسست پشوو مناسی سسی ع طیف وسییع سز مطالعا تح ی ات س یر
در للوه سنسیان و سجتمال  ،به ییور وسضیح سز رئالیسیم سنت ادپ سسیتةادب گردبسندع موضی وسق هرسی سنت ادپ نه تنها برسپ نتایت
سینهونه تح ی ا پتانسیییل قوپ سرسئه م گند ،بلکه برسپ بردسشی و سییم هیرپ حسییابدسرسن ،مدیرسن ،تیییمیمهیرسن و سییایر
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ذپنةعان در سستةادب و وسگن نسب به سط لا به دس آمدب نیز پتانسی قوپ سرسئه م گندع ()Bisman, 2010
سز طرف آیندبنگارپ به دلی ماوی پمیان رشییتهسپ و تیگیدپ گه بر پگ نگرپ دسرد ،بسیییار متمای به سسییتةادب سز
رو واپ آمیخته در پشوو سس ع مح ان رو آمیخته ،به تنو و نوآورپ به ومرسب مجمولهسپ سز مهار واپ تح ی ات
نیاز دسرندع مح ان گه در تح ی ا شیان سز حال تفروشی فرستر م روند ،باید بهطور ییریح مبان فلسیة و موضی
پارسدسیم

ود رس پی سز سنتخابواپ رو شیناسی مورد نظرشیان نفیان دوندع آنها به تسیلم و مهار در ور دو رو گم

و گیة ِ سنتخاب شیدب و ومدنین به تخییه و مهار در سسیتةادب سز م ررس و یک ارلهسیازپ رو وا و تجزیه و تحلی
دسدبوا نیازمند وستندع رئالیسم سنت ادپ ،مبان فلسة مناسب برسپ سین هونه تح ی ا م باشدع ()Cameron, 2011
در لیارلوب رئیالیسییم سنت یادپ ،ور دو رو گم و گیة برسپ تح یق ،سیییازوگیارویاپ زیربنیای منیاسییب تل
م شییوند ،ترگی رئالیسییم سنت ادپ سز رو شییناسیی گم و گیة  ،سرسئۀ دیدهاب توضیییح سز مسییائ و پدیدبواپ
موردمطالعه رس تکمی م گندع رئالیسم سنت ادپ در شک ( )1در وسم طیف قرسر هرفته سس ع رو واپ گیة و طبیع ،
غن بودن ،لمق و حجم متن سط لیا رس سرسئیه م گننید و رو ویاپ گم دربردسرنیدۀ میدلویا و فرهویاپ مطمئن
گاربردپ و تحلی واپ آمارپ م شود و سجازۀ سرزیاب

رفی برسپ گاربرد هستردبتر سز سلگوواپ مفاودبشدب در دسدبوا

رس به ما م دوندع ()Bisman, 2010

شکل  .1روشهای کیفی و کمی
(منبع)Bisman, 2010 :
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در دوهواپ آغازین پیدسی  ،سا

وساز و تییید للم آیندبنگارپ توسم پشوو واپ جریانواپ سیل سنجاه شدب

درون پارسدسیم سابا هرسی به سیلطه هرفته شیدب سسی ع با سین حال تعدسد مح ان آیندبنگارپ در س ذ پارسدسیم تةسییرپ و
رو واپ گیة پفییتیبان شییدب توسییم سین معرف شیینا ت سز سبتدسپ دوۀ  1980سفزسی پیدس گردبسندع سیییر تطور
آیندبنگارپ نفیان م دود گه سین شیا ه سز للم نیز مانند بیفیتر للوه سنسیان و سجتمال  ،در مرحلۀ هور و پیدسی بر
مةهوه محبوب سابا هرسی تکیه گردب سسی ع ( )Kuosa, 2011سابا هرسی منط به لحاظ معرف شیینا ت سیرسدست
دسردع سابا هرسی یف بازسییازپ نامناس ی سز تاریخ للم سس ی و حوزۀ تح یق للم رس ،به آنده قاب مفییاودب سس ی ،
محدود م گندع بر

ف سابا هرسی  ،معرف شییناسیی رئالیسییت برسین باور سسیی گه سمکان تبیین سبشبواپ غیرقاب

مفیاودب وجود دسردع ( )Clark, 2008: 167-169وسیت شینا ت و معرف شینا ت  ،ور دو با رو شیناسی مرتبم
وسیتندع وسیت شیناسی در للوه طبیع و سجتمال متةاو سسی  ،در للوه طبیع به ویشه وا موجود در مورد لیزپ
پردس ته م شود ،ول در للوه سجتمال سفزون بر ویشه واپ موجود ،به ویشه وای نیز گه باید باشد ،پردس ته م شودع
آینیدبنگیارپ بیه دلیی تمرگزپ گیه در آغیاز پییدسی

ود بیهلنوسن ییف للم نوین بر حوزۀ فنیاورپ دسشی ی  ،در جرییان

پشوو ویای  ،رو شیینیاسیی تجربیههرسییانیۀ للوه طبیع رس پیذیرفی  ،در حیال گیه بسییییارپ سز تةیاو ویاپ پیدییدبویاپ
سنسیان و سجتمال با پدیدبواپ طبیع نفیان م دود گه یف للم سنسیان و سجتمال با رو شیناسی واپ للوه طبیع
سازهار نیس و آیندبنگارپ ،بهلنوسن یف للم سنسان و سجتمال  ،نیازمند بهگارهیرپ یف رو شناس متةاو سز للوه
طبیع م باشیدع سابا هرسی و تةسییرهرسی بهطور سینت برسپ تویییف و ح مفیک

یف پشوو تکیه م شوندع سهر

له ور دو رویکرد ن اط ضییعة دسرند ،ول در تح ی ا آیندبنگارپ سرز مند وسییتندع (شیییروسن ناغان و لیوضی ،
 )1396سین دو رویکرد به ومرسب وم یف رویکرد رو شیناسی تلةی رس پیفینهاد م گنندع لنین رویکردپ باید سلتبار
ور دو رو گم و گیة رس قبول گند و لناییر دیدهابواپ للم رس حة گندع سلگوپ پشووفی گه سین ویشه وا رس سرسئه
م دود ،رئالیسیم سنت ادپ سسی ع توسیعۀ رئالیسیم سنت ادپ با آاار باسیکار شیرو شیدع سهر له وپ سین فلسیةه رس بنیان
نگذسشییته ،توسییعهدوندۀ آن در دوهواپ س یر بودب و سین فلسییةه ،لمومی

ود رس مدیون گارواپ وپ سس ی ع رئالیسییم

سنت یادپ ،هونیهسپ وسییت شیینیاسیی رس سرسئیه م دوید گیه م توسنید وسقعی رس درک گردب و سز نظرییهپردسزپ حمیای گنید و
ومدنین رسونمیاپ گیارویاپ تجرب و تحلیل در آینیدبنگیارپ رسوبردپ بیاشییید؛ ضییمن سینکیه ن

سیییازمیان و لوسمی
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سا تارپ رس در سارهذسرپ بر رفتار سنسان به رسمی م شناسدع
 .2روششناسی

تح ی ا للم در پ سرسئۀ پهزسرب یا هزسربوای موجه وسیتندع هزسرب ،سدلای سسی گه حام ییدا یا گذب سسی و به
ییور جمله برپ بیان م شیودع سلبته ممکن سسی بروندسد یف پشوو للم به ییور بر
هردد ،ول

تجویزوا نیز سرسئه

ود سین تجویزوا مسیتخر سز مجمولهسپ سز هزسربوا وسیتندع هزسربواپ مسیتخر سز یف پشوو للم یا

پپیفییین و یا پپسییین وسییتندع در هزسربواپ پیفییین ،توجیه هزسرب ،پی سز تجربه سحرسز م هردد ،ول در هزسربواپ
پسیین ،توجیه هزسرب ،پب سز تجربه سحرسز م شیودع (پویمن  )102 :1388 ،در تح یق حاضیر ،سسیتدتل و توجیه هزسربوا
سز نو پیفیاتجرب سسی ع سیرمد و ومکارسن ( )126 :1391پب سز توضییح سنوس رو تح یق آزمایفی و غیر آزمایفی
سشییارب م گنند گه غیر سز دو دسییتۀ گل فوا ،بر
آنها رویکرد پتح یق فلسییة

دیگر سز رویکردوا نیز در تح یق للم وجود دسرند گه سز مهمترین

سس ی گه بر تحلی و ن د و تةسیییر مةاویم و هزسربواپ پیفییین تیگید دسردع تحلی و ن د

مةاویم با رویکرد فلسیة  ،با توجه به ماوی

ود گه بر تحلی و تةسیر لمیق مةاویم موبوط به قلمرو موضول تح یق

تییگیید دسرد ،گیاربردپ هسییتردب در تمیاه زمینیهویاپ للم دسردع در وسق در سگار مبیاحیو مطرح شیییدب در م یات و
پشوو واپ حوزۀ فلسیةه و نیز در بخ سلظم سز پشوو واپ دیگر للوه گه مح ق به بررسی  ،وسگاوپ و ن د مةاویم
و مبان نظرپ و پیفییینۀ تح یق م پردسزد و س ی ب تةسیییر و جم بندپ ود رس در قال مدل مةهوم یا فرضیییا سرسئه
م گند ،نول سز بهگارهیرپ رویکرد تح یق فلسیة و رو تحلیل -سنت ادپ مفیهود سسی ع (شییروسن ناغان :1397 ،
 )68تح یق حاضییر نیز سز رویۀ یاد شییدب مسییتان نیسی ع در وسق  ،رو تحلیل -سنت ادپ بیفییتر سز آنگه یف تکنیف
جزی و هاه به هاه باشید ،یف رویکرد گل در بررسی هزسربوا و نظریا موجود در یف حوزب سسی ع در تح یق حاضیر،
م شییود گه مبان مختلف فلسییةۀ للم و سمکان بهگارهیرپ آنوا در آیندبنگارپ رسوبردپ مورد تحلی و ن د قرسر

ت

هیرند و سیی ب در قسییم نتیجههیرپ تح یق ،هزسربوای بر پایۀ سین تحلی و ن دوا سرسئه هرددع سین هزسربوا ،هزسربواپ
پیفیاتجرب وسیتند گه رو شیناسی آیندبنگارپ رسوبردپ مبتن بر مبان و مةروضیا باسیکار رس سرسئه م گنند و بر پایۀ
تحلی و ن د مةاویم و سدبیا موجود در قلمرو موضول تح یق یا ومان رو تحلیل -سنت ادپ حای شدبسندع
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 .3بحث

آیا در للم ،جهاني مسیت سز ذون دسنفیمند وجود دسرد گه گفیف م شیود یا سینگه جهان بر سسیاس شیبکهواپ مةهوم
ِ
ِ
دسنفیمندسن آفریدب م شیود؟ سین پرسیفی دیرپا در حوزۀ فلسیةۀ للم سسی ع نگاب نخسی (بخ سبتدسی پرسی ) وسق هرسیانه
و نگاب دوه (بخ دوه پرسی ) سیا

هرسیانه سسی ع هادفرپ سسیمی

وسنفی متةاو دسرد و به نگاو پیدیدبتر معت د
اه و سییا

هرسی

اه سجتناب گنندع

للم گنون سز ور دو نگاب وسق هرسی
سسیی ع سز دید وپ بهجاسیی گه فیلسییوفان ِ
جهان
سهرله سو وسق هرسی رس رد نم گند ،ول معت د سسی ذون لیزپ نیسی گه محدود به جمجمۀ سنسیان باشیدع ذون در ِ

دسرپ ذون ،قب و بعد سز حضیور فرد،
سمون
جهان پیر ِ
سرهانیسیم وسجد ذون ،رسیوم م گند و بر آن سار م هذسردع ِ
پیر ِ
سمون فرد ِ
ِ

� )Godfreyنگاب باسیکار به وسق هرسی  ،ومسیوی مفیهودپ با توضییحا
جهانواپ متةاوت وسیتندع (Smith, 2016
فوا دسرد؛ زیرس در رئالیسیم سنت ادپ باسیکار ،سلت اد به وسق هرسی

اه دیدب نم شیود و پسیوند پسنت ادپ گه به رئالیسیم سفزودب

شیدب ،مسید سین سدلا سسی ع سز سینرو مطابق آنده هادفرپ سسیمی هةته سسی  ،لنین رویکردپ به وسق هرسی  ،تناسی بهترپ
با فلسةۀ للم در لیر نوین دسرد و بهتر م توسند یف مبناپ فلسة مواق برسپ للوه فرسوم آوردع
رئالیسم به ساده لبار سس سز باور به وجود وسقعیت بیرون سز ذون سنسانع سنت ادپ بودن سین باور در نگاب باسکار
به معناپ آن سسی گه شینا

سین وسقعی بیرون ممکن سسی  ،سهرله ومزمان به تمایزپ وسیت شینا ت میان وسقعی

و نظریهواپ مربوط به آن سشیارب دسردع ناتورسلیسیم گه باسیکار سز آن سیخن م هوید به معناپ باور به وحد گل رو
در للم طبیع و للم سجتمال سسی ع به سین معنا گه شینا
پذیرپ شینا
لل سمکان ِ

جهان طبیع و جهان سجتمال ور دو سمکانپذیر سسی ع

 ،سین سسی گه ور دوپ سین قلمرووا سز سیا تاروا و سیازوگارواپ برسیازندب و للیت تفیکی

شییدبسندع بنابرسین وحد گل رو به معناپ آن سسیی گه سبشبواپ شیینا

در ور دو قلمرو لبارتند سز سییا تاروا،

سیازوگاروا و قانونمندپواپ سبشۀ مورد پشوو ع سنت ادپ بودن سین ناتورسلیسیم سز نگاب باسیکار ،به معناپ پذیر تةاو
مییان سین دو قلمرو سسیی گیه بیه جرح و تعیدی ویای در رو م سنجیامیدع (سسییدپور )1397 ،ومیۀ توضیییحیا س یر،
ت وی گنندۀ سدلاپ تناس ی رئالیسییم سنت ادپ باسییکار با رو شییناس ی آیندبنگارپ رسوبردپ سس ی ؛ زیرس آیندبنگارپ
رسوبردپ ،میاویت مییانرشییتیهسپ دسرد و سفزون بر للوه نره ،هیاو للوه تجرب نیز در آن ورود م ییابنیدع ومدنین حوزۀ
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مطیالعیا و پشوو ویا در آینیدبنگیارپ رسوبردپ ،دربردسرنیدۀ حوزبویاپ مختلف طبیع و سجتمیال سسیی گیه موجی
بهگارهیرپ دسمنۀ وسییع سز تکنیفوا و رو وا در سین للم شیدب سسی گه بر

در تةسییرهرسی و بر

پایه دسرند و رئالیسییم سنت ادپ باسییکار برسسییاس توضیییحا بات ،سز آنجا گه به سمکانپذیرپ شیینا

در تجربههرسی
در ور دو قلمرو

موردنظر قائ سس  ،م توسند مبناپ فلسة مناسب برسپ رو شناس آیندبنگارپ رسوبردپ فرسوم آوردع
سستةادب گردن سز رو واپ متکار و آمیخته در میانرشتۀ آیندبنگارپ ،تمای به فرسوم گردن مةهوم غن تر سز مسائ
تح ی ات سیسست دسرد تا سینکه سز طریق سسیتةادب سز رو شیناسی واپ مةرد بهدس آوردب شود و رفی بیفترپ برسپ بر
قرسر گردن ومهرسی و وضییع ی توسفق لیاه دسردع تزمیۀ پیذیر و سجرسی شیییدن روج پشوو ویاپ آینیدبنگیارپ،
م بولی للم آن نزد دسنفیگاویان و سییاسی هذسرسن سسی ع سز سیوی تنو دیدهابواپ سابا هرسیانه و تةسییرهرسیانه میان
سفرسد مختلف به نول پذیر لموم رس با لال موسجه م سییازدع در سین میان رئالیسییم سنت ادپ باسییکار با رویکردپ
معتدل و تعامل م توسند ربهفا باشدع ترگی رو واپ گم و گیة پشوو در مطالعۀ گاربردپ آیندبنگارپ به وسیلۀ
رئالیسییم سنت ادپ به وب با ترگی مسییائ سقتیییادپ و غیرسقتیییادپ و مبان نظرپ بسیییارپ سز پرس ی واپ پشوو
آیندبنگارپ آمیخته شیدب سسی ع پرسی واپ مربوط به آیندبنگارپ و تییمیمهیرپ بهطور سیدبآل برسپ پشوو رئالیسیم
سنت ادپ مناسی سسی ع در لنین فضیای  ،پشوو وسق هرسی سنت ادپ ،در رسسیتاپ توسیعۀ مجمولهسپ سز پاسیخوا گه سز
زمینهواپ مختلف و مفییارگ گنندهان مختلف سسییت بال گنند ،ت

م گندع سط لا آیندبنگارپ بهمنظور تسییهی

تییمیمهیرپ طرسح شیدب سسی و بررسی پدیدبواپ آیندبنگارپ مسیتلزه درک درسیت سز پردسز واپ تییمیمهیرپ
سسی ع پیدس گردن مناسی ترین رسب برسپ پاسیخ به سیسسل پشوو در سنتخاب یف سلگوپ وسیت شینا ت و معرف شینا ت
و یف رو شیناسی مرتبم برسپ مطالعۀ آیندبنگارپ ضیرورپ سسی ع رو شیناسی للم آیندبنگارپ در دورسن هذسر سسی ،
رو شییناسیی واپ سیینت فلسییةۀ للم ومانند سابا هرسی  ،سبطالهرسی و مانند آن به لال گفیییدب شییدبسند و ونوز
رو شییناس ی گه بتوسند نظر بسیییارپ رس به ود جل گند ،به سندسزۀ گاف توسییعه نیافته سس ی ع تح ی ا آیندبنگارپ
تح تیایر دیدهابواپ میانرشیتهسپ قرسر دسرد و منحییر بهفرد نیسی ع للم آیندبنگارپ نیازمند یف رو شیناسی نوین و
مست سز رو شناس دیگر للوه سس تا بتوسند پاسخهوپ نیازواپ پیدیدۀ گم و گیة للم آیندب نگارپ باشدع
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رئالیسییم سنت ادپ با سیجاد سرتباط میان شییکاف سلگوواپ تةسیییرپ و گاربردپ ،رفی یف بنیاد فلسییة سییازهار رس
دسرسس ی ع رویکرد رئالیسییم سنت ادپ سجازب م دود تا مح ان آیندبنگارپ سلگوپ ود رس در یف محیم جدید ،بدون به
طر سندس تن رویکرد رو شیناسی

ود و بدون تعهد وسیت شینا ت رئالیسیم ،به یف وسقعی مسیت هسیتر دوند و

(سز سین طریق) تا حدپ سیب توسیعۀ رو شیناسی آیندبنگارپ در یف لارلوب منظم با یف سیا تار منسیجم م شیودع
سین سمر تاحدپ نگرسن مح ان گه سز رو واپ میانرشیتهسپ نامتعارف با رویکرد رئالیسیم رس سسیتةادب م گنند ،گاو
م دوید ،سمیا بیه تجربیه و تجزییه و تحلی بیفییتر نییاز م بیاشییدع سز رئیالیسییم سنت یادپ بیهلنوسن نو دسرو برسپ تح ی یا
آیندبنگارپ حمای نم شییود و رئالیسییم سنت ادپ بدون ضییعف و سنت اد نیس ی ع رئالیسییم سنت ادپ ،سهر معن و مةهوه
وب برسپ غلبه بر تییمیما سلگوی در تح ی ا آیندبنگارپ ندسشیته باشید ،سما با سین حال فرییت برسپ سمتحان و
بررسی مسیائ و تح ی ا آیندبنگارپ فرسوم م گندع موسن قاب توجه باید برطرف شیود تا رئالیسیم سنت ادپ به لنوسن
پایهسپ وسحد و یک ارله برسپ پشوو رو آمیخته در آیندبنگارپ پذیرفته شییودع سز جمله سین موسن  ،ل قۀ مح ان به
سدسمه دسدن رو شناس موجود در سوسی زنده حرفهسپشان م باشدع

97

ن د مبان فلسة میان رشتۀ آیندونگارپ رسوبردپ به ماابۀ یف للم سنسان و سجتمال نو ین

نتیجهگیری (ارائۀ روششناسی آیندهنگاری راهبردی مبتنی بر مبانی و مفروضات باسکار)

آینیدبنگیارپ رسوبردپ در پ سنتخیاب روشیی برسپ هزین آینیدۀ مطلوب سز مییان آینیدبویاپ ممکن م بیاشییدع سمیا رو
هزین آینیدۀ مطلوب سز آینیدبویاپ ممکن بر مبنیاپ لیه روشیی ممکن وسوید بودع مطلوبی بر مبنیاپ سرز ویاپ سفرسد
جامعه مفیخه م هرددع سرسدب و نةب سنسیان در شیک هیرپ آیندب به لنوسن لام سارهذسر ن

سیةا م نمایدع سز سیوپ

دیگر بیایید مفییخه شییود گیه رو تفییخیه آینیدۀ ممکن لیسیی ع م توسن هةی آینیدۀ ممکن ،بر مبنیاپ نظرییه و
لیارلوب للم

یا  ،تفییخیه دسدب م شییودع حیال رو تفییخیه نظرییۀ یا

لیسی ؟ بر مبناپ سین توضیییحا برسپ ترسیییم آیندۀ مطلوب ،شیینا

برسپ تبیین آینیدبویاپ ممکن

سرز وا و تفییخیه نظریهسپ مناسی برسپ

شناسای سمکانپذیرپ و هزین مطلوبترین رویدسدواپ آیندب ،ضرورپ م نمایدع
در رئالیسیم سنت ادپ باسیکار ،بر مبناپ دو سبعد هذرس و ناهذرسپ للم رویاف مناسیب برسپ تفیخیه نظریۀ مناسی
للم سرسئه م هردد و لناییر سنسیان گه وسرد للم م شیود ،سبعد هذرس سسی و زمان به زمان تیییر م گندع سز سینرو تیییر،
به وسسییطۀ لوسم سنسییان  ،سز ضییرور طرسح باز ورد در فرآیند و تجدید نظر دوربسپ در آیندبواپ ممکن و مطلوب
نفیان دسردع م توسن مةروضیا سولیه برسپ سرسئۀ رو شیناسی آیندبنگارپ رسوبردپ بر مبناپ رئالیسیم سنت ادپ باسیکار رس
سینهونه بیان نمود:
➢ در نظر باسییکار ،وسقعی سییه تیه دسرد گه برسپ رسیییدن به تیهواپ لمیقتر به گن با سمر وسق نیاز دسریمع در
طرسح تکنیفوا مد نظر قرسر دسدن سین سمر ضرورپ م باشدع
➢ برسپ تفیخیه نظریۀ ا

و شیناسیای آیندبواپ ممکن ،نیازمند شیناسیای قوسنین وسیتیمع شینا

سین قوسنین،

نیازمند تبیین سنتظاهوا سز طریق یف سیرپ سز هرسی وا ،سسیتعدسد و لوسم مختلف م باشید و سین موضیو در
حین گن و تعام با پدیدب حایی م شیودع سز سینرو در فرسیند شینا
هاهوا م باشدع
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➢ در مرحلۀ بعد برسپ گفییف سین سنتظاهوا و سییازوگارواپ زیربنای گه در وسقعی وجود دسرد بر مبناپ

قی ،

تمای  ،تفیبیه و غیرب یف ووی نظرپ سیجاد م شیود و سی ب با وسقعی سنجاه گن م دویم تا مفیخه شیود
له میزسن سز ووی واپ نظرپ لق شدب ،وسقعی دسردع
➢ در مرحلۀ آ ر ،سین وسقعی واپ گفیف شیدب بر پایۀ ووی نظرپ ما شیک هرفتهسند تا نفیان دوند سنتظاهوا و
سازوگاروا له میزسن ح ی م باشندع
ترسیم خطوط کلی روش
گام اول :تحلیل ارزش شناختی ذینفعان در ترسیم آینده مطلوب

1ع شناسای ذپنةعان؛
2ع تبیین سرز وا ( بایدوا و نبایدوا ) در ور سردوهاب؛
3ع شناسای سردوهابواپ فکرپ در میان سفرسد؛
4ع روبرپ نةوس و جه دو به قیدی وا؛
5ع شناسای و سیجاد سنگیزبواپ مفارگ ذپنةعانع
گام دوم :تحلیل ارزششناختی سپهر زمینه در تدوین چشمانداز

1ع تببین سرز وا سز نظر رفی واپ ودسیت لفمسندسز؛
2ع سنتخاب یف رو و یا ترگیب سز رو وا و یا لق رو نو بر سساس نیازواپ زمینه؛
3ع شنا

نیازواپ سط لات و سولوی واع

گام سووم :شوناخن نیریۀ مناسور برای شوناسوایی آیندههای ممکن برمبنای الیههای تحلیلی باسوکار در راسوتای کشول علن و ریشوۀ
پیشرانها

1ع تعام و گن با پدیدب؛
2ع شیناسیای قوسنین ،برسپ شینا

سین قوسنین سبتدس باید سنتظاهوا سز طریق یف سیرپ سز هرسی وا ،سسیتعدسد و غیرب

تبیین شوند؛
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3ع سیجاد یف ووی نظرپ و در حین گن با وسقعی سنجاه م دویم تا له میزسن سز ووی واپ نظرپ لق شییدب
وسقعی دسردع
4ع وسقعی ویاپ گفییفشییدب گیه بر پیاییۀ وو ی نظرپ میا شییکی هرفتیه تیا نفییان دونید سنتظیاهویا و سییازوگیارویاپ
شناسای شدب له میزسن ح ی م باشند؛
5ع گفف لل و ریفۀ پیفرسنواع
گام چهارم :شناسایی مطلوبترین آینده از میان آیندههای ممکن

1ع سیجاد سجما و توسفق به گمف پان

برهان (بر سساس آنده در ذی

وسود آمد)؛

2ع حدسگارسازپ مفارگ بر مبناپ جه دو قیدی وا و روبرپ نةوسع
گام پنجم :بازخورد دهی و تجدیدنیر در فرآیندها

1ع آیندۀ مطلوب در برسبر تیییرس باید بهلنوسن یف فرسیند پسنتها باز دیدب شود؛
2ع رویاف سنت ادپ در فرآیند تجدیدنظر (ن د مدسوه و مستمر برسي دسترس به ح ی

)ع

در سدسمه باید سفزود گه بر سسیاس وسق هرسی سنت ادپ باسیکار ،برسپ سینگه رو پان سز گارآمدپ بیفیترپ بر وردسرباشید،
هاه توییییف و ترسیییم لارلوب پان سس ی ؛ به دیگر بیان ،در سین هاه ،سنوس
تعیین و ترگی سلضییاپ پان  ،نخسییتین ِ
مهار وا و ذینفعان گه باید در پان لضیوی دسشیته باشیند ،بر پایۀ شیرح و ایف پان تعیین م شیوندع در سینجا دو
سی زیر د ی وستند:
ترگی  :له مهار وای برسي سنجاه و ایف محولشدب به پان ضروري وستند؛
توسزن :له آمیزبسپ سز نگر وا ،جایگابوا ،قضیاو واپ سرزش و رشتهواپ للم باید در پان وجود دسشته باشند تا سز
سنجاه تحلی وا و نتیجههیرپواپ متوسزن و متعادل ،سطمینان حای شود؟
برسسیاس وسق هرسی باسیکار در سنتخاب سلضیاپ پان بر مبناپ دو سیی فوا :سلف) شیناسیای سفرسد باید بر مبناپ
تخیییه و مهار باشیید تا سفرسد با موضییولا  ،گن و تعام دسشییته و درهیر باشییند؛ زیرس ح ی
مختلف سس ی ؛ سز سینرو سز طریق گن با آن و نةوذ در تیهواپ زیرین م توسن بر
100

 ،دسرسپ تیهواپ

سسییتعدسدوا و وجوب آن رس آشییکار

سال پنجم ،شمارۀ نهم ،بهار و تابستان 1399

نمودع ب) باید شییناسییای سردوهابواپ فکرپ مختلف یییور هیردع ) با توجه به سبعد ناهذرس و تةکیف آن در فلسییةۀ
باسییکار ،سلضییاپ پان در نفییسیی وا ،ل یق و مناف

ود رس (نیز) روپ میز قرسر م دوند و سهر سین وسقعی رس نادیدب

بگیریم ،رسب طا رفتهسیم و وسق هرسیانه لم نکردبسیمع بر وردسرپ سز بره و تخییه در حوزبسپ مفیخه ،به معناپ
آن سسیی گه دسرندۀ تخیییه در آن حوزب ،منافع  ،وسب مال  ،حرفهسپ ،سیییاسیی و مانند آن دسردع سز سینرو نیازمند
طرسح رو شنا ت وستیم گه سفرسد رس ترغی گند تا دور سز وسبستگ واپ سازمان و حرفهسپ ،دیدهابواپ ود رس بیان
گنندع در سین میان ،هاو سوقا م توسن با بهربهیرپ سز دیدهابواپ مخالف سلضییاپ پان  ،به توسزن دس ی یاف ع د) بر
مبناپ سین گه سرسدۀ سنسیانوا در شیک هیرپ وسقعی تیایر دسرد ،سیجاد قییدمندپ جمع و شیناسیای ذپنةعان گلیدپ،
ضیرور م یابد و به ترگی بندپ و طرسح شییوۀ لملکرد پان

برهان گمك م گندع سین گمك و مفیارگ ذپنةعان

موج م شود گه دستاوردوا و یافتهواپ پان وا رس قبول دسشته باشندع
در پایان باید هة توجه رو شینا ت وسق هرسی سنت ادپ باسیکار به سبعاد هذرس و ناهذسرسپ للم ،ومدنین تیهمند
دیدن وسقعی (تجرب  ،وسقع  ،ح ی ) سز نیاز به لق فری نفان دسرد گه متناس با رویکرد گن هرسیانۀ آیندبنگارپ
رسوبردپ و تییگیید آن بر آینیدبسیییازپ و لق فریی ی م بیاشیییدع در سین مییان ،لوسمی دیگر میاننید تییگیید بر تییم
وسیت شیناسیانه ،گن با وسقعی  ،رویاف سنت ادپ و ن د مدسوه و مسیتمر برسپ دسیترسی به ح ی

در فرسیند شیناسیای و

لق فری ی  ،گاربرد دسرندع ومدنین مرسح مفییاودۀ پدیدبوا و شییناسییای سییازوگارواپ زیربنای وسقعی به گمك
قی  ،تفبیه ،تمای و سستعارب (ووی نظرپ) نیز پفتیبان سین مطل م باشندع
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