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مقدّمۀ مترجمان

بهنظر میرسد در زمانۀ ما علووم اجتمواعی و بوهخصوو جامعوهشناسوی ،دورهای سرنوشوتسواز را تجربوه
میکنند .این علوم از ابتدا با هدف بررسی «علمی» جامعه با استفاده از روشهای رایج در علوم طبیعی و نیز
روشهای خا خود بهوجود آمدند .اما دربارۀ میزان موفقیت و تحقّق این هدف تردید وجود دارد .تالش
علوووم اجتموواعی بوورای شووناخت سووازوکارهای تووداوم و تح ووّل امووور اجتموواعی در دو قوورن اخیوور مسوویری
پرفزارونشیب داشته است.
اغلب تالشهای عالمان اجتماعی برای شناخت «علمی» را میتوان در دو دستۀ کلوی قورار داد :نخسوت
کسانی که هم خود را مصروف نظریهپردازی کردهاند .این نظریهها هریک پنجرۀ جدیدی بوه روی فهوم و
تبیین امور اجتماعی باز کردهانود و موجوب شوکلگیوری پوارادایمهوا و مکاتوب نظوری در علووم اجتمواعی
شدهاند .علوم اجتماعی و بهخصو جامعهشناسی ازاینحیث بسیار غنی هسوتند .نکتوۀ قابولتوجوه ایونکوه
شکلگیری نظریهها در هر دورۀ زمانی فارغ از شوناخت کلوی محقّوق از جهوان و نیوز رویودادها و مصوابب
اجتماعی آن دورۀ زمانی نیست .بههمیندلیل اسوت کوه اغلوب زموانیکوه بوه مطالعوۀ نظریوههوای اجتمواعی
میپردازیم ،زمینه و زمانۀ آنها را نیز مطالعه میکنیم.
دستۀ دوم ،عالمان اجتماعی هستند که تالش کردند مسیرهای جدیودی را بورای رسویدن بوه فهوم و نیوز
آزمون نظریهها بگشایند .این اشخا را میتوان روششناس نامید؛ کسانی که میکوشند با توجه به ماهیت
پدیدههای موردبررسی ،ابزارهای مناسب را برای فهم این پدیدهها بسازند .روششناسان عموماً از ابزارهوا و
بهبیان بهتر ،فنّاوریهای زمانۀ خود در توسعۀ مسیرهای شناخت بهره میبرند .بههمیندلیل است که اسوتفادۀ
علوم اجتماعی از علم آمار و نیز اخیراً از علوم رایانوه موجوب شوگفتی نمویشوود و بلکوه بور اعتبوار برخوی
پژوهشها میافزاید.
اما در روزگار ما ،احتماالً یکی از بزرگترین چالشهای پیشروی علوم اجتماعی این است کوه هنووز
نتوانسته پدیدههای موضوع این علوم را بهدرستی شناسایی کند .یعنی درمورد چیستی امور اجتماعی ،هنووز
توافقی روشنی حاصل نشده است و اگر هم تلقّیهایی در این زمینه وجود دارد ،چندان کارآمد نیستند .این
سرگردانی موجب شده بخشهای بزرگوی از علووم اجتمواعی تقریبواً هویچ «پیشورفتی» نکنود و بخوشهوای
دیگری هم به مدلهای سادۀ ریاضی و آماری تقلیل یافتهاند .بهبیاندیگر ،سرگردانی درموورد ویژگویهوای
کلیدی موضوع این علوم موجب شده نتوانند راهبرد روشنی برای تحقّق اهوداف خوود برگزیننود و موضو
مستقلی در قبال دیگر علوم اتّخاذ کنند .البته این بحث بسیار مفصّل است و در مجال ایون پیشوگفتار کوتواه
نمیگنجد .اما از نگاه ما همین نکتۀ مرکزی است که موجب شده نویسندگان این کتاب دست به تألیف آن بزنند.
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این کتاب را بهلحاظ موضوع موردبررسی میتوان درزمرۀ آثاری قرار داد که معطوف به هستیشناسوی
امور اجتماعی هستند .این تالش برای هستیشناسی امور اجتمواعی بوا محوریوت مفهووم «پیچیودگی» انجوام
میشود؛ مفهومی که بهروشنی خصیصهای بینرشتهای دارد و بهتازگی علمی مخصو به خوود بوا عنووان
«علم پیچیدگی» را توسعه داده است .البته نویسوندگان کتواب بوهروشونی تموام نسوخههوای تعریوف مفهووم
«پیچیدگی» را قبول نمیکنند ،بلکه انواع اصلی این تعاریف را نقل و نقود مویکننود و در انتهوا بور رویکورد
موردادّعای خود بهشکلی مستدل تأکید میورزند.
نویسندگان تالش دارند مفهوم جدیود «پیچیودگی» را در آینوۀ پدیودههوای اجتمواعی توضوید دهنود و
ویژگیهای محوری که موجب «پیچیده» بودن مویشوود را روشون نماینود .ایون مفهووم رابطوۀ نزدیکوی بوا
پیشرفتهای اخیر در ریاضیات ،فیزیک و برخی از دیگر علوم دارد .بههمینخاطر است کوه مؤلّفوان توالش
کردهاند از نگاه این علوم نیز «پیچیدگی» را تعریف و نقد کنند.
خالقان این اثر ،سپس با تسلّطی قابلتوجه مثالهای متعددی از حوزههای گوناگون علوم اجتماعی ارابه
میکنند و حین توصیف این مثالها ،بهدقت وجوه «پیچیدگی» را روشن مینمایند .هدف این بخش کتواب
آن است که اوّالً روشن کنود اسوتفاده از چهوارچوب ارجواع پیچیودگی در پوژوهشهوای علووم اجتمواعی
امکانپذیر است و دوم اینکه به خوانندگان نشان دهد این چهارچوب ارجاع ،حتّی گاهی بدون آنکه نام آن
برده شده باشد ،در عموم علوم اجتماعی مورداستفاده میگیرد.
گام ارزشمند دیگری که نویسندگان برداشتهاند ،مرتبط ساختن «پیچیدگی» بوا نظریوههوای اجتمواعی و
حتّی زیستشناختی و فیزیکی است .ایدههایی کلیدی در آثار نظریهپردازانی که عموماً بهصوراحت از واژۀ
«پیچیدگی» استفاده نکردهاند ،استخراج شده و نشان داده شده که چگونه بورشهوایی از ویژگویهوای ایون
خصیصه در نظریههای آنان وجود داشته است .در این بخشِ کتاب است که بوردیو ،لومان ،آرچر و الیاس
در کنار هم قرار گرفته و دغدغههای آنان موردبحث قرار میگیرند.
خوانندگان این کتاب باید خود را آمادۀ مطالعۀ نوع دیگری از آثار علوم اجتمواعی کننود؛ آثواری کوه
نویسندگان آنها هیچ ابایی ندارند برای تکمیل استدالل خود به رشتههای علمی مرتبط و نظریههای دیگور
علوم هم تکیه کنند .ریاضیات ،فیزیک ،زیستشناسی و دیگر علوم ،همگی ممکن است بهکار گرفته شوند
تا تصویر امر اجتماعی کامل شود.
ازسویدیگر ،خصیصۀ دیگر این کتاب آن است که نویسندگان بواوجود اسوتفادۀ فوراوان از ایودههوای
دیگر علوم هرگز مرعوب آنان نشدهاند و علووم اجتمواعی را تسولیم علووم طبیعوی نکوردهانود .ایون مؤلّفوان
بهخوبی توانستهاند «پیچیدگی» امر اجتماعی را نشان دهند و تأکید کنند که نباید برای تحلیل چنوین اموری،
تنها به کمکهایی که از علوم طبیعی میرسد ،اکتفا کرد.
خوانندگان محترم هنگامیکه مطالعۀ کتاب را بهپایان میرسانند ،احتماالً تأیید خواهند کرد کوه برخوی
ایدهها ،ستون استداللهای این کتاب را تشکیل میدهند .اگرچه نمیخواهیم لذت کشف این ایدههوا را از
خوانندگان بگیریم ،اما ترجید میدهیم در اینجا اشارهای بسیار مجمل به معدودی از آنها داشته باشیم.
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نخست اینکه برای مطالعۀ پدیدههای اجتماعی «پیچیده» نمیتوان خود را به یوک روش یوا معودودی از
روشها محدود کرد .روشهای معمول در علوم اجتماعی هیچکدام بهتنهایی نمویتواننود خصوایص اصولی
پدیدههای اجتماعی را بازنمایی کنند .بههمین دلیل است که باید به هر طریق به واقعیت نزدیک شد .البته در
این مسیر ممکن است برخی روشها و مدلها تقریباً به هیچ کار نیایند .نویسوندگان ایون کتواب از واژگوان
تندی در ردّ برخی مدلهای معمول در اقتصاد بهره بردهاند و معتقدند این مودلهوا نوهتنهوا کمکوی بوه فهوم
نمیکنند ،بلکه گمراهکننده هم هستند.
نکتۀ دوم اینکه مؤلّفان این کتاب ،یکی از لوازم شناخت و حتّوی اصولیتورین الوزام شوناخت را «عمول»
میدانند .بهاینمعنی که شناختن ازطریق انجام دادن حاصل میشود ،بهخصو شناختن امور «پیچیوده» .در
اینجاست که درگیری عملی محقّق و عالم اجتماعی اهمیت مییابد و چیوزی فراتور از مسویولیت اجتمواعی
میشود .در این معنا ،درگیری عملی با پدیده موردبررسی برای فهم چگونگی عملکرد آن ضروری اسوت.
البته این درگیری عملی برای شناخت کافی نیست .تمام دانش کالسیک و روشهای تحقیق (بهجز آنهایی
که گمراهکننده هستند!) به کار تحقیق میآیند ،اما اگر محقّق نتواند خود را درگیر پدیدۀ موردبررسی کند،
همواره این خطر وجود دارد که به شناخت نرسد یا به شناختی بیفایده برسد.
نکتۀ سوم بهروشنی در امتداد نکتوۀ دوم قورار دارد .محقّوق علووم اجتمواعی بایود نسوبت بوه کارآمودی
شناخت خود حساس باشد .نکتۀ کلیدی در اینجا رسیدن به شوناختی واقعواً موؤثر اسوت؛ چیوزی کوه بتوانود
هدف ازپیشمشخصشده را تاحدّی محقّق کند .چنوین شوناختی تنهوا بوا عمول حاصول مویشوود و متقوابالً
شناخت حاصل از عمل نیز بهخوبی میتواند تاحدّی به تغییر مثبت کموک کنود .بنوابراین محقّوق اجتمواعی
پژوهش میکند تا تغییری انجام دهد؛ شناخت و تغییور نیوز هور دو بودون درگیوری شودن بوا میودان مطالعوه
امکانپذیر نیست.
در پایان ،مراتب قدردانی خود را از داورانی که ترجمۀ کتاب را مالحظه و پیشونهادهای مفیودی بورای
بهبود آن ارابه کردند ،اعالم میکنیم .جناب آقای دکتر نوغانی ،ویراستار علمی کتاب ،سوهم قابولتووجهی
در بهبود ترجمه دارند و بههمینخاطر سپاسگزار دقتنظر ایشان هستیم .جمعی از دانشجویان مقط دکتوری
جامعهشناسی اقتصادی و توسعه در دانشگاه فردوسی مشهد ،بهخصو سرکار خانم وجیهوه آرموانمهور بوا
دقتنظر و منتقدانه متن ترجمه را مطالعه کردند و دیدگاههای ارزشومند خوود را در اختیوار مترجموان قورار
دادند .از ایشان نیز برای ارابۀ دیدگاههای مؤثر و مفید خود تشکر میکنیم .امیدواریم که ترجمۀ این کتاب
مقبولنظر محقّقان و عالمان اجتماعی قرار بگیرد .پذیرای دیدگاهها و نظریات خوانندگان محترم هستیم.
احمدرضا اصغرپور ماسوله
عطیه صادقی
مسعود فتّاحزاده

سپاسگزاری مؤلّفان

افراد زیادی به تألیف این کتاب کمک کردهاند .بهویژه از برایان کاستالنی تشکر میکنویم
که متن کتاب را خواند و دربارۀ پیشنویس اغلب فصول نظر داد .همچنین از اما آپریچارد
برای گفتوگوهای مداوم و ایدههایش تشکر میکنویم .در نوشوتن ایون کتواب از منواب و
نویسندگان مختلفی استفاده کردهایم ،بههموینخواطر صوراحتاً ایون کتواب را یوک ترکیوب
میدانیم .درعینحال ،تأثیر پل سیلیرز که بسیار دلتنگ او هسوتیم ،در سراسور موتن کتواب
بسیار مشهود است .افراد دیگری که آثار و افکارشان بر اندیشۀ ما دربوارۀ پیچیودگی موؤثر
بودهاند ،عبارتاند از :فرانسیس گریفیتس ،الس گریتس و پیتر آلن .البته الزم به ذکر است
همۀ خطاها و اشتباهات احتمالی موجود در کتاب تنها ناشی از قصور ماست.

