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  : شناسي  در جامعه» مفهوم«
 گيري و كاركردهاي آنچيستي، چگونگيِ شكل

  
  سيدحسين نبوي

  
  )09/10/94، تاريخ پذيرش 20/08/93خ دريافت تاري(

  
مفاهيم . مفهوم نقش بسيار مهمي دارد هاي اجتماعي، شناسي و نظريه در جامعه :چكيده

مسئله اين  .اند  اند و آثار زيادي هم براي توضيح اين مفاهيم نوشته شده زيادي وضع شده
دايي براي علم دارند؟ و گيرند؟ و چه كاركر است كه مفاهيم چه هستند؟، چگونه شكل مي

اند اين سواالت را چگونه توضيح  صاحب نظراني كه بيشتر از بقيه به مفهوم توجه داشته
  گفت، هگل روي  ه مفاهيم ماقبل تجربي سخن ميكانت از مقوالت به مثاب .اند داده
ورزد، ماركس برعكس هگل، مفهوم و ديالكتيك مفاهيم را  ميتكاملي مفهوم تأكيد - خود
را  ها آنداند، نيچه بر روي ماهيت استعاري مفاهيم متمركز است و  اب جهان واقعي ميبازت

دوركيم برعكس كانت، بر ماهيت پسيني و اجتماعي مفاهيم . كند گورستان ادركات تلقي مي
صاحب . تأكيد دارد و بلومر بر نقش كليدي مفاهيم در علم و كاركردهاي آن تمركز دارد

در تحليل مفاهيم در ها  آنشناس هستند ولي رهيافت  وف يا جامعهظران مذكور گرچه فيلسن
  .و ادبي، و در وهله آخر، اجتماعي يا فرهنگي است شناختي  روانوهله اول، منطقي، سپس، 

  
  .نظريه اجتماعيمنطق،  مقوالت،مفهوم،  ،مفاهيم حساس :مفاهيم كليدي

  
   

 
  .تربيت معلم(مي شناسي دانشگاه خوارز استاديار جامعه                                    ( Nabavee@gmail.com 
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  طرح مسئله
گيرند و تعداد مفاهيم تخصصي  مياز مفاهيم بهره زيادي ن ظاهراً -مانند تاريخ -برخي از علوم انساني

آكنده از مفاهيم  -شناسي  جامعهمانند  - از علوم انسانديگر اما در مقابل برخي  .1كم است ها  آندر 
ي اجتماعي ما با انبوهي از ها هويژه نظري و به شناسي  جامعهدر  .تخصصي هستند و واژگان فني و

از زبان معمولي  -از جاهاي مختلفي ها  آنيم مواجه هستيم كه هر يك از و مفاهها  واژه -دانش
شناسان  و تعداد قابل توجهي نيز توسط جامعه اند اخذ شده - جامعه، از علوم و صاحب نظران ديگر

  .اند جعل شدهيا ابداع و 
بسته  كار هي اجتماعي بها هو در نظري شناسي  جامعهبه عنوان نمونه بخشي از مفاهيمي كه در 

 فرهنگي، سرمايه معنا، هنجار،فرهنگ، ارزش،  مدرنيته، جامعه اطالعاتي، :عبارتند از شوند مي
بيگانگي،  قشربندي، تحرك اجتماعي، يابي، ساخت كنش، نهاد، نقش،، كاركرد، عقالنيت ،ساخت

 بازنمايي، طبقه، وجدان جمعي، عامليت، زيست جهان، وانموده، گفتمان، هژموني، ايدئولوژي،
منابع و آثار زيادي هم براي شرح و وصف مفاهيم ... ، چيزوارگي و)كردار( پراكتيستضاد، كژكاركرد، 

شناسي   فرهنگ جامعه: ازعبارتند ها  آنبرخي از آشناترين  .2اند شناختي نوشته شده اساسي در جامعه
و، فرهنگ علوم شناسي انتقادي نوشته بودون و بوريك كرامبي و همكاران، فرهنگ جامعهنوشته ابر

اجتماعي  المعارف علوم اجتماعي نوشته باقر ساروخاني، فرهنگ علوم اجتماعي نوشته آلن بيرو، دائره
المعارف علم اجتماعي ويراسته ادام و جسيكا كوپر،  دائرهجوليوس گولد و ويليام كولب،  ويراسته

ي جداگانه ها ههر يك از رشتدر ... فرهنگ علوم اجتماعي قرن بيستم ويراسته آوت ويت و باتامور و
المعارف و  دايره ديكشنري،(ها  نه تنها كتاب. اند  هتدوين شد فراوانيهاي  علوم اجتماعي نيز فرهنگ

اند، بلكه بخش قابل مالحظه از منابعي كه  خاصي جهت معرفي مفاهيم نوشته شده )اي مرجعه كتاب
كنند در واقع  مياقدام  مهمنظران  در ظاهر به گزينش و انتخاب متون تخصصي هر يك از صاحب

. آورند ميشناسان مختلف را گرد هم  و متون مربوط به جامعه ها هحول مفاهيم عمده و اصلي، نوشت

 
ــاريخ    . 1 ــان ت ــد حســن رازنه ــر محم ــاي دكت ــاب آق ــكر از جن ــدير و تش ــا تق ــگاه   ب ــاريخ دانش ــروه ت ــيار گ دان و دانش

رك هــم در كتــاب تــاريخ و نظريــه اجتمــاعي بــه پيتــر بــ. ايــن نكتــه را مــديون راهنمــايي ايشــان هســتم .خــوارزمي
: دانـان را بـه اسـتفاده از مفـاهيم بيشـتر ترغيـب نمايـد        خواهـد تـاريخ   آيـد مـي   آورد كه به نظـر مـي   نحوي استدالل مي

. دهنـد  هـاي زمـاني خـاص ارائـي مـي      در دوره) ماننـد اروپـا  (گيري كلي در مـورد نـواحي وسـيع     مورخان اغلب نتيجه«
سـلطنت  «: انـد، از جملـه   بـراي انجـام چنـين كـاري، مفـاهيم خاصـي را سـاخته       . پردازنـد  قايسـه مـي  عالوه بر اين به م

خـواهم بگـويم كـه ايـن مفـاهيم اگرچـه هنـوز مفيدنـد ولـي كـافي            مـي . و غيـره » رنسـانس «، »فئوداليسـم «، »مطلقه
» ســي را فراگيرنــدشنا  هــاي نظريــه جامعــه ن زبــا-تــر  بــه بيــان دقيــق -شــود كــه مورخــان زبــان توصــيه مــي. نيســتند

  )61-60: 1381برك،(
ــان انگليســي بــيش از   چاوشــيان تعــداد آن. 2 ــورد ذكــر كــرده اســت   50هــا  را در زب چاوشــيان، روزنامــه شــرق، (م

   )1392تير 9يكشنبه 
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مدرن،  شناسي  جامعهويراسته كوزر و روزنبرگ،  شناختي  جامعهي بنيادي ها همثالً كتاب نظري
ها و منابعي كه  حتي كتاب ....و ،آبراهامز  نوشته شناسي   جامعهويراسته پيتر ورسلي، مباني و رشد 

ها،  و مدل ها هاند مستقيم و غيرمستقيم در كنار معرفي نظري ي اجتماعي تدوين شدهها هدرباره نظري
هايي را در توضيح خود  حتي بخش. نمايند ميپرداز را معرفي  عمده هر نظريه مفاهيم اصلي و

كه تحت  ها بسياري از كتاب. پرداز اختصاص دارد نظريهاند كه مستقيماً به معرفي مفاهيم  گنجانده
نيز در واقع اقدام به معرفي اند  هعمومي نوشته شد شناسي  جامعهآمد يا عنوان مباني، مقدمات، در

نوشته بروس شناسي   جامعهآمدي بر به عنوان نمونه در( كنند شناسي مي  جامعهمفاهيم اساسي 
 .شود ميوسيعي از مفاهيم است كه در اين علم توليد شده و  تعدادها حاكي از  همه اين). ...و كوئن،

پردازي خود را مكلف به توليد  چه بسا يكي از علل حجم زياد مفاهيم در اين است كه هر نظريه
انديشمند و صاحب اهميت براي هر كي از دستاوردهاي پري گوئي. داند پردازي مي مفاهيم و مفهوم

نظريه و مدل پيشنهادي خود با  ابداع مفاهيم متناسب ،پردازي ر نظريهدر كنا ،شناسي  جامعهنظر ِ
، اه آن رشود و احاطه يافتن ب ميروز به روز افزوده در اين علم از همين روي بر تعداد مفاهيم  .است

  .ندارد بيگانهدست كمي از احاطه يافتن به يك زبان 
دهد  مينشان شناسي   جامعهدر  ي تخصصيها هواژ -حجم وسيع مفاهيم فني و واژگان و دانش

و  )61:  1381برك،( »شناسي  هاي نظريه جامعه زبان«يا با يك زبان به تعبير پيتر برك كه ما اساساً 
چند  هر -ندساز مي شناسان هايي كه جامعه از فرازبانگيدنز . مواجهيم »فرازبان«به قول گيدنز با يك

هرمنوتيك «تحت تأثير شوتز در توضيح او . ويدگ سخن مي -شناسي در يك معناي متفاوت با زبان
و بنا به داليلي  »كنند ميهاي مفهومي خود را ابداع  شناسان فرازبان جامعه« گويد كه مي»مضاعف

تمامي معرفت «همچنان كه شوتز بر اين اعتقاد بود كه). 211:1383گيدنز،( ».ناگريز از اين كارند«
ها  ت علمي حاوي برساختهسليمي و چه در شكل تفكراما نسبت به جهان، چه به شكل معرفت عقل 

كه هر يك،  1ها سازي ها و آرمان بندي ا، صورته ها، تعميم يعني مجموعه انتزاع. يي است)ها سازه(
بنابراين، «و ) 87: 1387، نقل از فليك 5: 1962شوتز،( ».تفكرنددهي  سازمانخاص سطحي از 

كه  ييها هيِ برساختها هيعني برساخت. درجه دوم هستند يِها هعلوم اجتماعي، برساخت يِها هبرساخت
كنشگران اجتماعي كه رفتارشان ، اند هتوسط كنشگران اجتماعي در روي صحنه اجتماعي ساخته شد

 ؛  59:  1962شوتز،( »كند اش مشاهده و تبين مي اي علم را دانشمند اجتماعي طبق قواعد رويه
شناس  گران جامعه مفاهيمي كه مشاهده« كند كه ميل گيدنز نيز استدال ،)96-95: 1387 فليك،
گيدنز نگران اين است كه مفاهيم مرتبه ). 215: 1383گيدنز،( »هستند »مرتبه دوم« كنند ميابداع 

ات علوم اجتماعي است كه مفاهيم مرتبه دوم اين در ذ«. دنشو ميدوم به مفاهيم مرتبه اول تبديل 

 
1. Idealization 
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 »در خود زندگي اجتماعي تبديلي به مفاهيم مرتبه اول شوند به كاررفتن توانند به واسطة ميآن 
موضوعات مطالعه در علوم اجتماعي و انساني، خود موجوداتي  هستند كه از «به نظر وي) همان(

اي وارد  هاي خود دارند به شيوه سازنده از كنش ها  آنكنند و مفاهيمي كه  ميمفاهيم استفاده 
شناس به  در اين است كه اگر جامعهدر واقع نگراني وي  )21: همان(» شوند ها مي آنهاي  كنش

تواند  مين« تسلط نداشته باشد گيرند ميكار  همجموعه مفاهيمي كه كنشگران مورد مطالعه وي ب
  .)همان( »به علّي آن تبيينچه رسد به  زندگي اجتماعي را به درستي توصيف كند،

كه آن را توافق ارتدكس  1960واخر دهه پس از جنگ دوم تا اشناسي   جامعهگيدنز در نقد 
رابطه توافق ارتدكس اين است كه هاي  يكي از كاستي. دهد مينامد، چند كاستي را تشخيص  مي

 دشو كند و براي آن اهميتي قائل نمي ميطرد را هاي فني علم اجتماعي  ميان زبان معمولي و فرازبان
رشناسي شوتزي فلسفه زبان معمولي، پديدا - هاي جديد فلسفي در حالي كه برداشت .)231 :همان(

 شناسان دوره مذكور، از نظر جامعه .اين مفروضه را غيرقابل دفاع ساخته است - و هرمنوتيك متأخر
د، بايد شود، هر جا كه ضروري باش ميشناسان معرفي و ابداع  هدف مفاهيمي كه توسط جامعه«

اين  .دقيق استن معمولي اغلب مبهم و غيرزبا. شدها زبان معمولي با ارتقاء يا تصحيح نارسايي
كه به  گيرند مي هايي برطرف كرد كه مفاهيمي را در بر توان از طريق انتخاب فرازبان ميها را  كاستي

ويتگنشتايني و - اما در فلسفه پسا .)231 :1384 گيدنز،( »اند بندي شده دقت و صراحت صورت
به نظر وي، درباره رابطه و  .ير قابل دفاع گرديده استپديدارشناختي مانند وينچ و شوتز داعيه فرق غ

هردوي  .شوتز و وينچ: پيوند ميان زبان معمولي و مفاهيم فني علوم اجتماعي دو تفسير وجود دارد
  .)232-231:همان(دهند  طور متفاوت از هم توضيح مي ها اين رابطه و پيوند را به اين

گويند نيز  ميبرساختي بودن دانش و معرفت سخن  نه تنها گيدنز، كه رويكردهاي ديگري كه از
بر اين نظر بود كه چنان كه ذكر شد، شوتز . تحت تأثير شوتز به مفهوم و به مفاهيم توجه ويژه دارند

دهي  سازمانيي هست كه هر يك خاص سطحي از ها هو ساز ها هتمامي معرفت ما حاوي برساخت
ها و  بندي صورت ها، تعميم اي از انتزاع، مجموعه«، ها ها و سازه همنظور وي از بر ساخت .تفكرند
به نظر وي همه انواع معرفت از طريق انتخاب و ساختاربخشي، برساخته  .بود» ها سازي آرمان
 .ستها آنسازي  گر در درجه ساختاريافتگي و آرمانمعرفت از انواع دي شوند و تفاوت انواع شخصيِ مي

تر  هاي علمي انتزاعي هو در حيطه نظري ،تر تر و ملموس ميماهاي روزمره انض كنشبرساخت در حيطه 
محتويات «بلكه . رفت، توصيف حقايق داده شده و معلوم نيستاستدالل وي بر اين است كه مع .است

  .)88-87: 1387فليك،(» توليد فعاالنه برساخته شده است چنين معرفتي طي فرايند
گرايي راديكال بر اساس استدالل شوتز به اين  نظران رويكرد برساخت گليسرفلد يكي از صاحب

تجربيات از طريق «به نظر وي. كند دهي و تنظيم مي نتيجه رسيد كه معرفت، تجربيات ما را سازمان
» .شود، كه خود برساخته خود فرد هستند مفاهيم و بسترها ساخت پيدا كرده و درك و دريافت مي
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توان  مي«توان تعيين كرد ولي  كل گرفته را نميصادق بودن، يا صحيح بودن تصوير ش) 88همان (
گرايي، مفاهيم اهميت زيادي  در بر ساخت) همان(» كيفيت آن را بر اساس عملي بودن ارزيابي كرد

در اين جا اين سوال تعيين كننده مطرح است كه «: ها حائز اهميت است دارند و نحوه شكل گرفتن آن
  ).88: 1387، به نقل از فليك 78- 76: 1995يسرفلد،گل(» دهد؟ چگونه رخ مي مفاهيم برساختن

سد كه نوي ميگرگن  .ماند ميآورد ولي مسئله همچنان باقي  ميگرچه گرگن پاسخ را فراهم 
كنيم از سوي  ميو تعابيري كه براي شرح جهان و خودمان از آن استفاده  ها هچنين نيست كه واژ«
ها  آنهايي كه در درك جهان و خودمان به  قالبها و  هواژ. يي به ما تحميل شده باشندها هابژ

گرگن، (» ت تاريخي و فرهنگي ميان افرادنداند، محصول مبادال رسيدهايم موضوعاتي اجتماعي
استدالل وي اين است كه فرايند مبادله اجتماعي و مبادله . )88:1387نقل از فليك  ،49-50: 1994

  .گيري معرفت اهميت اساسي دارد مفاهيم در شكل
 رشد و توسعه يافته است، ثير و تحت الهام شوتزتا حدي تحت تأ در اين رويكرد كه ظاهراً

ارائه شده چندان ولي پاسخ است، طرح مساخته شدن مفهوم ئله مهمي به نام مفهوم و نحوه برمس
برساختن مفاهيم  :كننده همچنان باقي است بنابراين سوال تعيين .متقاعد كننده نيستكه بايد، 

دهد؟ و  ها چگونه روي مي مفاهيم اساساً چه هستند و نحوه شكل گرفتن آن رخ ميدهد؟ چگونه
شناسي چه نقش و چه كاركردي را بر عهده دارند؟ صاحب   مفاهيم در علم و در علم و نظريه جامعه

اند، هريك از اين  نظراني كه پيش از شوتز و همفكران بعدي وي، به مسئله مفهوم توجه داشته
شناسي به مسئله   اند؟ پرسش ديگر اين است كه چرا در جامعه مهم را چگونه پاسخ داده هاي پرسش

شناسي يا فرازبان   مفهوم اين همه توجه شده است طوري كه گاهي سخن از زبان نظريه جامعه
مطابق با بايد براي پاسخ مفهوم چيست؟ : آيد؟ و حتي يك قدم عقب تر شناسي به ميان مي  جامعه

در و  هاي علمي در نظر داشت ظريهمفاهيم را هم در سطح زبان معمولي و هم در سطح ن نظر شوتز،
  .يعني كانت آغاز كرداولين سرچشمه فكري در دوره مدرن  اين باره، از

  
 مقوالت به عنوان مفاهيم پيشيني: كانت

اران ذگ نگرچه همه بنيا. گردد ميبر  آن شناسي به ريشه نوكانتي مفهوم در جامعهتوجه كردن به 
، يعني وبر، دوركيم و ها آنرگذارترين يثأنوكانتي نبودند اما ت ،شناسي به معناي مصطلح كلمه جامعه

طور غير  هاز كانت ب نيز انديشيد ميكساني مانند ماركس كه هگلي  .زيمل مشخصاً نوكانتي بودند
   .ثير پذيرفته بودأمستقيم ت

منطق ارسطويي و بحث مقوالت وي  ،وره جديدنقش كانت از اين جهت اهميت دارد كه او در د
ون نارسطو در كتاب ارگا. تحوالتي مهم شد باعث با اين كاركيد قرار داد و أرا مجدداً مورد توجه و ت
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و به شكل يك مجموعه در آمد،  جمع ) بيزانس(امپراطوري روم شرقي يا ارغنون كه در دوره 
 ،ول منطق در پيش از وي احتماالً وجود داشتهاص. ن نمودونخستين كسي است كه علم منطق را مد

وجود دارد كه اين  كه اين نظر هم هرچند ( كردولي او براي مقابله با سوفسطائيان آن را تدوين 
زيسته نوشته  كه همزمان با افالطون مي يكتاب نه توسط ارسطو بلكه توسط ارخوطس فيثاغوريس

ولين رساله يا كتاب آن به نام مقوالت يا رساله است كه ا 9يا  8ارغنون شامل ). شده است
   .گوري ناميده شده است س يا كاتهايقاطيغور

 - 5 ،نسبت -4 ،كيف -3 ،كم -2 ،جوهر -1 :كند در ده مورد معرفي ميارسطو تعداد مقوالت را 
اما  تعداد مقوالت در رساله ديگري از  ،انفعال -10 ،فعل -9 ،لكم -8 ،وضع -7 ،متي -6 ،اين

ي ديگر مقوله بندي ها هلك در زير مقولآنالوطيقاي دوم، هشت مقوله است و وضع و م ،ارگانون
    ).321:1386 ،تونسكاپل(گرديده است 

مل و تدقيق تأاقدام به  ثيرگذارأبه عنوان يكي از فالسفه مدرن و بسيار ت ،كانت در دوره جديد
ل محض يا سنجش خرد ناب، به نقد عق ،ترين كتاب خود او در مهم .مقوالت منطقي ارسطو نمود

در نظر وي مفاهيم . با فكر پرداختها  آنو ارتباط ) ها همقول(مفاهيم اوليه  ،مطالعه و بررسي مفاهيم
 - مفاهيم اوليه وثانويه - ترين مبنا و اساس براي انديشيدن شامل دو نوع مفاهيم  اي به عنوان شالوده

پذير  ن و فكر كردن بدون مقوالت امكانيشيداند و هستند فكر پيشيني شرط مقوالت،. شوند مي
  .1در چهار دسته قابل تفكيك و تقسيم هستندكه در نظر وي دوازده مقوله وجود دارد . نيست

او در . تر ديگري انجام داد كه مستلزم توجه به مقوالت ارسطويي بود  كانت البته كار پراهميت
كه توسط دكارت مطرح شده  ت عيني رامسئله معرف ) نقد عقل محض( ورد خودآ ترين دست مهم
به گرا اقدام  تجربه ا و هيومِگر لعق اي همچون اليب نيتسِ قبل از وي فالسفه برجسته .نبال كردد دبو

توانيم معرفت عيني نسبت به  ما مي«اليب نيتس مدعي بود كه . پاسخ به اين مسئله كرده بودند
و هيوم نيز ادعا ) 36:1383 ،ناسكروت( »ري نباشدجهان خارج داشته باشيم كه تابع ديدگاه هيچ ناظ

نه تجربه «اما از نظر كانت ). همان( »توانيم نسبت به چيزي معرفت داشته باشيم ما نمي«كرد كه  مي
ه و عقل است كه تجرب ليفأتنها در ت« و »به تنهايي قادر به فراهم آوردن معرفت است و نه عقل

است  »اصيل و عيني« ،چنين معرفتيدر نظر وي  )44 :مانه( ».شود پذير مي حصول معرفت امكان
  ).همان(

رود و درباره  فراتر مي) سوژه(فاعل شناسا  كانت معتقد بود كه اين معرفت از ديدگاه فرديِ  
با اين حال از نظر وي ممكن نيست كه بتوان . كند ل از ذهن دعاوي موجهي را مطرح ميمستق ،عالم

چرا كه چنين دركي و چنين فهمي، به  .مورد شناسايي قرارداد »همان گونه كه هست«عالم را 

 
 .اين مقوالت در صفحات بعد مورد اشاره قرار خواهند گرفت. 1
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 لقِعچنين مفهوم مطلقي از مت« :است »بي معني«صورت مطلق و مستقل از نظر گاه فاعل شناسا 
همه ها  آنتوان آن را با استفاده از مفاهيمي عرضه كرد كه از  يزيرا تنها م .معني است بي، معرفت

همان(1»، زدوده شده استمعني ]هيا برسازند[م عناصر مقو(.  
، ن شناختتوا كه عالم را مستقل از ذهن و ديدگاه خاص فاعل شناسا نمي بودبر اين باور  كانت

ه و عرضه ئدهد ارا ن چيزها را مورد شناسايي قرار ميوسيله ديدگاهي كه آ همشخصات چيزها ب
ديدگاه فاعل شناسا را به همراه  نِشود نشا بنابراين چيزهايي كه مورد شناسايي واقع مي. شود مي

) ناخت مقدم بر تجربهش(او براي شرح و بسط اين ديدگاه خود، درباره معرفت پيشيني . خود دارد
توان عالم را با تفكر  براي وي اين سؤال مطرح بود كه چگونه مي. مل و تحقيق كرد أشروع به ت

پاسخ داد كه  »ها هسش همه فلسفنخستين پر« به يا ،شناخت ،محض، بدون استفاده از تجربه
به نظر   )47 :همان( »پذير است؟ ليفي ما قبل تجربي امكانأچگونه معرفت ت« بازگوي آن است كه

  .)50 :همان( است »ترين پرسش متافيزيك بنيادي«وي اين پرسش 
و  »ذهني«هاي  قياس: بودشامل دو بخش  گرفتبراي اين پرسش در نظر  كانت پاسخي كه 

در «خواهد توضيح دهد كه  مي ود كن شناخت را مطرح مي او يك نظريه »ذهني«ر قياس د. »عيني«
چه چيز دخالت  ،، يعني چيزي را صادق يا كاذب به شمار آوردنقضاوت انجام يك داوري يا حكم يا

او اميدوار بود تا  .شود مطرح مي »فاهمه«جاست كه نظريه وي درباره  در اين ).50 :همان( »دارد
  . حدود فاهمه را مشخص سازدبتواند 

دهد كه  توضيح مي ،حكم كردن »شرايط ذهنيِ«درقياس ذهني يعني در نظريه مربوط به 
: است 4مربوط به شهودها  ،حساسيت. »3و فاهمه 2حساسيت«: شود معرفت ما از دو منبع گرفته مي

ها منبع معرفت ما د تنپندارن مي انگاران ت و تغييرات تجربي است كه تجربهاين قوه شامل همه حاال«
كه مفاهيم جا  آناز « ).همان( »قوه مربوط به مفاهيم است« ،و فاهمه) 54 :همان( »آيد به شمار مي

 »حساسيت، فعال است] قوه[ ، اين قوه بر خالفروند  كار ها به ها و داوري بايد در حكم كردن مي
مبناي فاهمه را بر  ،همه مفاهيم«و  گرايي اين نكته را در نيافته گويد كه تجربه كانت مي .)همان(

اين «: روي داده است مشابهي اشتباه ،گرايي هم در عقل) همان. (»مدل حساسيت تفسير كرده است
 

ــ  . 1 ــق و مس ــت مطل ــر وي، معرف ــع از نظ ــاهدر واق ــف از آن تقل از نظرگ ــاي مختل ــه    ه ــدود هم ــد و ح ــه از ح ــا  ك ج
كـه توسـط    »مفـاهيم «.دار باشـد  رود داراي مفـاهيمي نيسـت كـه بـراي شـخص معنـي        فراتـر مـي   »هاي ممكن تجربه«

گيـرد بـا آنكـه محصـول معرفتـي كلـي و فراتـر از         فاعل شناسـا بـراي توصـيف اشـيا و امـور مـورد اسـتفاده قـرار مـي         
از ايــن رو . »شــود وســيله تجربــه تعيــين مــي هحــدود ايــن معرفــت بــ«عــل شناســا هســتند، معهــذا ديــدگاه خــاص فا

  .)همان(معرفت مطلق، واجد مفاهيمي نيست كه براي فرد داراي معناي محصل باشد 
2. Sensibility 
3. Understanding 
4. Ituitions 
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يابي به تفكر مفهومي تلقي  پندار كه حساسيت را به منزله نوعي تالش سردرگم در راستاي دست
ابل تقليل و فرو كاستن به يكديگر اما در اصل دو قوه وجود دارند كه ق). 55 :همان( »كند مي

ذهن بدون مفاهيم فاقد » .مستلزم عمل مشترك حساسيت و فاهمه است) قضاوت(حكم «: نيستند
، كه بتواند مفاهيم را در هاي حسي هتوان براي فكر كردن است و ذهن مجهز به مفاهيم ولي فاقد داد

 بدون قوه« :آن فكر كند به قول خود كانت چيزي در اختيار ندارد تا راجع به  ،اعمال كندها  آنمورد 
 ،توان انديشيد ه فاهمه درباره هيچ شيئي نميبدون قو ،شود حساسيت هيچ شيئي به ما عرضه نمي

بنابراين ) همان( ».، شهودهاي بدون مفاهيم كورندهاي بدون محتواي تجربي تهي هستند هانديش
نها در اين ت »تجربه حقيقي«ود است و مفهوم و شه »ليفأت«حكم يا داوري يا قضاوت نيازمند 

  .)همان(شود  صورت است كه توليد مي
تا حدودي  »هاي فطري تصورات يا ايده«كانت بر اين نظر بود كه نظريه اليب نيتس درباره 

در ها  آندست آورد، زيرا  هرا از رهگذر تجربه بها  آنتوان  مفاهيمي هستند كه نمي« :درست است
به ). 57 :همان( »ها از عالم دخيل هستند مه دريافتاين تصورات در ه. اند دهتجربه مفروض گرفته ش

او اين . )همان(كنند  اساسي حكم را تجويز مي »صور« ،فاهمه »مفاهيم پيشيني«عقيده وي اين 
صور  ،مقوالت«از نظر وي  . )58 :همان(ناميد  »مقوالت« ،گيري از ارسطو مفاهيم اساسي را با وام

ي ها ههايش را به مقول بخش اعظم استدالل ،او در بحث تحليالت خود). همان( »تندانديشه ما هس
اي كه مورد حمله  لهومق(و علت ) ي داشتام فلسفي اليب نيتس جاظاي كه در قلب ن مقوله(جوهر 

از حيث كميت  -1«: د داه ئاز مقوالت ارا گانهدوازده  ياختصاص داد و نهايتاً يك فهرست) هيوم بود
، »ايجاب«از حيث كيفيت سه مقوله  -2 ،موجودند »تماميت«و  »كثرت« ،»وحدت«له سه مقو

يا فعل (مشاركت «و  »علت«، »رجوه«از حيث نسبت سه مقوله  -  3، »)حصريا ( عدول«و  »سلب«
 »)يا ضرورت(وجوب «و » وجود«، »امكان«از حيث جهت سه مقوله  -4و باالخره ، »)و انفعال متقابل

جاي منطق صوري  بعدها با جايگزين كردن منطق ديالكتيكي به ،كانت درباره مفهوم ديدگاه )همان(
  . تر دنبال شد توسط هگل، و اساساً با برداشتي متفاوت و به نحوي پيچيده

  
  تكاملي ديالكتيكي مفهوم -خود: هگل

وشت روح مسيحيت و سرن«در ،شتتوجه دا 1»مفهوم« خر خويش بهأمياني و مت ،هگل در آثار اوليه
مشترك  ايه بخش ويژگي تجلي اًصرف«و آن را  دادمفهوم انتزاعي را در برابر زندگي و عشق قرار  »آن

  )125:1388د، واينو. (دانست »شان چيزها و نه ذات دروني

 
1. Begriff 
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نا به دعوت شيلينگ منطق ي زماني كه در ،اي پيش از نوشتن پديدارشناسي روحه در سال
در ميان مقلدان و پيروان شيلينگ رواج داشت و از سرشت  كه »فرماليسمي«كرد و از  تدريس مي

بين خود و ة واسط ،مفهوم«كه  اعتقاد داشت، خور بود ها دل واژگان فني آن» به شدت آكادميك«
فهوم بيابيم و مفهوم را در آموزد كه چگونه زندگي را در م ، از اين لحاظ كه به ما ميزندگي است

به كار بستن واژگان از نظر وي ). 32-31: 1392س و گريتس،رزن كرانتس، نقل از هري(» زندگي
در دست است كه به هدف خود ، ابزاري براي تثبيت مفاهيم« : كاري ناپسند بودها  آنبيگانه توسط 

كه اساساً بدون مفهوم باشيم، يعني تر از اين شر باشد تواند خطرناك ي، اما همچنين ميابد دست مي
يوناني وام  التين و] به خصوص[هاي بيگانه  براي اين مقصود از زبانواژگان فلسفي، واژگاني كه 

مشخص  طور  به«دهد كه  لينگ توضيح ميياو در نقد پيروان ش  .)32 :همان( »است ]شده[گرفته
مفاهيمي كه . ، همه چيز را به زبان خود بيان كنند ح تكامل فرهنگي اين است كه افرادباالترين سط

هگل ) . همان( »رسند و به ما تعلق ندارند كنيم خودشان به نظر بيگانه مي يان ميي بيگانه بها هبا واژ
كار برده  ندي بهاين واژگان بيگانه كه تا حدي بيهوده و تا حدي به نحو ناخوشاي«معتقد بود كه 

مفاهيم  در حال حركت هستند به شوند، زيرا مفاهيمي را كه تلويحاً شر بزرگي ميشوند بدل به  مي
شود و  جستار مايه ناپديد مي روح و زندگي خود ،سازند و در نتيجه و تثبيت شده بدل ميثابت 

بنابراين تثبيت مفاهيم كه با كاربست ). 33 :همان( »كند نزول ميفلسفه به فرماليسمي تو خالي 
  .دشو دهد از نظر وي شر بزرگي تلقي مي واژگان بيگانه روي مي

د، واينو( »فلسفه بايد مفهومي باشد نه شهودي يا عاطفي«بود كه هگل در پديدارشناسي بر اين باور 
تفكر مفهومي بايد به غناي «در واقع درون مايه ديدگاه اصلي وي درباره مفهوم اين بود كه  .)125:1388

   .)همان(» تجربه مذهبي، عاطفي و تجربي چنگ زند، نه اين كه خود را از برابر آن كنار بكشد
 »يقت فقط در مفهوم استاقليم وجود حق«كه  كند ميدارشناسي تصريح او در پيشگفتار پدي

فرمان مفهوم  -خود من وجود خارجي علم را در حركت«كند كه  يا اشاره مي )51:1390 ،هگل(
شوند كه انديشه خود را چون  ميهنگامي سيال  ها هانديش«ر وي ظبه ن .)133 :همان( »دانم مي

هاي محض تبديل به  هاز راه اين حركت است كه انديش. منتزع شود  يا از خود... آيند بازشناسد رب
) 87 :همان( »شوند و تنها در همين حالت است كه هماني هستند كه در حقيقت هستند مفاهيم مي

به عنوان مثال به تعينات بسيطي چون در  ،الزمه علم اين است كه به مفهوم چنان كه هست«و 
ها همگي از  يرا اينز ،ها توجه كنيم ود برابر ماندن و مانند اينخود بودن، براي خود بودن، با خ

  ).117 :همان(هستند  »فرماني محض -هاي خود حركت
در . هدد اختصاص مي »مفهوم«منطق، بخشي مفصل، يعني پاره سوم كتاب را به كتاباما در

و  »حكم«با  ،»ايده«با  و »ابژه و عينيت«، با »بازنمود«با  و »يشهود يا امر حس«با  »مفهوم«جا  اين
 »مفهوم«ها، جنبه متفاوتي از  هريك از اين اصطالح. قرار داردها  آنمتفاوت و در مقابل  »استنتاج«با 
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 »من« كه بود نظر اين هگل مخالف) . 125-1387،6 ،اينوود( بخشند  مي تحقق - تفاوت عين در - را
 ،دارد دسترسي آن به شهود طريق از كه ،ها هابژ دنياي با) داشت نظر در كانت چنانكه( فاهمه يا
كند كه  از مفاهيم را جدا مياي  ها دامنه آن، از ها هبراي پرداختن به اين ابژ »من«و  شود مي رو هروب
كه  »من«دهد و مفاهيم چه از  مفاهيم را مورد استفاده قرار مي ، اينها هدر پرداختن مجدد به ابژ بعداً
 ،برد و چه از همديگر ها به كار مي آن، كه اين مفاهيم را در مورد ها هاز ابژ برد و چه را به كار ميها  آن

 ثانياً ،)همان( »مجزا نيستند »من«از  مفاهيم كامالً« اوالً ،به نظر وي). همان(جدا و متمايز هستند 
از ] نيز[مفاهيم تمايز چشمگيري « و ثالثاً) 127همان ( »ندارند ها همفاهيم تمايز چشمگيري با ابژ«

   .)129همان ( »هم ندارند
منطق «دهد كه  هگل خود توضيح مي. ت متفاوت است با ديدگاه كان هگلاز اين رو ديدگاه 

حكم و  ،پيرامون صورت مفهوم كنند كه صرفاً به عنوان علمي صوري درك مي صرفاً فاهمه را معموالً
] از نظر من[ر عكس ، با نهون اين كه چيزي حقيقت دارد يپيرام چرخد ولي نه اساساً قياس مي

 ،جان بي ةهاي منطقي مفهوم به واقع پذيرند اگر صورت. فقط به محتوا وابسته است حقيقت كامالً
آشنايي با يك تاريخچه است كه براي ها  آنباشند آشنايي با  ها هاعتناي تصورها يا انديش بي مستقل و

ة صورت هاي مفهوم هستند و روح زندمانند  ها آناما در واقع . زائد و غيرضروري است حقيقت كامالً
اين تفاوت با وضوح  ،منطق 160در افزوده بند ). 363:1392هگل، ( »شوند امر بالفعل شمرده مي

طور كلي ديدگاه  بهديدگاه مفهوم «شود كه  اشاره مي جا اوالً در اين. ستبيشتري توضيح داده شده ا
ما در «شود كه  گفته مي ، ثانياً)359 :همان( »استآليسم مطلق است و فلسفه شناخت مفهومي  ايده

تر چون باز نمودي كلي بدانيم و  ورزي و دقيق انديشه رفص منطق فاهمه عادت داريم مفهوم را شكلِ
به معناي دقيق كلمه  »مفاهيم«شود مبني بر اين كه  كه از سر احساسات اغلب تكرار مي ادعايي

در واقع عكس اين . كند ين تفسير سطحي از مفهوم اشاره ميه اجان، تو خالي و انتزاعي هستند ب بي
 ».انضمامي است كامالًٌ ،اصل تمام زندگي و از اين رو همزمان ،مطلب صادق است و در عوض مفهوم

گمان مفهوم را  بايد بي يقيناً« .شود گل متفاوت از كانت فهميده ميبنابراين مفهوم در نگاه ه) همان(
، صورت درك كنيم منطقي كه براي آن مفهومباالتر از منطق فاهمه در معنايي متفاوت و 

جا  اين) . 360 :همان( »شود ورزي سوبژكتيو، يعني صورتي در خود، عاري از محتوا تلقي مي انديشه
متفاوت از  معنايي كامالً] هگل[در منطق نظرورزانه  »مفهوم«اگر « :شود سؤال مهمي مطرح مي

متفاوت  كنيم چرا چيزي كه تا اين حدكامالً با اين اصطالح مرتبط مي معنايي دارد كه ما معموالً
اي بزرگ بين مفهوم  با وجود فاصله«پاسخ اين است كه  .»شود ناميده مي »مفهوم«است در اين جا 

تر مفهوم به هيچ  دهد كه معناي عميق تر نشان مي بررسي دقيق ،و مفهوم نظرورزانه منطق صوري
از مفهوم سخن  ،ما از استنتاج محتوا. بيگانه و غريبه نيستشناسي  زبان وجه براي كاربرد عام

زنيم و  ز مفهوم مالكيت حرف ميا ،به مالكيت طبورهاي منطقي م ناستنتاج تعي زا مثالً .گوييم مي
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اما اين امر مستلزم تصديق اين . گوييم  دن چنين محتوايي تا مفهوم سخن ميعكس از دنبال كربر
بايد  يقيناً«هگلاز نظر ) 360 :همان( »بهره از محتوا در خود نيست صورت بي صرفاًاست كه مفهوم 

، از آن جهت كه هم كران و خالق است است بي مفهوم را چون صورت در نظر گرفت اما صورتي
  ).همان( »سازد غناي كل محتواي درون خود را شامل است و هم زمان آن را رها مي

 ،راي خود استمفهوم به عنوان قدرت جوهري كه ب«د كه شو تصريح مي منطق 160در بند 
ي آن يك كل است كه همان مفهوم ها هآزاد است، تماميت است، چون هركدام از مرحل 1]فعليت[

به اين ترتيب مفهوم در همانندي با . پذير با آن وضع شده استنا است و هر كدام در وحدتي جدايي
نيز  161همچنين در بند  ).359 :همان( »عين استكه در خود و براي خود مت خويش چيزي است

همان ( »بلكه تكامل است ،گر نيستدروي مفهوم ديگر گذار يا فرانمودن در  پيش«گويد كه  مي
  )91:1391 ،روريك(» .ناميد هگل تكامل دروني را مفهوم مي«اشاره داردر وريك چنان كه )360

درك آن را كمي آسان  اوما شارحان آثار ا. درك ديدگاه هگل درباره مفهوم چندان آسان نيست
انديشه فلسفي، در توجه آن به مفهوم  ةخصوصيت ويژ«ژان هيپوليت توضيح داده است كه . دان هكرد
منظور از مفهوم در واقع همان توجه به حركت و تعيناتي است «و اين كه ) 119:1390هگل (» است

دانشنامه [ و گريتس در اشاره به دانشنامه هريس.  )همان( »سازند ه مراحل تشكيل مفهوم را ميك
مفهوم است، يك  ،منطق ]كتاب[هسته«اند كه  توضيح داده ]علم منطق :پاره نخست :علوم فلسفي
سامان دهنده و  -خود ،ارجاع -هاي خود ه كه به تعبيري طرح كلي براي شكلاي پيچيد ساختار ايده

او . تر از بقيه است رسا ح انگلس احتماالًيوضت) . 45:1392هگل، ( »واقعيت است متعين سازِ -خود
 فقط نه مطلق مفهوم. مفهوم اين تكاملي - خود از بود عبارت ديالكتيك هگل نزد در«گويد كه  مي
 درون در مطلق مفهوم.  هست نيز موجود جهان زنده روح بلكه دارد وجود ازل از نامعلوم جايي در

اه خود گ آن. يابد يل شرح داده شده تكامل ميصه تفتي كه در منطق بمقدما مراحل طريق از خويش
بدون آگاهي از خودش زير نقاب جا  آنو در  ،»كند از خود بيگانه مي«، را با تبديل شدن به طبيعت

اين  ،رسد انجام در انسان به خودآگاهي ميشود و سر اي مي خوش تكامل تازه ت طبيعت دستضرور
كه  آورد تا اين از صورت خام و نارس به پيدايي مياريخ خود آگاهي آنگاه خود را بار ديگر در ت

بنابراين در نزد هگل تكامل . يدآ به خود مي سرانجام مفهوم مطلق بار ديگر در فلسفه هگل كامالً
 را خود كه عالي به پست بالنده حركت علي همبستگي يعني - ديالكتيكي پديدار در طبيعت و تاريخ 

 
1. actuality  در انگليســي وWirklichkeit ــاني ــرجمينِ   . در آلم ــاري، مت ــدا آف ــه حســن مرتضــوي و فري ــه گفت ب

در زبـان هگلـي نمـي تـوان     ، )رايـا دونايفسـكايا  نوشـته  (فلسفه و انقالب از هگـل تـا سـارتر و از مـاركس تـا مـائو      كتاب 
Wirklichkeit  ــه ــت«را ب ــل    » واقعي ــه در حــال حركــت و تكام ــرد ك ــي گي ــي را در برم ــرا واقعيت ــرد زي ــه ك ترجم

علـم منطـق، نيـز هسـت     : پـاره نخسـت  : ن مرتضوي متـرجم كتـاب دانشـنامه علـوم فلسـفي     حس( .است و ايستا نيست
 ).كه نظر هگل از اين كتاب نقل شده است
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 -  خود از رونوشتي فقط -دهد  روز مي هگردهاي موقت ب چ و پسه حركات پيچ در پيهم واسطه با
 هر از مستقل رويدادها تمامي در ولي كجا از داند نمي كسي ازل از كه است مفهوم اين تكاملي
انگلس همراه با ماركس، درك  ).54 -53: 1386،انگلس(» .دارد و داشته ادامه انساني متفكر

كنند كه دركي ماترياليستي از  دهند و سعي مي انتقاد قرار مي ايدئاليستيِ هگلي از مفهوم را مورد
  .مفهوم را جايگزين نمايند

  
  ديالكتيك مفهوم به عنوان بازتاب ديالكتيك در جهان واقعي: ماركس

اورد ايجابي هگل، در منطق  دست«نويسد كه  ميماركس در نقد ديالكتيك و فلسفه هگل نيز 
اي كلي و ثابت با استقاللي كه در  هاي انديشه معين و صورته مفاهيم اش اين است ك نظرورزانه

انديشه آدمي  نتيجه مقابل طبيعت و ذهن دارند، پيامد ضروري بيگانگي عام ذات آدمي و در
را به عنوان لحظات فرايند انتزاعي گردآورده و ارائه كرده است، به عنوان ها  آنباشند و هگل  مي

ايده مطلق ...  ت، فرارفتن از ذات، مفهوم است، فرارفتن از مفهوم نمونه، فرارفتن از هستي، ذات اس
آگاه شدن از طريق  و ايده مطلق هم چيزي نيست جز ايده انتزاعيِ 1)251:1382ماركس، . (»است

  .)251:1382، نقل از ماركس، 244هگل، بند (حواس 
هيم را در معناي كه انگلس تصريح كرده است براساس نقد از هگل، مفا ماركس و انگلس چنان

اي ماترياليستي همچون تصاوير اشياء واقعي در  هما بار ديگر مفاهيم را به گون«: كنند ميمادي درك 
كه به اشياء واقعي به منزله تصاوير اين يا آن مرحله از مفهوم مطلق  ذهن مان درك كرديم، نه آن

ه حركت ديالكتيكي جهان واقعي بدين گونه ديالكتيك خود مفاهيم صرفاً بازتاب آگاهان... بنگريم
ي دوره آغازين حيات ها هي خود عمدتًا نوشتها هماركس در نوشت). 54:1386انگلس، (» گشت
و ايدئولوژي آلماني كه تأثير هگل بر وي  1844ي اقتصادي و فلسفي ها هاش مانند دست نوشت فكري

و بسط نظام و گل كه براي شرح مانند كانت و ه ولي نه به. اشاراتي دارد» مفهوم«مشهودتر است به 
كه با  دان بلكه به عنوان فيلسوف و منطق پرداختند،» مفهوم«پردازي درباره  علم منطق، به نظريه

ي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را دريابد و تحليل ها هكوشد تا پديد ابزار و فن و روش منطق مي
. برداشتي متفاوت دارد» مفهوم«هگل، از  ادي نسبت بهنتقآيد، با نگاه ا مياز اين رو به نظر . دكن

واقع انگلس شيوه ديالكتيكي مفهوم  در«: نامد  مي» شيوه ديالكتيكي مفهوم پردازي«انگلس آن را 
وش كند كه در ر  ميبينانه خاطرنشان  هد، او ژرفد  مين قرار آ» متافيزيكي«پردازي را در برابر شيوه 

 
. هسـتي، ذات و مفهـوم هسـتند    ب، منطق هگـل داراي سـه پـاره اصـلي اسـت كـه بـه ترتيـ        كتاب نماند كه  ناگفته .1

فقــط «د چنــان تفســير شــود كــه در نظــر وي، هــا ســه مرحلــه عمــده انديشــه يــا ايــده منطقــي هســتند كــه بايــ ايــن
  )227:1392هگل، ( ».تر، حقيقت، هستي و ذات است مفهوم آن چيزي است كه حقيقي است، يا دقيق
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كنند از  را بيان ميها  آنو موضوعاتي كه اين مفاهيم «يم ناپذيري مفاه ديالكتيكي، خشكي، انعطاف
ي ها هدر نوشت» مفهوم«هاي ماترياليستي و ديالكتيكي  كاربست .)93:1378لوكاچ، . (»روند ميميان 

 دناي را تلويحاً در بردار نكات آموزنده ،دانان پيشين است ا اين كه خالي از نظرپردازي منطقماركس ب
  .هستند -فوئر باخ-يان جوانلي عليه هگل و هگدر اغلب موارد نقد و

گويد در نهايت تحليل منطقي  ميي حاكم در هر عصر سخن ها هماركس زماني كه از ايد مثالً
به مثابه ديالكتيك خود مفاهيم صرفاً و در واقع بر ( دهد مورد انتقاد قرار ميرا هگل درباره مفهوم 

ي حاكم در هر ها هايد«: گويد مياو  ).گذارد تأكيد مي بازتاب آگاهانه حركت ديالكتيكي جهان واقعي
جز بيان انديشگي روابط مادي مسلط  هي حاكم چيزي نيست بها هايد... اند حاكمطبقه ي ها هعصر ايد

در عصر و در كشوري كه قدرت سلطنت، اشرافيت و ... شود ميدريافت  ها هكه به صورت ايد... 
ه يخيزند، يعني در جايي كه قدرت تقسيم شده است نظر يمي بر سر حكومت به رقابت برزبورژوا

توانيم مثالً بگوييم كه در طي زماني كه اشرافيت  مي... آيد ميصورت ايده مسلط در تفكيك قوا به
ي مفاهيم آزادي، زكم بود، مفاهيم وفاداري و سرافرازي و جز آن حاكم بود و در طي تسلط بورژوااح

از مرحله  يشنااز روابط ... ي حاكم از شخصيت هاي حاكم و ها هيدزماني كه ا... برابري و جز آن
و به اين ترتيب اين نتيجه حاصل شده است كه تاريخ همواره  اند  همعيني از شيوه توليد جدا شد

تفكر و جز آن را به » ايده«ي گوناگون، ها هبسيار آسان است كه از اين ايد. ستها هتحت تسلط ايد
و مفاهيم جداگانه را به  ها هتاريخ انتزاع كنيم و بدين گونه تمامي اين ايدمثابه نيروي مسلط در 

اين كار را فلسفه نظرورز ... مفهوم تكامل يابنده در تاريخ تلقي نمائيم» شكل هاي خودمختار«منزله 
فقط پيشرفت مفهوم را « اوكند كه  مياعتراف » فلسفه تاريخ«هگل خود در پايان. انجام داده است

يا درجاي ديگر در مقام نقد فلسفه تاريخ هگل توضيح ). 331:1386ماركس، (» كرده استبررسي 
واسطه وجودي خود را از .... شود فلسفه خود بسنده ميگاه كه واقعيت بازنموده  آن«: دهد كه مي

ترين نتايج، يعني آن مفاهيم انتزاعي  امبندي ع ر بهترين حالت جاي آن را فقط جمعدهد، د ميدست 
اين مفاهيم انتزاعي، جدا از . تواند بگيرد ميشوند،  ميها استخراج  از مشاهده تكامل تاريخي انسانكه 

توانند فقط براي سهولت تنظيم مواد و مدارك  ها مي آن. اند واقعي، في نفسه مطلقاً فاقد ارزشتاريخ 
در واقع  ماركس). 296 :همان(» ي جداگانه آن به كار آيندها هتاريخي به منظور نشان دادن توالي الي

رداند و به زعم خود، گ ميبا نقد رويكرد هگل، برداشت از مفهوم را به حالت عادي خود بر جا  ايندر 
اصطالحات « را» مفهوم«در جاي ديگري. دهد ميهاي ماترياليستي از تاريخ را نشان  گوهر پنداشت

) 309 :همان( كند ميتلقي  »منزويراً پنداشت هاي فرد ظاه] و[آليستي، نظرورزانه،  ذهني صرفاً ايده
در  .)277 :همان( آشوبد ميبر» ضد اين سلطه مفاهيم«وير باخ بر فو بي دليل نيست كه همانند 

ي ها هشان به جهان ايد فيلسوفان آلماني با سست شدن ايمان«قطعه اي قلم خورده نوشته بود كه 
بر توهم هگلي  ه عقيده آنان مفاهيمي بناب - و مفاهيمي كه  ها ه، ايدها ههگل، به ضدسلطه انديش
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اند  هجهان واقعي را تعيين كرده و بر آن تسلط داشته است به اعتراض برخاست -جود آمده تاكنون به
جهان  ،ها Ĥنزندگي واقعي انس ،اند هو مفاهيم به وجود آمد ها ه، انديشها همطابق نظام هگلي ايد ...

ماركس قبل  )279 :همان(» .اند  هكرده و زير سلطه قرار داد شان را تعيين شان، مناسبات عملي مادي
دركي كه بعدها در . گشايد تر از مفهوم مي تر و علمي تر و انتقادي بينانه از نيچه راه را براي درك واقع

  .گردد تر مي نزديك نزد دوركيم وسپس در نزد بلومر هرچه بيشتر به درك علمي 
  

  ادراكاتمفاهيم به عنوان گورستان : نيچه
گذار  هاي بنيان ندان مهمي است كه بر روي نوكانتيبعد از ماركس، نيچه نيز يكي از انديشم

دان، درباره زبان و درباره  نيچه به عنوان منطق. اشته استتأثير د زيمل خصوصاً وبر و ،شناسي  جامعه
  .است توجهمفاهيم و درباره واژگان ديدگاهي دارد كه قابل 

باره بعد از توضيحي در» باب حقيقت و دروغ به مفهومي غير اخالقي در«نيچه در جستاري
ا گيري مفاهيم ر حاال اجازه دهيد به طور اخص شكل«: گويد كه مي ،1ماهيت استعاري واژگانِ زبان

آن هم دقيقاً به اين سبب . شود مياي بي درنگ به يك مفهوم بدل  هر واژه. مورد بررسي قرار دهيم
رد تجربه يكتا به تمامي خاص و آغازيني كه اصل و منشأ آن واژه بوده است، كه قرار نيست در مو

طور  به شود كه بايد ميبدل  منقش يك يادآور را ايفا كند، بلكه هر واژه بدين دليل به يك مفهو
گردد؛ يعني مواردي كه به زبان  رشماري از موارد كم و بيش مشابه جفت وجو همزمان با تعداد بي

هر مفهومي برخاسته از برابر دانستن . رگز برابر نيستند و بنابراين در كل نابرابرندصاف و ساده ه
ما به مفهوم نيز همانند شكل يا صورت، از «به نظر وي  . )125:1386نيچه، ( ».چيزهاي نابرابر است

يابيم، حال آنكه طبيعت نه با اشكال  ميچه فردي و واقعي است دست  طريق ناديده گرفتن آن
هاي ميان  آورد كه خالق زبان، نسبت مياو استدالل ). 126: همان( »ت و نه با مفاهيم و انواعآشناس

يي نو و غريب را به ها هاستعار ها هها و رابط سازد و براي بيان اين نسبت مياشياء و آدميان را مشخص 
ها  آن قشآدميان به هنگام سخن گفتن از چيزها، چيزي درباره ن) 125 :همان( .گيرد ميكار 

يي كه به هيچ وجه با ها هاستعار«: براي چيزها هستند ها هدانند با اين حال صاحب استعار مين

 
فـرد  ) 125: 1386نيچـه،  ( »يابـد  گـاه بـه طـرزي منطقـي بسـط نمـي       تكـوين زبـان هـيچ   «نيچه معتقـد اسـت كـه    . 1

ــان، در دو مرحلــه گــاه بــه اســتعاره  هــا را بــراي چيزهــا و اشــياء بــه كــار   دهــد و آن يي را شــكل مــيهــا آفريننــده زب
گـاه ايـن تصـوير نيـز بـه       نخسـتين اسـتعاره آن  : يابـد  در قدم اول محركي عصبي به يـك تصـوير انتقـال مـي    «: گيرد مي

و هـر بــار نيــز جهتــي كامــل از فــراز يــك قلمــرو بــه مركــز  .  دومــين اســتعاره: گــردد نوبـه خــود بــه صــوت بــدل مــي 
خواهـد واژه يـا كلمـه را توضـيح      نيچـه وقتـي كـه مـي    ) . همـان (» پـذيرد  اماً جديد و متفـاوت صـورت مـي   قلمرويي تم
  .)124: همان(كند  تعريف مي» نسخه بدلِ صوتيِ يك تحريك عصبي«دهد آن را 
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از  يسپاه متحرك«از اين رو حقيقت چيزي نيست جز ). همان( »ي اصلي تطابق ندارندها هپديد
ناي ب«: هستند ها هدهد كه مفاهيم پس مانده استعار ميسپس توضيح  .)126: همان(» ها هاستعار

شود،  مياز آن متصاعد كه است و منطقي   ميسترگ مفاهيم نشانگر نظم خشك و دقيق مقابر رو
را حس كرده ] اين منطق[ كسي كه نفس سرد. سردي و قدرت خاص رياضيات را به همراه دارد

كه چون تاس سفت و سخت -تواند باور كند كه با اين همه، حتي مفاهيم نيز ميباشد به سختي 
اند، و توهمي كه به نحوي در انتقال  صرفاً پس مانده يك استعاره -يرندجايي پذ هو جاباستخواني 

نه مادر، بي شك مادر بزرگ تك تك مفاهيم ر ات عصبي به تصاوير دخيل است، اگهنرمندانه تحريك
  .)127-8 :همان( »است

اي  نابغه«: تودر ساختن اين مفاهيم سرا به خاطر نبوغشان در هن ها  نابه عقيده وي بايد انس
لرزان، كه  بنيانينهايت پيچيده از مفاهيم را بر  يتواند گنبدي ب ميكه ] نابغه بزرگ هنر معماري[

معماري اين نابغه هم چيزي شبيه به تار  .)128 :همان( ».سازد گويي چون آبِ روان است برپا
ا هر بادي متالشي چنان ظريف كه با نسيمي به حركت در آيد و چنان محكم كه ب«: عنكبوت است

در حالي كه زنبور كندوي «: تر از كندوي زنبور عسل چيزي فراتر و رفيع و هم) همان( ».نشود
ت بناي خويش مواد سازد، آدمي در ساخ ميخويش را با مومي كه از طبيعت گردآورده است 

از اين  .)مانه( ».را توليد كندها  آنگيرد كه خود نخست بايد  ميتري را به كار  مفهومي بس ظريف
اين بناي «به عقيده وي . ار ستودني استينظر كار انسان در ساختن و بنيان نهادن مفهوم بس

هاي زماني و مكاني و حدودي كه در قلمرو  واقع تقليدي است از روابط و نسبتمفهومي، در
ملكرد مفاهيم نخست به ياري ع«دهد كه  مينيچه توضيح  .)132 :همان( »برپاشده است ها هاستعار

درست . گيرد ميشوند و سپس علم در اعصار بعدي اين وظيفه شاق را به عهده  ميزبان ساخته 
، علم كند ها را با عسل پر مي آنسازد و  خود را ميهمانطور كه زنبور عسل همزمان كندوهاي مشبك 

 »مفاهيم، اين گورستان ادراكات استنيز بي وقفه سرگرم ساخت و پرداخت اين مقابر مشبك 
بشري ي ها ها و ميل ترين كشش ها بنياني هبه عقيده وي، ميل و كشش براي ايجاد استعار). همان(

كه در نهايت همين ميل و كشش را در زندان . است و مفاهيم از محصوالت فرعي اين ميل است
با استفاده از محصوالت فرعي همين ميل، يعني همان مفاهيم، دنياي جديد منتظم و «: افكند مي
با اين حال اين ميل ). همان( »شود كه براي اين ميل در حكم زندان است مييق و سختي ساخته دق

اين ميل به . جويد ميشود بلكه قلمروهاي جديد و مجراهاي جديدتري  مياد ننقمغلوب و مطيع و م
و  ها هزند و هر روز استعار ميپيوسته نظم مقوالت مفهومي را برهم « ها هايجاد و ساختن استعار
اين ). همان( ».كند ميي جديد براي انتقال از تصاوير به مفاهيم، ابداع ها همجازهاي مرسل و شيو

به اشتياقي تند براي تغيير شكل جهاني كه « زند بلكه ميميل نه تنها نظم مقوالت مفهومي را بر هم 
نياي روياها زند، تا كه اين جهان نيز همچون د ميبه هنگام بيداري روياروي آدميان است دامن 
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درواقع فقط به ياري . بهره از انسجام و منطق، جذاب و دلربا و جاودانه نو باشد نظم، بي رنگارنگ، بي
تواند به روشني دريابد كه بيدار است و دقيقاً به  ميشبكه نخست و منظم مفاهيم است كه فرد بيدار 

ين فكر به ذهنش خطور شكند ا مياين شبكه مفاهيم را درهم  ،همين سبب است كه وقتي هنر
    .)132-3 :همان( »بيند ميكند كه حتماً دارد خواب  مي
  

  اجتماعي بودن مفاهيم: دوركيم
بخشي  او. پرداخته باشد»مفهوم«تر به  تر و ژرف ها چه بسا دوركيم منظم بعد از نيچه، در بين نوكانتي

ريمون بودون توضيح . ادختصاص داز پژوهش معتبر خود درباره توتم پرستي را به اين مسئله ا
اين نظريه از چنان جايگاه . نظريه مقوالت از برآيندهاي نيرومند كتاب صور بنياني است«دهد كه  مي

بهانه  كند دوركيم بررسي توتم پرستي در استراليا را رخوردار است كه خواننده احساس ميمهمي ب
، باشد شناسي شناخت جامعهساسي ، اين مسئله ااش كه نظريه مقوالت قرار داده تا به هدف اصلي

داند و اين نكته براي  كردن مي بندي دوركيم انديشيدن را نوعي طبقه) 88:1384 ،بودن(» برسد
بينيم از  شود كه مي رو بيشتر مي ميت اين نظريه از آناه«: داللت و معناي خاصي دارد ريمون بودون
  ) .همان(» ) Durkheim, 1979:106(» 1بندي كردن است هانديشيدن نوعي طبق«نظر دوركيم 

 
هگــل در مقــام نقــد كانــت دربــاره . كننــده ســخن هگــل دربــاره يقــين حســي اســت  ايــن ســخن دوركــيم تــداعي .1

يقـين در حـد تجربـه    . »فهـم «و » ادراك«، »يقـين حسـي  «: كـرد كـه آگـاهي سـه صـورت دارد      مـي  معرفت اسـتدالل 
. كنـد  چـه در هـر لحظـه پـيش روي ماسـت كـاري نمـي        ترين صورت آگاهي اسـت كـه جـز دريافـت آن     ابتدائي ،حسي

 كنـد و بـه غيـر از ايـن هـيچ كوششـي بـراي        هاي رسـيده بـه حـواس مـا را فقـط ثبـت و ضـبط مـي         يقين حسي داده
ايـن صـورت آگـاهي، نـاتوان از     . كنـد  انـد نمـي   اطالعـات خـام كـه از طريـق حـواس حاصـل شـده        بنـدي  ردهتنظيم يا 

. اسـت  بنـدي  طبقـه و  بنـدي  ردهزيـرا كـاربرد صـفت نيـز مسـتلزم نـوعي       . خـورد  توصيف چيزي است كه به آن بـر مـي  
زبـان مسـتلزم ايـن اسـت كـه      كـاربرد  . بـه زبـان اساسـاً قابـل بيـان نيسـت      . يقين حسي شناخت جزئـي محـض اسـت   

اي از اشـياء و چيزهـا را در    هـر لفظـي كلـي اسـت يعنـي طبقـه      . چيزي را تحت نـام يـا برچسـب خاصـي قـرار دهـيم      
يقـين حسـي در برابـر صـورت ديگـري از      . در هرحـال يقـين حسـي كـافي نيسـت و كفايـت الزم را نـدارد       . گيرد  برمي

ايـن صـورت ســاده و خـام آگـاهي در دو مرحلـه ديگــر      . سـت ريــزد زيـرا انسـجام نـدارد و مغشــوش ا    آگـاهي فـرو مـي   
در هريــك از  (understanding)» فهــم«و  (perception) »ادراك«. كنــد ســير تكــاملي خــود را دنبــال مــي    
آگـاهي در حـد ادراك، اشــياء و چيزهـا طبـق خـواص كلــي      . كنـد  تـري ايفـا مــي   ايـن دو مرحلـه، آگـاهي نقــش فعـال    

ن كــافي نيســت، آگــاهي در حــد فهــم قــوانين خــود را بــر واقعيــت تحميــل و بــار كنــد، امــا چــو بنــدي مــي هــا رده آن
بـه نظـر هگـل ايـن قـوانين چيـزي       . قوانين مورد نظـر وي قـوانين فيزيـك نيـوتن و ديگـر دانشـمندان اسـت        . كند مي

ضــمناً دوركــيم ). 113-107: 1387ســينگر،(هــاي خــام محصــول تجربــه حســي نيســتند  بنــدي داده جــز تعمــيم رده
  ) .1963دوركيم و موس، (اند  بندي ابتدائي نيز نوشته كتابي درباره طبقه و موس
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منطق كانت به  دهد نقش و سهم دست مي همقوله ب در توضيحي كه دوركيم درباره مفهوم و
در ريشه احكامي كه ذهن ما صادر مي كند تعدادي از مفاهيم كلي ذاتي «: وضوح مشخص است

يي هستند  ها انهماين گونه مفاهيم كلي ذاتي . وجود دارد كه بر تمامي حيات فكري ما مسلط است 
مانند مفاهيم كلي زمان، مكان،  ،اند ها را مقوالت فهم ناميده آنكه فيلسوفان از زمان ارسطو تا امروز 

اين مفاهيم «به نظر وي ) 13-12: 1384 ،دوركيم(» ، شخصيت و مانند اينها، جوهرعدد، علت
اند كه انديشه را در  يهاي استوار هاي اشيا هستند، در حكم قالب ترين خاصيت گوي كلي پاسخ

شود مگر آنكه ديگر انديشه نباشد، زيرا به نظر  تواند از قيد اين مفاهيم رها انديشه نمي. اند  برگرفته
، يا به شمارش در نيايند و كه در زمان يا مكان نباشندرسد كه ما بتوانيم به چيزهايي بينديشيم  نمي

، به تقريب جزو يعني مقوالت ،كلي ذاتي ذهن بشر مفاهيم«به عقيده وي ). 13همان ( »ها مانند اين
 »بندي هوش يا نيروي تعقل ما هستند ها در حكم استخوان اين. اند ناپذير كاركرد عادي ذهن داييج
و در واقع اند  هپديد آمد» در دين و از دين«كه اين مفاهيم  آيد به نظر دوركيم مي) . همان(

بايست چيزهايي  مقوالت هم مي«عبارت ديگر  به. )نهما(اي از انديشه ديني هستند  هفرآورد
مانعي ندارد بگوييم مقوالت هم سرشار از  ي انديشه جمعيها هاجتماعي باشند، فرآورد

  ).همان(» اند عناصراجتماعي
كه كند  قوالت در جامعه است و پيشنهاد ميديدگاه دوركيم اين است كه ريشه و خاستگاه م

كنيم خاستگاه مقوالت  كه ما پيشنهاد مي ولي اگر بياييم و چنان«: دمقوالت به اين نحو تحليل شون
آوري نخواهد  ت مقوالت نهفته است هيچ چيز شگفتگاه تفوقي كه در ذا را در جامعه بجوييم آن

 ،ترين روابط موجود در بين اشيا هستند ت در واقع بيانگر عاممقوال«از نظر وي ). همان( »داشت
تر از گستره ديگر مفاهيم كلي ما برخوردارند بر همه جزئيات  بس وسيعاي  گستره مقوالت كه از
بر  مقوالت با آن خود را«به عقيده وي ضرورتي اخالقي وجود دارد كه ). همان(» اند عقلي ما مسلط

توان  از اين نكته مي. اجتماعي هستند مقوالت بيانگر احوال. )24 :همان(» كنند انديشه ما تحميل مي
توانند جنبه استعاري داشته  هاي طبيعت فقط مي ره ديگر بخشكه كاربرد مقوالت دربانتيجه گرفت 

رسد  ر مياند كه چيزهاي اجتماعي را بيان كنند پس به نظ اگر مقوالت براي اين ساخته شده«باشد 
. )25-24همان (» را در گستره مسائل ديگر جز به صورت قراردادي به كار بردها  آنتوان  كه نمي

در حد ها  آنارزش «اند  ان فيزيكي يا زيستي مناسبكه براي انديشيدن به جهجا  آنمقوالت تا  مثالً
 :همان(» ارزش نمادهاي مصنوعي است كه اگر چه در عمل سودمند است اما ربطي به واقعيت ندارد

يدكه گو او مي. دهد دست مي تبديل به نماد شدن برخي مفاهيم به تري از دامه توضيح كاملدر ا). 25
توانند در انديشيدن به  ميبرخي از مفاهيم عام پرورده شده از روي الگوي چيزهاي اجتماعي «

اگر چه اين گونه «به عقيده وي) . همان( »مسائلي كه طبيعت ديگري دارند نيز به ما كمك نمايند
ي زشوند اما از يك نظر نقش نوعي نماد را با مسير معناهاي نخستين خود خارج ميمفاهيم از 
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مفاهيم ساخته شده و ساختگي ). همان( »بنياد نيستند نمادهايي كه به هيچ وجه بي ،نندك مي
به طبيعت هرچه بيشتر كوشد  نباله نزديك طبيعت است و ميهستند و اين ساختگي بودن د

صيت از ، و شخهايي چون زمان، مكان، نوع، علت  از اين موضوع كه فكرت«اما . تر شود نزديك
ها  آنگونه واقعيت و محتواي عيني در  اند نبايد نتيجه گرفت كه هيچ ماعي ساخته شدهعناصري اجت

در ها  آنكند كه  ا بيشتر اين استنباط را تقويت ميه اجتماعي اين فكرتخاستگاه  ،برعكس. نيست
  ).26-25همان(» .اي دارند چيزها ريشه طبيعت
هاي نخستين و  هديگر پديد ،مقوالت«پروراند  نظريه شناخت جديدي كه دوركيم مي در
زيرا مقوالت در اين حالت . ماند شان به جاي خود باقي مي ر نيستند ضمن آنكه پيچيدگيناپذي تحليل

را از ماده ها  آنديگر در حكم مفاهيم كلي بسيار بسيطي نيستند كه هر كس از راه برسد بتواند نظير 
اش كرده  بختانه پيچيدهل مردم بدمفاهيمي كه گويا تخي ،مشاهدات شخصي خويش بيرون بكشد

اي بشري ه هاي متمادي از گروه اي هستند كه نسل عكس از ابزارهاي انديشگي عالمانهبلكه بر . است
اند و بهترين بخش از سرمايه فكري خود را در قالب  دهشكل داها  انها بد با مشقت بسيار در طي قرن

  .)27-26همان (» اند اختهمتراكم سها  آن
يك   ميكننده تما مقوالت خالصه«دارد اين است كه  ميكه دوركيم بيان  ئز اهميتينكته حا

دوركيم معتقد است كه براي درك مقوالت و داوري كردن ) 27 :همان( ».اند بخش از حيات بشريت
براي پي بردن به اين «: حال معمول نبوده روي آورد هي ديگري كه تابها هها، بايد به شيو درباره آن

اند كاويدن در آگاهي خود،  ايم، از چه چيزي ساخته شده م مذكور، كه خود ما آن را نساختههيكه مفا
منظور وي اين است كه به كمك تاريخ و انسان ) همان( »كافي نيست؛ بايد به بيرون از خود بنگريم
  . شناسي مشاهدات جديدي را انجام دهيم

را آزمايشي براي بنا نهادن آن علم تلقي » صور« گذارد و كتاب مياي كه او بنيان  در علم تازه
، ]كند... [دنبال ها  آنهاي عام را از بدو پيدايش  دست كم برخي از اين مفهوم«كوشد تا  ميكند،  مي

بايست در  مي] به عنوان مفهوم[اند؛ اما  هايي كه اگرچه از نظر خاستگاه خويش مفاهيمي ديني مفهوم
  .)همان(» اشته باشنداي د بنيان ذهنيت بشري جاي شايسته

ي ساكن در استرالياي مركزي و ها ندوركيم پس از مطالعه مفصل خود درباره توتميسم و كال
كند كه مفاهيم كلي علم ريشه  ميآزمودن ديدگاه خود درباره مفهوم، اين نكته پراهميت را مطرح 

كار رفته،  وردشان بهديني در آن هنگام در م هايي كه انديشه واقعيت... بينيم مي«: ديني دارند
دين ... طبيعت، بشر، جامعه، : گيرند مييي هستند كه بعدها موضوع تفكر دانشمندان قرار  ها انهم
ما حتي ديديم كه ... ها را به زبان معقولي كه با زبان علم تفاوتي ندارد بيان كند كوشد اين واقعيت مي

كه اگر مفاهيم كليِ علم  پرسد ميس سپ). 594-5 :همان(» مفاهيم كليِ علم، ريشه ديني دارند
) 598 :همان(» ي را ايجاد كند؟دين چگونه توانسته است چنين مفاهيم«ريشه در دين دارند 
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اي وجود داشته باشد كه ما قادر به درك  رابطهدهد كه ميان منطق و دين ممكن است  ميتوضيح 
توان  ميريشه اجتماعي دارد كه واقعيت بيان شده در انديشه ديني، جا  آنو از «. آن نيستيم

از مي طوري پرسيد كه چه چيزي توانسته است حيات اجتماعي را به سرچشمه اين چنين مه اين
  )599 :همان( »حيات منطقي تبديل كند؟

توان پرسش را به  مي) همان(» ماده انديشه منطقي از مفاهيم ساخته شده است«كه جا  آناز 
ه ممكن است در تكوين و تشكيل مفاهيم دخالت داشته جامعه چگون«اين صورت مطرح كرد كه 

گويد كه اگر مفهوم را چيزي جز يك ايده يا فكرت كلي ندانيم  ميدوركيم در پاسخ ). همان(» باشد
خواص «: توان جواب داد، بنابراين بايد براي مفهوم ويژگي ديگري را درنظر آوريم ميبه اين سوال ن
 مانند احساس، اندريافت -تصوراتي كه منشأ حسي دارندديگر «در مقابل كه  ،»ذاتي مفهوم

)perception (قرار دارد» -يا تصوير. )تصورات داراي منشأ حسي دائماً در جريان ) 600 :همان
مانند و هريك از  ميرانند، هيچ گاه ثابت باقي ن ميهستند و مانند امواج يك رودخانه همديگر را 

شوند  ميبار كه تجربه  ها هر اندريافت. وقوع پيوسته است كه بهاي است  ها تابع همان لحظه آن
گويي چيزي برون از زمان و «درحالي كه مفهوم . شود ميمتفاوت هستند و يكي، بار ديگر تجربه ن

بركنار است، گويي مفهوم در شدن است، مفهوم از همه تحركات جاري در زمان و جريان شدن 
مفهوم به اتكاء خودش به حركت . تر است قرار دارد ساكنتر و  متفاوت از جان كه آرام اي منطقه

نوعي از شيوه انديشيدن است كه در هر لحظه زمان ثابت و . آيد، در برابر تغيير مقاوم است ميدرن
  .)601 :همان( ».تبلور يافته است

ست كه ما نقصي در آن تشخيص  به نظر وي مفهوم تغييرپذير نيست و اگر تغيير كند براي آن
نكته قابل توجه اين . خواهيم آن را اصالح نمائيم؛ اما سرشت مفهوم تغييرپذير نيست ميم كه دادي

انديشيم همان است كه بيانگر دستگاه  ميدر حيات جاري ها  آندستگاه مفاهيمي كه ما با «است كه 
ز به دانيم كه زبان ثابت است و ج ميواژگانِ زبان ماست؛ زيرا هر كلمه بيانگر يك مفهوم است و 

به ). 601 :همان(» كند و در نتيجه سازمان مفهومي نهفته در زبان نيز چنين است ميكندي تغيير ن
  .برد وجود دارد ميكار  طالحات علمي و مفاهيمي كه علم بهعقيده وي وضعيت مشابهي براي اص

مفهوم، مشترك همگي . شود ميمفهوم هم ثابت است و هم قابليت عام شدن را داراست و عام 
مفهوم نوعي تصور «. سازد ميصحبت كردن درواقع امكان مبادله مفاهيم را فراهم ). همان( است

با مفهوم و از راه مفهوم است كه عقول بشري با هم در ارتباط قرار : اساساً غيرشخصي است
بنابراين مفاهيم عام هستند يعني قابل انتقال به همگان و بسياري از ) 601- 2 :همان( ».گيرند مي

گر اين است كه ماهيت آن جمعي و م اگر ميان همگان مشترك است نشانمفهو. فراد ديگر هستندا
انديشيم  ها مي آنمفاهيمي كه ما در زندگي جاري به كمك «: اجتماعي است و فردي نيست

ايم و ترديدي وجود ندارد كه زبان و درنتيجه  مان گرفته اند كه از گنجينه واژگان زباني هايي همان
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آنچه در قالب زبان بيان . هاست فرآورده يك روند اجتماعي است اه مفاهيمي كه زبان بيانگر آندستگ
پس مفاهيمي . اي است كه جامعه در مجموع خود تصوري از اشياء آزمون دارد بيانگر شيوه، شود مي

اي  ژهاين كه در هر وا) 602 :همان( »اند گردند از تصورات جمعي ميكه به عناصر گوناگون زبان بر
شاهدي از جمعي بودن » كل دانش نهفته است كه من در تدراك و تشكيل آن سهمي ندارم«

اي را نداريم  هيچ واژه ما در زباني معمولي) 603 :همان. (شوند ميتصوراتي هستند كه مفاهيم ناميده 
ها  نداريم اينها  آنيي هستند كه ما هيچ اندريافتي از ها هواژ. كه از حد تجربه شخصي ما فراتر نباشد

دهنده اين هستند كه در آن واژه يا اصطالح يا مفهوم، فكري نهفته است و دانشي نهفته است  نشان
  .ايم آن سهمي نداشتهكه ما در 

اند به اين معني نيست كه هر مفهومي  اين كه مفاهيم ميان كل افراد يك گروه اجتماعي مشترك
ها پر از دانشي هستند كه از هر  مفهوم«: هوم استهمان مف ميانگين ساده تصورات فردي مربوط به

گردند به  اين مفاهيم برمي«به نظر دوركيم ) همان(» لحاظ فراتر از حد دانش متوسط هر فرد است
اگر مفاهيم بيشتر ) همان(» اش اي به نام جامعه از اشياء موجود در ميدان تجربه شيوه تلقي موجود ويژه

سرشت جامعه چنان است كه «به اين علت است كه » اند تا اشياء خاص مقوالت و طبقات«دهنده   نشان
از نظر وي اهميت ) همان(» .نگرد شان مي هاي ترين جنبه هاي انبوه و كلي اغلب به چيزها در قالب حجم

سرشار از غناي تجارب «و ارزشي كه مفاهيم درنظريه شناخت دارند در همين نكته نهفته است كه 
مفاهيم قبل از هرچيز «بينيم كه  و اگر مي) 604 :همان. (اند جامعه ساخته شدهاند و توسط  »جامعه

خيزند چيزي  اند، براي آن است كه بر مقدار شناختي كه از تجربه فردي ما برمي تصورات جمعي
ها از نظر دانش و علم در خود متراكم كرده  افزايند و آن چيز همان است كه اجتماع در طول قرن مي

توانيم با كمك مفهوم يا  ما مي. كند جاست كه مفهوم براي انديشيدن اهميت پيدا مي اين) همان(» است
را در نظر بگيريم بلكه » ترين جنبه امر واقع كلي«در قالب مفهوم بينديشيم و با اين كار نه تنها 

هيم كه قرار د] برخاسته از تجارب پيشين جامعه[احساس فردي خودمان از اشيا را در پرتو روشنايي «
 ).همان(» دهد كند و تغييرش مي سازد، در آن نفوذ مي آن احساس را روشن مي

اي از مفاهيم وجود دارد كه بيانگر  دستگاه سازمان يافته«يا فرهنگي به نظر وي در هر تمدن 
برابر اين دستگاهي از مفاهيم، ذهن فردي قرار دارد كه  در). همان(» منش خاص آن تمدن است

ولي جذب  .نياز داردها  آنا در خود جذب كند زيرا براي دادوستد با هم نوعانش به كوشد آن ر مي
كند  ميزيرا هر يك از افراد اين مفاهيم را به شيوه خود درك . در خود همواره ناكامل استها  آن

ند، ما مياز گنجايش و ظرفيت ذهني و فكري وي بيرون است و از بينش او بيرون ها  آنبرخي از 
بسياري از مفاهيم نيز با . شوند مييي از آن درك ها هها و جنب يگر از مفاهيم فقط بخشبرخي د

با اين حال ماهيت مفاهيم جمعي . نمايد ميشان تغيير  ها، ماهيت و با آنها  آنانديشيدن افراد به 
  .)همان(صورت جمعي اتفاق بيفتد ميسر نيست شان جز اين كه به  هستند و تغيير ماهيت
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كوشد تا سهم جامعه را تكوين  دهد مي دست مي ز توضيحاتي كه دوركيم درباره مفاهيم بهبعد ا   
بتواند كليت جهاني «انديشه منطقي به نظر وي زماني ميسر است كه بشر . انديشه منطقي روشن سازد

منطقي انديشيدن ) 605 :همان(» اند درك كند ثابت را كه جايگاه مشترك عقول] ها ايده[از فكرهاي 
غيرشخصي «. بينديشد» انواع جاودانه«در ذيل سايه . شخصي بينديشد به اين معناست كه بشر غير

حقيقت خود به خود در دسترس بشر نبوده ) همان(» اند بودن و ثابت بودن دو خصلت ذاتي حقيقت
. در غرب متفكران يوناني آن را كشف كردند. ها طول كشيده تا معلوم و ساخته شود است بلكه قرن

  .اند اند، بلكه اين احساس تاريك از قبل موجود را روشن كرده ها آن را خلق نكرده آن
 ،هآن تجرب«به نظر دوركيم . اي ريشه دارد قبلي در چه شرايطي و در چه تجربهحاال اين وجود 

شخصي براي نخستين بار در قالب انديشه جمعي است كه بر  تجربه جمعي است و انديشه غير
رسد كه صرف وجود جامعه،  ميبه نظر دوركيم ).  606-605 :همان(» رديده استبشريت آشكار گ

ين تصورات، سخن يكديگر را دستگاه كاملي از تصورات را ايجاد كرده است و افراد بشر از راه ا
در اين تصورات نوعي نيرو، نوعي نفوذ اخالقي وجود . اند اند و در عقول يكديگر نفوذ كرده فهميده

يابد كه فراتر از وي تصوراتي وجود دارد يا  ميفرد در. كند ميرا بر افراد بشر تحميل  دارد كه خود
بدين سان به قلمروي  ،-.يش را با آن تنظيم كندها هبايست انديش ميمفاهيم كلي وجود دارد كه 

  ).606 :همان(» اين نخستين شهود بشر از قلمرو حقيقت است«برد كه به نظر دوركيم  ميفكري پي 
يگانه نقش مفهوم اين «: كيم در تحليل خود از مفهوم به بعد ديگري از آن نيز توجه دارددور

نيست كه توافق ميان اذهان بشري را برقرار سازد، بلكه نقش مفهوم در ضمن و شايد هم بيشتر 
  ). همان(» عبارت است از برقرار كردن توافق ميان اذهان بشري و طبيعت اشيا

فهوم در اين است كه مفهوم حقيقت داشته باشد، يعني عيني باشد به نظر وي دليل وجود م
ارتباط ميان افراد و اذهان بشري، از طريق چيزها و ). عينيت نتيجه غير شخصي بودن مفهوم است(

مفهوم كه «به نظر وي . شود و تكامل مفهوم  تا حدي در اين جهت پيش رفته است مياشيا، برقرار 
شود كه ريشه جمعي دارد، در طي تحول و تكامل خويش به  ميمرده در آغاز از آن رو حقيقي ش

ما پيش از آن كه : گرايد كه فقط در صورت حقيقت داشتن به امري جمعي تبديل شود ميسمتي 
  ).607-606 :همان(» شويم مياعتباري براي آن قائل باشيم، نخست عناوين اش را جويا 

يعني از تجربه «اند  هشوند از زبان گرفته شد مياكثريت مفاهيمي كه حتي امروز به كار برده 
بدون آنكه هيچ نقد و سنجشي روي آن صورت بگيرد و مفاهيمي كه به صورت علمي » مشترك

 اند  هتفاوت ميان مفاهيمي كه به صورت علمي نقد و ارزيابي شد. پرورده و نقد شده باشند كم هستند
تفاوت درجه اي است » گيرند ميجمعي بودنِ خويش تمام اقتدار خود را فقط از «و آن مفاهيمي كه 

كه جمعي است خود به خود مقداري از عينيت اش تضمين شده  جا  آنيك تصور جمعي، از «: 
اگر چنين مفهومي با . است، زيرا تعميم يافتن و به حد كافي پايدار ماندنش بي دليل نبوده است
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 گسترده و مداومي را بر اذهان بدست آوردتوانست چنين سلطه  ميطبيعت اشياء توافق نداشت، ن
 »اند با روش منظمي قابل سنجش«قابل اعتماد بودن مفاهيم علمي اين است كه ). 607 :همان(
گيرد كه بي نهايت تكرار  ميتصور جمعي ناگزير زير نظارتي قرار «بنابر استدالل دوركيم ) همان(

. سنجند ميهر بار آن را با محك تجارب خود نهند  ميمردمي كه به اعتبار آن تصور گردن . شود مي
  ).همان( »تواند با موضوع خودش كامال منطبق باشد ميچنين مفهومي ن

حتي اگر مفاهيم بر اساس تمام قواعد علم . دهد كه عكس قضيه نيز درست است مياو توضيح 
اگر . عيني آنهاستمنحصراً ناشي از  ارزش ها  آنتوان گفت كه اقتدار  ميساخته شده باشند، بازهم ن

با مجموعه تصورات جمعي هماهنگ ...مفاهيم با ديگر اعتقادها هماهنگ نباشند، اگر با ديگر عقايد 
مفاهيم علمي اگر امروزه ارزشي دارند، ) . 608-607 :همان( را باور نخواهد كردها  آننباشند كسي 

  ).608 :همان( »ما به علم ايمان داريم«به اين خاطر است كه 
اين تصور ) همان( »مفاهيم بيانگر آن اند كه جامعه چه تصوري از چيزها دارد« ظر دوركيماز ن

انديشه مفهومي از روز ازل با بشريت «امري نيست كه در فرهنگ متأخر حاصل آمده باشد بلكه 
در . اجتماعي بودن انسان مستلزم اين است كه به مدد مفاهيم انديشيده باشد. »همزمان بوده است

. اند تر مفاهيم نامتعين هستند هم چنان كه در جوامع تكامل يافته نيز مفاهيم نامتعين ساده جوامع
در قالب مفهوم .شناسايي يا انديشيدن در قالب  مفاهيم تعميم دادن نيست«كه  جا  آنو از 

انديشيدن فقط اين نيست كه خصلت مشترك ميان بعضي از اشياء را جدا كرده در يك كلمه جمع 
بلكه عبارت از اين است كه امر متغير رادر زير امر پايدار و ذات فردي را در زير ذات اجتماعي كنيم، 

گيريم كه اين انديشه  ميشود نتيجه  ميكه انديشه منظمي با مفهوم آغاز ها  آنقرار دهيم و از 
  ).609 :همان( »منطقي هميشه وجود داشته است

شناختي   شناختي و جامعه ان، با نگاهي انساندوركيم، با الهام از كانت و ديگر صاحب نظر
كار وي در مقايسه با منطق . كوشد تا ماهيت جمعي مقوالت و مفاهيم را روشن سازد مي) معرفتي(

شناختي  و ادبي در كنار رويكردي فلسفي و منطقي، به  دانان قبلي كه البته با نگاهي بيشتر روان
. گذارد اي را به نمايش مي بودند، تحول قابل مالحظهتجزيه و تحليل دقيق ماهيت مفهوم پرداخته 

دوركيم گرچه توجه خود را بر روي تحليل مفاهيم علمي متمركز  نساخت و عمدتاً مفاهيم مربوط به 
) دوركيمي(شناسي فرهنگي   زبان معمولي جامعه را مورد توجه قرار داد، كه اتفاقاً از ديدگاه جامعه

صاحب نظران . مفاهيم علمي هموار ساخت هاي اه را براي تحليل، اما ربسيار حائز اهميت است
مكتب كنش متقابل نمادين گرچه بيشتر وامدار زيمل و وبرند تا دوركيم، مع هذا شاگرد، همفكر و 

  .جانشين هربرت ميد همانند دوركيم روي مفهوم متمركز گرديد
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  مفاهيم حساسگر: بلومر
بلومر كه . اشاره كرد توان به بلومر  اند، مي رداختهپ ا به مفهومنظراني كه به طور مستوف احباز ديگر ص

او در  ).19:1388 ،تنهايي(شاگرد و همكار ميد بود، در تحليل مفاهيم تحت تأثير ديويي قرار داشت 
ي خود را در اين باره ها هترين ايد نوشت و مهم» علم بدون مفاهيم«اي تحت عنوان  مقاله 1930

نادرستي هاي نظريه «اي كه درباره  ويژه در مقاله هطي ساليان بعد و بمطرح كرد، سپس  در 
  .را معرفي نمود 1يا حساس طرح كرد مفهوم حساسگر) 1953( » اجتماعي

 تراشكاري«توان به  ميعلم بدون مفهوم را . به نظر وي علم بدون مفاهيم امكان پذير نيست 
مقايسه » اي بدون عشق ان و داستان عاشقانهاستخو، پستانداري بدون بدون ابزار، راه آهني بدون ريل

علم متعارف و معروفي داراي هر . از نظر وي اين كار نشدني است). 173: 1388بلومر، (كرد 
) . 174همان (انديشد  هايي مي به مفهوم ،كند ميهايي است و هر كسي كه درباره آن علم فكر  مفهوم

و در شيمي » سكون، فضا و زمان، سرعت و مادهاتم و الكترون، جرم و «ين فرد در فيزيك ا
توارث، محيط، «شناسي  در زيست و »، هسته و اتمها، ايزومرها، كالوئيدها، احتراق، تجزيه ظرفيت«

 ،انسجام ،احساس ،بازتاب ،عادت«و در روانشناسي  »تنوع و انتخاب طبيعي ،هاي نوع ويژگي ،ها ژن
شدن و  اجتماعي ،هنگيشكاف فر ،گروه ،فرهنگ« شناسي  جامعهو در » بازداري ،ناخودآگاه

 ،به نظر وي اگر تاريخچه هر يك از اين علوم مطالعه شوند) . همان(آورد  ميرا به ياد  »سازماني يب
اين مفاهيم امروزه به ) همان. (شود مينشان داده و فهميده  »استفاده مستمر و پيگير اين مفاهيم«

شوند زيرا در اغلب  ميفلسفي عصر پيشين در نظر گرفته  هاي تي به عنوان بقاياي دلمشغوليسخ
يعني به رغم اين مفاهيم  ،به رغم اين احوال.  گيرند ميكار بسته شده و مورد استفاده قرار  هعلوم ب

اما گاهي هنوز ترديدي نسبت به . چه در علوم گذشته و چه در علوم كنوني حضور دائمي دارند
تيزبين همواره در مورد شباهت بين مفاهيم و متافيزيك سرگردان دانشمندان « .مفاهيم وجود دارد

راهي  ،نگراني پيرامون مفاهيم ي انديشمندانه خود، هماره اين باور كه دلها هدر نوشتها  آن. اند هبود
توان  ميكلي  طور  به«گويد  ميبلومر  .)همان(» اند هاست به استدالل فلسفي بي حاصل را بيان كرد

علم  .)175 :همان(» سازند ميثمر  شوند، خود را بي ميمشغول مفاهيم  مندان دلگفت وقتي دانش
با اين حال . سوي پيشرفت پيدا كرد هجديد وقتي كه خود را از مشغوليات فلسفي نجات داد، راهي ب

رويدادي «مفهوم در حقيقت، . گويد كه من به مفهوم و به كاركرد آن عالقمند هستم ميخود وي 
به . از اين رو كاربرد علمي آن از نظر وي اهميت دارد. ونه چيز ديگر است  »نش علميبرخاسته از ك

 ،اتم ،الكتريسته ،حركت ،جرم. اي براي فهميدن است مفهوم در يكي از ابعاد خود شيوه«عقيده وي 
ي فهم و استنباط محتوي ها هرا ،سازي و غيره همگون ،احتمال ،بازتاب انسجام، ،توارث ،فرهنگ، ژن

 
1. Sensitizing concept 



  1394، بهار 1انزدهم، شمارة شناسي ايران، دوره ش مجله جامعه

28 

ديدن چرخش  ،اي كهربا مثالً مشاهده نيروي جاذبه با تكه) . 176همان (» اصي از تجربه استخ
 ةو تود 1واكنش ظرف ليدن ،انعكاس سريع در قورباغه ،رباي معلق به طرف شمال كره زمين آهن

، وجود چيزي را كه اصدر آگاهي باز انديشانه افرادي خ«يي بودند كه ها هها تجرب ولتاژ و همه اين
ناميده شد  »مفهوم برق«اين چيز ناديدني به نام » كرد ميمستقيماٌ قابل دريافت نيست پيشنهاد 

  ). 177و 176 :همان(
اي ساختاري را سامان  عده ،برانگيز بودند هاي ادراكي كه مسئله اس تجربهاز نظر بلومر بر اس
ي مفاهيم علمي چنين گير شكل. بخشيد  ميهاي قابل فهمي  ويژگي ،ها هدادند كه به اين تجرب

ايم هرچند  رند كه ما وجودشان را مسلم گرفتهمفاهيم به چيزي اشاره دا. مسيري را طي كرده است 
به عقيده وي . )177: همان(است » داراي ويژگي يا گوهري خاص«اين چيز . فهميم  ميآن را كامالً ن

يي ها هنمون - توارث و غيره ،ژن ،گفرهن ،اتم ،برق ،حركت ،خصوصي نظير جرم همثالً مفاهيم ب -ها  آن
. اند فتهاز تجربه ادراكي مستقيم نيستند بلكه فهمي هستند كه از تجربه ادراكي مستقيم نشأت گر

اي داللت  حتواي فهميده شدهبر م«كنند و  ميرا در چنين تجربياتي وارد » نظم يا هوشمندي«ها  آن
مطالعه و  ،، مورد بحث قراردادكردتوان مشخص  اين محتواي فهميده شده را مي. » دارند

. ) همان( »اي است فهوم داراي خصيصهم«روست كه تاًكيد داريم  از اين. دهي  مجدد نمود سازمان
» داشتن محتوايي كه فهميده شده استاي از فهميدن و  شيوه«توان مفهوم را به عنوان  بنابراين مي
اين . كند  ميپذير  اي را امكان كنش تازه ،ني يا صورتي از فهميدمفهوم به عنوان شكل. تعريف كرد

 ،، بدون مفاهيم2، فعاليتبه نظر وي از ديدگاه روانشناسي. اي دارد كاركرد در قلمرو علم اهميت ويژه
به سطح ادراكي معيني وابسته است و فرصت اندكي جهت دستيابي به ادراك برتر و باالتر پيدا 

جهان ثابت  ،وجود نداردها  آند و راهي براي كنترل تكراري خواهند ش ،مسايل مشابه. كند  مي
مجدد  دهي  سازمانخواهد ماند، كردار،  تكراري و خموده خواهد شد و به ندرت كردار تكراري باعث 

اما در جهان . اين وضعيت براي حيوانات كامالً صادق است . محتواي خاصي از تجربه خواهد شد 
 دهي  سازمانمجدد كنند و اين  دهي  سازمانانند محتوا را تو ميانسان ها . انساني متفاوت است 

مفهوم جايگاهي  ،در اين فراروي. تنها با فرا رفتن از دنياي ادراكي خاصي رخ خواهد داد«مجدد 
روستائيان اروپايي و آسيايي براي مدت هاي  ،به عنوان نمونه). 178-177همان ( »محوري دارد

اين بيماري مرتب تكرار . به خاطر سياه زخم در رنج بودند مديدي از مرگ و مير دام هاي خود 
اما پاستور كسي بود كه كوشيد تا با ابداع مفهوم . شد  مياجتناب ناپذير تلقي ها  آنشد و براي  مي

اين مفهوم به او اين فرصت را داد «راه حلي براي بيماري پيدا كند  ]ميكروب[» چيز بسيار كوچك«

 
1. Leyden 
2. Activity 
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به عقيده بلومر اين . »كند كه قبالٌ به آن فكر نشده بود دهي  سازمانكلي تا تجربيات خود را به ش
ليت خموده را به فعا ،به عنوان نوعي از فهميدن«دهد كه در آن مفهوم  مياتفاق راهكاري را نشان 

كردار ،شود كه مفهوم ميچگونه رويارويي با مسئله در علم موجب «و اين كه » آورد جنبش در مي
  ).178همان ( »كند ميراهبري كرده و سمت وسوي آن را تعيين  ،نبش واداشتهتجربي را به ج

يعني  ،ه دوميپداراي وج ،مفهوم، عالوه بر شيوه يا صورتي از فهميدن به عنوان وجه اول
دهد تا بخشي از محتواي  ميمفهوم به فرد امكان «به نظر بلومر . محتواي فهميده شده نيز هست

فرايند انتزاع ). همان( »هاي مشتركي بسازد آن را نگاه دارد و از آن ويژگي ،هتجربه را در اختيار گرفت
توان تجربه خاصي  ميوسيله انتزاع  هب. شود ميوسيله مفهوم حفظ  هدهد در واقع ب ميكه در علم روي 

ه تنها ب، اي از دنياي اجزا و در آن ماندن انتزاع رابطه«به نظر وي . رفترا جدا كرده و در اختيار گ
ي اگر فهمي بايد يعن«: انتزاع همان فهم است ). 9-178 :همان(» سازي ممكن است مدد مفهوم

دهد كه  ميبلومر توضيح ). 179 :همان( »نشاني يا عالمت معيني داد ،آن نامي حفظ شود بايد به
 -1«: سازد  ميپذير  تحول مهم را در علم امكان تشخيص و متمايز كردن چنين محتواي مجزايي، دو

ر تجربه ديگران ممكن است د -2 ،نگري و پژوهشي مجزا قرار گيرداين محتوا ممكن است موضوع باز
  ). همان ( »اين به خصوصيتي مشترك تبديل شودوارد شود و بنابر

كرد، اين است ) بازنگري و پژوهش(توان مطالعه  ميمنظور وي از اين كه محتواي فهم شده را 
هاي آن را مشخص ساخت و دامنه و گستره آن را  ان آزمود و ويژگيتو ميكه موضوع انتزاع شده را 

وسيله چنين مطالعاتي است كه  هگيرد و ب ميچنين كاري در علم مستمراً صورت . معين و معلوم كرد
توان  مي). همان(سازند  مي» تر ابزاري«آيند كه مفهوم را  ميمسايل و رويكردهاي جديدي پديد 

ء  حركت از شي در قرون وسطي مفهوم. براي اين تحول نخست مثال آوردنه حركت را به عنوان نمو
، طبيعي شد ميهاي ذاتي آن شيء در نظر گرفته  متحرك جدا نبود و حركت به عنوان يكي از ويژگي

گاليله و . سوي آسمان حركت كند هبود كه يك سياره در يك مدار گردش كند يا آتش و حرارت كه ب
هايي كه  ها و آزمايش هاو در تجرب .را از شيء جدا كردند و منتزع نمودندهم عصران وي اين مفهوم 

هاي كاغذي از برج پيزا، در  ه، در انداختن گلوليري نوسان پاندول در كليساي پيزاگ اندازه(انجام داد 
جزيي به حركت عمومي  چرخش قاطعي از حركت اشياء) دار ها در سطح هموار شيب غلطاندن توپ

. انتزاع كردي فوق مشترك بود ها هو در واقع محتوايي را كه براي هر يك از تجربا. پديد آورد
  ).180-179 :همان. (شود و مبدل به يك مفهوم شد  ميوسيله يك اصطالح شناخته  همحتوايي كه ب

وسيله يك  همفهوم ب. مفهوم است» ويژگي كالمي«هم دارد كه  مي ، مفهوم وجه سواز نظر بلومر
به عقيده بلومر، واژه . دهد ميآيد خود را نشان  ميصورت يك واژه يا بيانيه در  هكه ب نشانه يا نماد

كند و  ميايي را براي فهميدن فراهم  واژه شيوه«. گرچه كل آن نيست» عنصري از يك مفهوم است«
واژه نمادي از فرايند «). 180همان (» گيرد رار است فهميده شود قرار ميدر موضع چيزي كه ق
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به صورت جزيي از «همين ويژگي كالمي يا نمادي خود مفهوم به دليل ).  همان(  »هم استخاص ف
به عقيده وي مفهوم هميشه به عنوان تجربه فردي ظاهر ). همان(» آيد ] مي[گفتمان اجتماعي در

 ،ي اجتماعيها هشود تا شكاف يا نابسندگي درك را جبران كند و با تبديل شدن به خصيص مي
در قلمروي خاص مثالً علم، ). همان(كند  ميپذير  كانهاي مشترك ديگران را ام سوگيري ها و ديدگاه

  .سازد ميشود و امكان كنش جمعي را ممكن  ميجزيي از گفتمان اجتماعي 
. و هم براي مفاهيم علمي صادق است  »حس عامه«اين كاركردهاي مفهوم هم براي مفاهيم 

خيلي زود بسته «ما گرچه وجود دارد ا ،مربوط به حس عامه تفاوت در اين است كه انتزاع در مفهوم
).  181 :همان( »شوند ميشوند سوق داده ن ميوسويي كه مفاهيم علمي كشيده  شده و به سمت

از گوهري «ها  آن) 182 :همان( »بيشتر احساسي هستند تا تشخيصي منطقي«مفاهيم حس عامه 
 طور  ها به آنهاي  بديهي تلقي شده است و ويژگيها  نآو معاني ). همان(» اي برخوردار هستند كليشه

اما در مفاهيم ). همان(غير قابل قبول است ها  آنبه پرسش گرفتن . طبيعي احساس شده است
اي را كه در مفهوم علمي حفظ و گنجيده شده است مورد مطالعه  خواهد رابطه مي، دانشمند  ميعل

گنجد و به خاطر اين توجه  ميت كه در مفهوم علمي اي اس مشغول رابطه دانشمند دل«: قرار دهد
» آورد ميفرصتي براي شناخت بيشتر اين رابطه و تجديد نظر در اين مفهوم به دست  ،بازنگرانه

اي و در راستاي مفاهيم شكل  اي را در قلمروهاي تازه بنابر اين وقتي دانشمندان تجربه ) .همان(
انجامد  مينظر در فهم و در محتواي آن مفهوم ت كه به تجديداي را خواهند ياف حقايق تازه ،دهند مي
را از زماني به زمان ديگر ها  آناي دارند كه معاني و تفاوت معاني  رو مفاهيم علمي تاريخچه از اين. 

 :همان(يابند ميتغيير نها  آناما در مقابل مفاهيم حس عامه پايدارترند و محتواي . دهد  مينشان 
182-183.(  

ا ديدگاه وسوي ي معرفي سمت -1«:طور خاص است  ده بلومر مفهوم داراي سه كاركرد بهبه عقي
ساخت استدالل يا خردورزي  -3،  مياي براي دادوستد يا كار با محيط آد ابزار يا واسطه -2جديد 

  ).185-184 :همان( »بيني تجربه جديد قياسي و بنابر آن پيش
اين  ،دهد ميكردن به جهان را نشان  اي براي روي هي تازها هنخست اين كه مفاهيم تازه، شيو

سوي تازه و اصيلي و سمت ،ة ادراكيمفاهيم براي زدودن كاستي تجرب«خصوصيت ذاتي مفاهيم است 
و » دهد ميفرصت انعطاف در پرداختن به مسئله را «گيري تازه هم به او اين سو. »كنند ميرا مطرح 

» كند ميموضوع مورد مطالعه را در منظري تازه آشكار درك يا دريافت او را حساس كرده و «هم 
  ). 185 :همان(

كند  ميمفهوم كمك ). 187 :همان(» مفهوم يك ابزار است«دومين كاركرد مفهوم اين است كه 
زدايد،  ميكاستي درك را  ،فهميدن. مفهوم براي كردار يك ابزار است. رها و تكميل شود ،تا كردار
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دهنده اين است كه مفهوم  اگر كردار موفق شود، نشان. ردار با هدايت كگيري جديد و هم هم با سو
از اين رو مفهوم از سويي با كردار مرتبط است و از سوي ديگر با نتايج حاصل از . كارآمد بوده است

. هاي يك ابزار را داراست  يژگيگيرد و و ميقرار   ميپس مفهوم ميان اجزاء كنش عل. آن كردار
صورت مفهوم نيز ممكن است خام و ناپخته باشد و ممكن است به  ،ام ابزارهانخست همچون تم«

ممكن است اصالح شده و  ،، پسانگاه همچون ابزارهاي كامل و نهاييكامالً آزمايشي استفاده شود
كاركرد  ،در هر حال در جريان اصالح و پيرايش). همان( »كاربرد آن كامالً استاندارد يا همگون شود

ميزان  ،دهد ميتا حدي ويژگي آن را تغيير  ،حال كمك به كردار است ولي كاركرد آن مفهوم در هر
گيري شده و نتايج كاربرد آن قابل  امكاناتش بهتر اندازه ،شود ميتر فهميده  عملكرد آن دقيق

در موقعيت جديد به كار بسته اند  هاين تجربه قبلي كه در مفهوم جمع شد. شوند مياعتمادتر 
به  قبلي به دست آمده است،ق تجربة كه از طري ،شناخت استفاده از مفهوم« به قول بلومر. شوند  مي

  ).188 :همان( »آيد ميگونه اي ابزاري در موقعيت جديد به كار 
و ارزش  آورد ميقياسي را فراهم است كه امكان دستيابي به نتيجة كاركرد سوم مفهوم اين 
جديدي  انداز توان به چشم ميبا استداللِ يك مفهوم  ،مربه عقيده بلو. واقعي مفهوم در همين است

ها  آناي كه مفهوم از  ايي را نشان داد كه از مسايل بالواسطهه دست يافت و مسائل و اسلوب
به عنوان ) همان(روند  مييد فراتر آ خ به آن همچون ابزاري به كار ميسرچشمه گرفته و در پاس

. عدد از تجربه عملي به وجود آمده بودمفاهيم اوليهة . گرفت  ان در نظرتو ميمفهوم عدد را  ،نمونه
نتايج قياسي مفاهيم عددي «كار بسته شدند و به بتدريج  هي ديگري هم بها هها اعداد به شيواما بعد
با يكديگر منجر به ساختار بسيار وسيع ها  آنمتقابل  شدند و معناي ضمني پيوند و رابطة ادراك

نه در  ،اين رشد). 189 :همان( »پايان داشته باشد آيد رشدي بي ميه نظر رياضيات جديد شد كه ب
پيشي گرفته است  روي داده است و از تجربه هم بسيار »در سامانه منطقي«بلكه  »سامانه تجربه«
بنابراين .  مشخص شدها  آنكاربرد عملي  ،بعد از كشف ها ههايي ساخته شدند كه ده فرمول). همان(

توانند امكان دستيابي به نتيجه  مي ،كه در رياضيات جديد نشان داده شده است همچنان ،مفاهيم
آيد  ميدست  هاي كه قياسي و منطقي ب ين نظر ارزش زيادي دارند، نتيجهقياسي را فراهم آورند و از ا

خواهان نزديكي  ،قياسي تمام علوم از بعد ،بدون شك«كند كه  ميبلومر اضافه . تا تجربي و آزمايشي
اند  هاگر چه علوم مختلف تنها اندكي در اين كار موفق بود. هاي آرماني علم رياضي هستند  ويژگي به

  ).189: همان( »نهد مياما اين تالش ارزش قياسي مفاهيم را نشان داده و ارج 
به عقيده وي كاربرد . ادرست مفاهيم نيز غفلت نكرده استهاي ن اربستبلومر از كاربردها و ك

از «تي كه يا وق »شود ميمفهوم از دنياي تجربه جدا «دهد كه  ميم در علم زماني روي نادرست مفهو
به نظر وي ). همان(» گردد  به آن وابسته است جدا ميخاسته و معموالًدرك چيزي كه از آن بر

موجب متافيزيكي و  ،بخشد هوم موجوديت مياي كه به آن مف از تجربه شدن مفهومجدا
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اند كه با فكر   ارند كه مفاهيم داراي معاني ذاتيها باور د برخي. گردد ميم شدن آن مفهو نامتناهي
كوشند با  ميكساني .توان مشاهده كرد  مياين را در علوم اجتماعي . درست قابل استخراج هستند 

نظامي پر افتخار و رسمي را  ،آرايش مفاهيمي انتزاعي و پيچيده و با لحاظ كردن معاني اين مفاهيم
ي عملي مورد بررسي و ها هاز طريق تجربها  آندر اين است مفاهيم اصلي ها  آناشتباه . ازند بر پا س

ارزش است كه براي درك و كنترل  اي بي تنها هاله«ها  آنبه همين دليل نظام . اند هآزمون قرار نگرفت
مفهوم علت ناشي از اين كج فهمي است كه نقش ) .  190-189 :همان( »دنياي واقعي سودي ندارد

د بودن بايد به كردار مرتبط مفاهيم براي ارزشمن«را در پل زدن ميان درك به هم ريخته است 
  ). 190 :همان( »واقعي آزموده شود در آن بايستي با اين يا آن دادة ، به همان جايي كهشوند

بدون اين كه به ساخت مفاهيم  ،است »پرواي مفاهيم ساخت بي«، نادرست تر از نكته فوق   
چسبي آن را به عنوان بر«اين است كه  و كاربرد نادرست ديگر مفهوم در). همان. (جديد نيازي باشد

 نبراي يك موضوع مطالعه به كاربرده و باور كنيم كه چنين عنواني موجب تبيين و خاتمه يافت
ي كه زيرا تا زماني كه درباره چيز. است » فساد«به نظر وي اين يك ). 191 :همان(شود  ميتحقيق 

فهومي خاص هيچ قبالٌ ناشناخته بود شناختي پيدا نكنيم بر چسب زدن يا قرار دادن آن در مقوله م
  ).همان(ارزشي ندارد 

كه اين هم خطاي سوم  ،شود ميگاهي هم با مفهوم علمي بصورت سست و عاميانه برخورد 
كاربرد عملياتي آن ، به كنند مياست و به جاي دريافت كامل محتواي يك مفهوم تنها آن را حس 

اندركاران  برخي دست). همان(مشخص نمايند  خواهند ويژگي آن را ميتوانند يا ن ميانديشند و ن مي
كنند و از  ميپذيرند و معناي آن را بديهي فرض  ميمفاهيم خود را به عنوان چيزي نهايي  ،علم

) . همان(كنند  مياعتبار  يم را بيا كاربرد مفاهه اين. نمايند ميپرهيز ها  آنپرسش و كنجكاوي درباره 
بازنگرانه وارد نمودن غيرانتقادي و غير«تلقي كردن يا  »غايتي طبيعي«، مفاهيم را به نظر وي

به عقيده ) . 192همان (كند  ميعلم را به سوي درك و كنترل حقيقي هدايت ن»مفاهيم در نظريه
عتبر و فراواني در هاي م كه با تكنيك ز خواندن تحقيقي استتر ا كننده كمتر كاري ناراحت« بلومر

، آشفته و  مي، اما در كشف كاربرد مفهوتحقيق، همنوايي بااليي را داراست، يا عناصر تعداد، واحدها
  ).همان( »در هم است

اي كه بيست و اندي سال بعد درباره نادرستي هاي نظريه اجتماعي نوشته،  بلومر در مقاله
به نظر وي نظريه اجتماعي سه كاستي يا نقطه . م پي گرفته است ي خود را درباره مفهوها هدغدغ

كه  دوم اين ،)160 :همان(كه نظريه اجتماعي از دنياي تجربي جداست  نخست اين. ضعف مهم دارد
ي تجربي براي كاوش و در ها هدر پيشنهاد انواع داد ،نظريه اجتماعي در تنظيم مسايل پژوهش

يعني نظريه از پژوهش هم ). 161 :همان(يگر بسيار محدود است با يكد ها هارتباط دادن اين داد
كه نظريه اجتماعي از انباشتگي گسترده و فراگير وقايع حاصل از مشاهده  و سوم اين. جداست 
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ها شده  ي زيادي درباره كاستيها هتوصي). همان(برد  ميگيرد و سود اندكي  ميتجربي كمتر بهره 
و  ها هنظري«ولي باز هم  اند  هها تالش كرد اي زدودن اين كاستيشناسان مهمي هم بر است و جامعه

و  ها هبه نظر وي بررسي درست توصي). 1629 :همان( »مورد اعتماد قرار نگرفته استها  آنكارهاي 
به مفهوم مربوط است و به مفهوم بر  ،هاي نظريه اجتماعي بايدها و نبايدها جهت زدودن كاستي

تجربي تنها زماني و به ميزاني ارزشمند است كه مثمرانه با دنياي تجربي نظريه در علم «: گردد مي
يي ها هزيرا مفهوم به نمون. باشند  مياي  رابطهئي براي چنين ها همفاهيم تنها واسط. مرتبط باشد

، به عقيده وي) همان( »اد شده استايجها  ند كه طرح پيشنهاد نظري دربارهة آنك ميتجربي اشاره 
شود اشاره روشن و واضحي داشته باشد تشخيص قطعي  ميه چيزي كه به آن مربوط اگر مفهوم ب

ت بيشتري قابل ي تجربي با دقها هگردد و با اين تشخيص اين نمون ميپذير  هاي تجربي امكان هنمون
پذير نخواهد  هاي مناسب تجربي امكان هاگر مفهوم مبهم باشند تشخيص نمون. مطالعه خواهند بود

مفاهيم درگاه و راهگاهي به سوي دنياي . ميان نظريه و دنياي تجربي مسدود خواهد شدشد و رابطة 
  .تجربي است و از اين نظر اهميت بسيار زيادي دارند

طبقه  ،ها نگرش ،نهادهاي اجتماعي ،اصطالحات بارزي چون آداب و رسوم ،اما در نظريه اجتماعي
شان را به درستي معلوم  هاي تجربي نمونه« وجود دارند كه... ارزش، هنجار فرهنگي و ،اجتماعي

مفاهيم بر معاني مبهم، و نه بر تشخيص «دهد كه  تر نشان مي بررسي دقيق). 163 :همان(» كنند نمي
كاستي اصلي در نظريه «از اين رو به نظر وي ). همان(» اند قرار گرفته ،دقيق صفات تعريف شده

دانشمندان اجتماعي را از  ،اين كاستي اصلي). 164 :همان(» اجتماعي همين گوهر مبهم مفاهيم است
مفهوم . توانند دريابند كه چه چيزي را بايد بفهمند ها نمي آن. دارد نزديك شدن به دنياي تجربي باز مي

ارزيابي روابط اجتماعي ميان . سازد  اعتبار مي كند و مشاهدات تجربي را بي مبهم، درك را كند مي
شود رابطه ميان نظريه اجتماعي و دنياي تجربي،  ند و همه اينها سبب ميك مفاهيم را دچار خطا مي

  ).همان(انجامد  پردازي نامنظم مي بسيار اندك برقرار شود و مفاهيم مبهم به نظريه
ها با  اين تالش. هايي صورت گرفته است  دهد كه براي روشن كردن مفاهيم تالش بلومر توضيح مي

اگر مشكالت مذكور حل شوند شايد  ،ها را ناكام گذاشته است كه آن اند سه مشكل عميق روبرو بوده
اما سوال مهم اين است كه آيا . را كه مورد استفاده نظريه است، ساخت» مفاهيم معين حقيقي«بتوان 

  .مفاهيم معين براي مطالعه دنياي تجربي مناسب هستند ؟ پاسخ وي قابل امعان نظر است
. باشند هايي حساسگرابزار] بايد[ ،دهد كه مفاهيم رشته ما مين مطالعه دقيق نشا«گويد  او مي

 :همان( »دهم مقابل مفاهيم معين  قرار مينامم و در  مي»]حساس[مفاهيم حساسگر «را ها  آنمن 
شود با  ميبه چيزي مشترك در يك دسته از اعيان مربوط «اند كه  ميمفاهيم معين مفاهي). 167

هاي خاص  فاقد چنين ويژگي«ر اما مفاهيم حساسگ. »بت و مشخصهاي ثا هتعريفي روشن از نشان
ه و محتواي تواند به كاربر اين امكان را بدهد كه مستقيماً به سوي نمون مين«و از اين رو » است
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به كاربر معنايي كلي از مرجع و راهنمايي در رويكردن به «ولي در عوض » مرتبط با آن حركت كند
يي از چيزي را كه بايد ها هو نسخ ها هنمون ،مفاهيم معين). همان(» كند ميي تجربي را ارائه ها هنمون

وسويي را كه بايد نگريست  ي مفاهيم حساس يا حساسگر فقط سمتدهد ول مي ارائه مشاهده كرد 
در  -آداب و رسوم و شخصيت  ،ساخت اجتماعي ،نهاد ،مانند فرهنگ -صدها مفهوم « دهند مينشان 

دهد كه ماهيت  ميبلومر توضيح . )همان ( »ه مفاهيم حساسگر هستند، كمعينگوهر خود، نه مفهوم 
كند تا مفاهيم آن حساسگر و حساس باشند و  مياقتضا  شناسي   جامعهخاص دنياي تجربي در رشته 

  .نه مفاهيم معين
  

  گيرينتيجه
؟ مفاهيم دارد مفهوم اهميت زيادي شناسي   جامعهمسئله پيش روي ما عبارت از اين بود كه چرا در 

 در؟ و مفاهيم رخ ميدهدچگونه ها  آن و برساخته شدناساساً چه هستند و نحوه شكل گرفتن 
كه بيش از بقيه به مفهوم  نظراني بصاحو چه نقش و چه كاركردي را بر عهده دارند؟  شناسي   جامعه

  ؟  اند تبيين كردههاي اساسي را چگونه  اين پرسشاند،  توجه داشته
شناس ناميده  اند، گرچه در ظاهر فيلسوف يا جامعه ني كه اقدام به پاسخ كردهنظرا صاحب

كوشند تا سرشت و ماهيت و كاركرد و  انديشند و مي كه درباره مفهوم مي شوند، ولي هنگامي مي
، يا با ديدگاهي ادبي و يا )علم يا دانش منطق(شكل گرفتنِ آن را روشن نمايند، با ديدگاهي منطقي

  .كنند  شناختي  و در وهله بعد با ديدگاهي اجتماعي يا فرهنگي اقدام به اين كار مي روان با ديدگاهي
هاي  پردازي و آن را در نظريهجدي توجه دارد طور  بهبه عنوان علمي كه به مفهوم شناسي   جامعه

ن گذارا بنيان.  1پردازد مي، به علت ماهيت و ريشه منطقي خود است كه به آن كند خود لحاظ مي
، به اند هدان بود به سبب اينكه پيش از هر چيز منطق، ها طور  خاص نوكانتي بهاين علم عموماً، و 

ورزي  و درباره آن كم و بيش به انديشه نقش و اهميت مفاهيم در اين رشته جديد واقف بودند
  . اند هنشست

ود به مفهوم توجه هاي هم عصر و پيش از خ دان تر از ديگرمنطق ، شايد بيشتر و پر اهميتكانت
كه چيزي به نام  داد شدن مفهوم را بدين صورت توضيح مي چيستي و برساخته كانت. 2نشان داد

 
، هـم چنـان   )117:1393 ،كبيـر ( »منطـق بـا مفـاهيم سـر وكـار دارد نـه بـا مصـاديق        «منطق دانان مي گويند كـه  . 1

ــه      ــد ك ــي كن ــريح م ــز تص ــيم ني ــه دورك ــ «ك ــه منطق ــاده انديش ــت  م ــده اس ــاخته ش ــاهيم س ــيم(» ي از مف  ،دورك
 . موضوع و مسئله مهمي باشد »مفهوم«، بنابراين طبيعي است كه براي منطق و رويكرد منطقي،)599:1384

 اســكروتن،( از زمــان كانــت بــه بعــد رواج پيــدا كــرد» تحليــل مفــاهيم«راجــر اســكروتن تصــريح مــي كنــد كــه  . 2
1383: 51(  
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مقوالت همان مفاهيم . اند همقوالت وجود دارند كه ما قبل تجربه هستند و از تجربه ناشي نشد
اي از  فاهمه، ذخيره در قوه .آيند ميديگر تعيينات اين مقوالت به شمار و مفاهيم ِاساسي هستند، 

مفاهيم پيشينيِ فاهمه، صور يا شكل هاي . مفاهيم را همراه خود دارند ،تجربه وجود دارد ومفاهيم 
مفاهيم و اصول «او معتقد بود كه منطق استعالييِ وي . كنند حكم يا داوري را تجويز مي اساسي

مورد ) ي شهود حسيها هيعني داد] (اه هابژ[پيشيني فاهمه را به عنوان شرايط الزم براي اينكه اعيان 
شرايط پيشيني  ،فاهمه مقوالت«و  )262:1386 ،كاپلستون(» نمايد ميتفكر قرار گيرند بررسي 

   ) 263 :همان(» اند معرفت
نقش مؤثر و با نفوذي در ميان  ،مقوالت كانتي، كه در واقع مفاهيم پيشيني وي بودند

تر از بقيه، دوركيم و زيمل به  مشخص .تأخر داشتند شناسان م حتي جامعههاي متقدم و  نوكانتي
در صور بنيادين حيات  ،دوركيم. شناختي نمايند  جامعهنحوي كوشيدند تا منطق و مقوالت كانتي را 

ديني كوشيد تا پيشيني بودن مفاهيم را ابطال كند و اجتماعي بودن مقوالت و مفاهيم كانتي را به 
گذاري  شناسي صوري را بنيان  جامعهكوشيد تا  ،روي صور كانتي زيمل با تأكيد بر. اثبات برساند

 . 1نمايد
تحت تأثير مقوالت  ،هگل .شد گيري مفهوم به نحو ديگري فهميده مي براي هگل ماهيت و شكل 

مفهوم در معناي «كرد كه  ح مياو تصري. رويكرد متفاوتي اتخاذ كرد ،و مفاهيم پيشيني كانت
به ). 95:1392 ،هگل(» شود، متمايز شود ميناميده » مفهوم«ه معموالً اش بايد از آنچ نظرورزانه
مفهوم  صورت ،، در منطق صوري كانتمفهوم فراتر از ديدگاه كانت است بارهديدگاه او در ،عقيده وي

هم  ،مفهومبنابراين . ، در حالي كه حقيقت كامالً به محتوا وابسته استمورد توجه است و نه حقيقت
اج حقيقت از محتوا ، استنتهگل منطق ديالكتيكيِدر  .و هم شامل غناي محتوا شامل صورت است
. استزندگي  تمامِ اصلِ ،بلكه مفهوم ،ورزي نيست مفهوم، صورت صرف انديشه. مطمح نظر است 

برخي . تكامل است  -مفهوم خود. دهد ل ميمفهوم، شامل حركت و تعييناتي است كه مراحلي را شك
جهان از «سنت نو افالطوني معتقد است كه  كه گويا هگل به همان اند  هرسيدنيز به اين نتيجه 

  ).130:1388اينوود، (» مفهوم نشأت گرفته است
در  به نظر وي دستاورد هگل. پذيرد  ميماركس، منتقد رويكرد هگل به مفهوم است و آن را ن

آمد ضروري  پي ،ثابت اي كلي و ان دهد مفاهيم معين و صور انديشهمنطق اين است كه نشكتاب 
او و انگلس اين شيوه متافيزيكي پرداختن به مفهوم را رد . يگانگي آدمي و انديشه آدمي هستندب

 ،كند كه او و ماركس بار ديگر مفاهيم را به طور ماترياليستي درك كردند ميانگلس تصريح . كردند
واقعي را به عنوان تصاوير اين يا آن  كه اشياء يعني مفهوم را به مثابه تصوير اشياء در ذهن، و نه اين

 
  . اسي  صوري زيمل با موضوع اين مقاله متفاوت بود به زيمل پرداخته نشدشن  جا  كه جامعه از آن.  1
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ناميدند و آن  مياين را شيوه ديالكتيكي پرداختن به مفهوم . 1مرحله از مفهوم مطلق، در نظر بگيرند
تاريخ را تحت  ،ماركس از اين كه هگل در فلسفه تاريخ. دادند  ميرا در برابر شيوه متافيزيكي قرار 

به قول خودش در فلسفه تاريخ خود فقط پيشرفت مفهوم را  و مفاهيم در نظر گرفته و ها هسلطه ايد
يي ها هتوان ايد ميبه راحتي . به عقيده وي اين سخن اشتباه است. بررسي كرده است ناخرسند بود 

و مفاهيم جداگانه را به عنوان اشكال  ها هرا در هر دوره انتزاع كرد و بدين نحو تمامي اين ايد
به نظر ماركس، مفاهيم جداي از . تكامل يابنده در تاريخ تلقي كرد خودمختار و خودبسنده مفهوم 

  .هگل شوريد مانند فوئر باخ بر ضد سلطه مفاهيم در نزداو هم . فاقد ارزش هستند  ،تاريخ واقعي
بيشتر از  ،نيچه. چيستي و نحوه ساخته شدن مفهوم از نظر نيچه با متقدمين خود متفاوت بود

دانان پيش از خود باشد، از رويكرد ادبي به آن  ار يا منتقد فالسفه و منطقم وامدكه درباره مفهو آن
او با تأكيد بر ميل و كشش انسان براي ساختن استعاره، زبان، واژگان و مفاهيم را داراي . نگرد مي

  . هستند ها هداند، به عقيده وي مفاهيم پس مانده استعار ميماهيت استعاري 
اين . شوند در اصل نسخه بدلِ صوتيِ يك تحريك عصبي هستند مي كه مبدل به مفاهيم ها هواژ

. اند همبدل به نسخه صوتي يك تحريك عصبي شد ،قبالً در دو مرحله در دو استعاره جداگانه ها هواژ
و بايد با تعداد زيادي از موارد كم و بيش مشابه جفت و جور  ميحاال كه اين مراحل را طي نمودند 

مفهوم در واقع تالش براي برابر دانستن  .مواردي كه برابر نيستند: منطبق شوندهماهنگ و سازگار و 
فرد و خاص و يكتا و در عوض  ناديده گرفتن موارد منفرد و منحصر به: چيزهاي نابرابر است

هاي  ميگويي همانند مقابر رو مفاهيم. بندي كردن آن موارد جداگانه قولهبندي و م كردن و طبقه لحاظ
ها  مفاهيم را انسان. حبس كرده است  كه هر كدام بخشي از ادراكات آدميان را در خودقديم است 

اند و از  ن مفاهيم از طرفي مثل تار عنكبوتاي. آوري دارند د و البته در ساختن آن نبوغ حيرتسازن مي
تر از تار عنكبوت و  ظريف: هايي ولي با تفاوت. هستند سوي ديگر همانند كندوي زنبور عسل

كوشد با مومي كه از طبيعت فراهم آورده كندو را  ميزنبور . تر از كندوي زنبور  تر و رفيع تحكممس
آورد، بلكه مواد اوليه و مصالح نخستين را خود  ميبسازد ولي آدمي چيزي را از طبيعت فراهم ن

را ها  آني بعدي علوم مختلف ها هبعد از اين كه مفاهيم توسط زبان ساخته شد، در دور. سازد مي
  .شود به گورستان ادراكات ميمفاهيم مبدل . سازد مي

، كه مقوالت و مفاهيم پيشيني كانت جامعي در نشان دادن اينطور  بهها دوركيم  در بين نوكانتي
به . اند كوشيده است بلكه پسيني يعني ديني و اجتماعي ماهيتي پيشيني و ماقبل تجربي ندارند و

انديشه جمعي  اند و چيزهاي اجتماعي و فرآوردة هن پديد آمدنظر وي مقوالت از دين و در دي
ترين روابط موجود ميان چيزها  ها بيانگر عام آن. در جامعه استها  آنريشه و خاستگاه . هستند

 
  .ها ديالكتيك مفاهيم در واقع باز تاب ديالكتيك و حركت ديالكتيكي جهان واقعي است و نه چيز ديگر به عقيده آن . ١
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و بهترين بخش از  اند هرا شكل دادها  آنهاي مختلف  اند كه نسل نديشگيمفاهيم ابزارهاي ا. هستند
اي از  ها بايد مطالعه آنبه عقيده وي براي فهم . متراكم ساختندها  آنلب سرمايه فكري خود را در قا

مسئله مورد توجه وي اين است كه جامعه چگونه اين . نوع تاريخي و انسان شناختي انجام داد
معتقد . شكل داده است -مفاهيمي كه ماده اصلي و اساسي انديشه منطقي هستند  –مفاهيم را 

و ) . بر خالف ديدگاه هگل(بيرون از زمان و شدن هستند ها  آن.  ي دارنداست كه مفاهيم خواص ذات
در برابر تغيير مقاومند و مفهوم در واقع نوعي . از همه تحركات جاري و فرايند شدن به كنار هستند
  .از انديشيدن است كه در زمان ثابت و تبلور يافته است

انديشيم بيانگر دستگاه واژگان زبان  ميدر زندگي جاري خود ها  آندستگاه مفاهيمي كه با 
كردن و از راه مفهوم است كه عقول بشري با هم  با صحبت. هر واژه نماينده يك مفهوم است. تماس

آنچه در قالب زبان و در قالب مفاهيم . مفهوم ميان همگان مشترك است . شوند ميدر ارتباط واقع 
اي است كه جامعه در مجموع خود  گر شيوهبيان. روند اجتماعي است  شود فرآورده يك ميبيان 

پر از دانشي هستند كه از هر نظر از حد ها  آناند  مفاهيم تصورات جمعي. ياء را داردتصوري از اش
تلقي موجودي به نام جامعه از دهنده شيوهة  اين مفاهيم نشان. راد بيشتر است دانش متوسط اف

ي جامعه هستند در نظريه شناخت ها هي تجربمفاهيم چون سرشار از غنا. اشياء و چيزها هستند
در هر . انديشيم ميدر نظر وي ما به كمك مفهوم و در قالب مفهوم .اهميت و ارزش زيادي دارند 

  . اي از مفاهيم وجود دارد كه بيانگر منش خاص آن فرهنگ است  فرهنگي نظام سازمان يافته
رك كند ها را د)ايده(اني از فكرت انديشه منطقي زماني ميسر است كه بشر بتواند كليت جه

بودن دو خصلت ذاتي  بودن و ثابت غيرشخصي. منطقي انديشيدن يعني غيرشخصي انديشيدن.
ها طول كشيد تا بشر به قلمرو فكري پي بردند كه نخستين شهود بشريت از  در غرب قرن. اند حقيقت

  . قلمرو حقيقت بود
كنند بلكه رابطه ميان اذهان و چيزها را هم بر  ار نميمفاهيم فقط رابطه ميان اذهان را با هم برقر

اكثريت مفاهيم مورد استفاده از زبان . حقيقت داشتن مفهوم يعني عيني بودن آن . كنند قرار مي
كه نقدي بر روي آن  اند، بدون اين اند يعني از تجربه مشترك اخذ شده معمولي جامعه گرفته شده

اگر . معي است خود به خود مقداري از عينيت تضمين شده استمفهوم كه يك تصور ج. صورت بگيرد 
عالوه بر اين مفاهيم . گردد با روش منظمي هم مورد سنجش و آزمون قرار بگيرد اعتبار آن تضمين مي

جا  كه انديشه منطقي با مفهوم  از آن. بايد با مجموعه تصورات جمعي هماهنگ باشند تا پذيرفته شوند
  .نتيجه گرفت كه اين انديشه منطقي هميشه وجود داشته استتوان  شود مي آغاز مي

پردازد  ميعالوه بر دوركيم كه به طور مستوفاي در ذيل نظريه شناخت و معرفت خود به مفهوم 
كوشد تا ماهيت اجتماعي منطق و مقوالت و مفاهيم منطقي را نشان دهد بلومر نيز نه در قالب  ميو 
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كاركرد ،چيستيتأمالت خود را درباره  ،مقالهيا دو كه در قالب يك يك تحقيق دامنه دار و مفصل و بل
  . كند ميمطرح  منظممفهوم به طور و نحوه شكل گرفتنِ 

شود كه فاقد  ميبلومر معتقد است هر علمي داراي مفاهيم خاص خود است و هيچ علمي يافت ن
اي است براي  شيوه: ار دارددر علم اهميت بسي از نظر وي مفهوم. مفهوم يا مفاهيم خاص خود نباشند

مفاهيم محتواي فهميده شده . فهميدن و راهي است براي فهم و استنباط محتواي خاصي از تجربه
پس مفهوم هم . مطالعه و باز انديشي قرار گيرد ،تواند مورد بحث ميمحتوايي كه  ،دهد ميرا باز تاب 

دهد در اين هر دو وجه مفهوم  ميان شيوه اي از فهميدن است و هم محتوايي كه فهميده شده را نش
فعاليت يا كردار بدون مفاهيم در سطح ادراكي نازلي باقي . گردد ميسعه علم وموجب رشد و ت

دهد تا بخشي از تجربه  مياز نظر وجه دوم نيز مفهوم به فرد امكان . شود ميماند كه موجب فهم ن مي
انتزاع در واقع همين . هاي مشتركي بسازد ويژگيرا در اختيار خود بگيرد و آن را نگاه دارد و از آن 

سازي منتزع  ك چيزي به نام مفهوماي از دنياي اجزا به كم در فرايند انتزاع رابطه. كند  ميكار را 
شود و متمايز و  ميبراي آن بخش از محتواي فهميده شده گذارده  مي در اين انتزاع نا. گردد مي

اوالً اين محتواي مجزا شده . كند ميتحول را در علم ميسر كردن چنين محتواي مجزايي، دو  مشخص
تواند در تجربه ديگران وارد شود وبه خصوصيتي  ميگيرد و ثانياً  ميمورد مطالعه و پژوهش قرار 

عنصري  ها هواژ. يا نمادي است  مي هم دارد كه كال  ميمفهوم البته وجه سو. گردد ميمشترك مبدل 
در گفتمان اجتماعي ها  آنآورند و  مياي را براي فهميدن فراهم  ها شيوه هاز يك مفهوم هستند و واژ

  .علم متشكل از واژگان و مفاهيم خاصي است. شوند  ميخاصي وارد 
وستد و كار با محيط و ابزاري براي داد ،ي ديدگاه جديدمعرف: مفهوم داراي سه كاركرد است

اگر توسط افراد جوياي نام بدون ضرورت  ،مفاهيم اگر از تجربه جداشوند ،ساخت استدالل قياسي
اهميت و  ،ابداع و جعل شوند و اگر به عنوان بر چسبي براي يك موضوع مطالعه به كاربسته شوند

  .دهند مياعتبار خود را از دست 
. از جنس مفاهيم معين نيستند ،بخش اعظم مفاهيم شناسي   جامعهاو البته اذعان دارد كه در 

مفاهيم حساسگر بر خالف مفاهيم معين به . حساس يا حساسگر هستند بلكه از جنس مفاهيم 
لي از مرجع و مفاهيم حساسگر معنايي ك. شوند  ميچيزي مشترك با تعريفي روشن و واضح مربوط ن

فقط سمت وسويي را كه بايد نگريست . دهند  مي ارائه ي تجربي را ها هبه نمون راهنمايي در رويكرد
  .ارندگذ ميدر اختيار كاربر 

 ،هگل و ماركس و نيچه ،ديدگاه كانت ،فوق مشخص است هاي  استدالل كه از بحث و چنان
با كاويدن در ها  آنهر يك از . كنند عمل ميدر نزد دوركيم و بلومر همچون منشأ و سرچشمه 

 ديدگاه. اند هشرايط را براي انديشيدن عميق تر توسط متأخرين فراهم آورد ،اي خاص از مفهوم جنبه
دوركيم و  ،نيچه. باره است هاي منطقي در اين نخستين تعمق جزء ،كانت و هگل عليرغم پيچيدگي
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وسويي  انديشيد توسط هگل در سمت ميآنچه را كه كانت . اند دريج آن را به تكامل رساندهبلومر به ت
ماركس و ( هگل منتقد يها انديشيد توسط هگلي ميخاص شرح وبسط يافت و آنچه را كه هگل 

از مفهوم  نيچه وجه ديگري. ، با اقبال بيشتري مواجه شد، طرد شد و در عوض رويكرد كانت)انگلس
زيرا او گرچه مستقيماً مقوالت . اين رهيافت ظاهراً براي دوركيم آشناست .را مورد توجه قرار داد

هايي از  هاي وي نشانه ولي در البالي استدال ،دهد ميپيشيني كانت را مورد بحث و تحقيق قرار 
با اين تفاوت كه بر وجه . رويكرد بلومر گويي ادامه رويكرد دوركيم است. ديدگاه نيچه مشهود است

گيري مفاهيم را در زبان معمولي و  دوركيم كه شكلبرخالف . علمي مفاهيم تأكيد اساسي را گذارد
معرفت  شناسي   امعهجمصالح الزم براي  اده است و براي فراهم آوردن مواد ودمورد توجه قرار عادي 

   . گيرد ميخود از آن مدد 
دوركيم و بلومر هر يك با انديشيدن در پيرامون مفهوم و با  ،نيچه ،ماركس ،هگل ،بنابراين كانت

ناگون مورد مطالعه آن را از زواياي گوگيري  چيستي و شكلتأكيد گذاشتن بر وجهي از وجوه مفهوم، 
منطق ديالكتيكي متافيزيكي . كنند نطقي درباره آن اتخاذ ميكانت و هگل ديدگاهي م: اند قرار داده

نيچه گرچه . شود هگل در نزد ماركس به منطق ديالكتيكي واقعي و تاريخي در قبال مفهوم بدل مي
و در . نگرد بلكه روي ماهيت استعاري و ادبي مفهوم تمركز دارد با ديدگاهي فلسفي به مفهوم مي

شناسي   شناسي كانتي به جامعه وركيم به مفهوم، گذار معرفتپس رويكرد فرهنگي و اجتماعي د
شناختي  و روانشناسي اجتماعي نهفته  تحليل روان ،معرفت مشهود است و در رويكرد بلومر به مفهوم

  . است
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