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 مترجمان ۀمقدّم
 
 

 
سواز را تجربوه   سرنوشوت  ایدوره ،شناسوی خصوو  جامعوه  ما علووم اجتمواعی و بوه    ۀدر زمان رسدمینظر به
رایج در علوم طبیعی و نیز  هایروشجامعه با استفاده از « علمی». این علوم از ابتدا با هدف بررسی کنندمی

ف تردید وجود دارد. تالش این هد تحقّقمیزان موفقیت و  دربارۀوجود آمدند. اما خا  خود به هایروش
 یامووور اجتموواعی در دو قوورن اخیوور مسوویر تحوووّلعلوووم اجتموواعی بوورای شووناخت سووازوکارهای تووداوم و  

 پرفزارونشیب داشته است.
: نخسوت  کلوی قورار داد  دستۀ در دو  توانمیرا « علمی»عالمان اجتماعی برای شناخت  هایتالشاغلب 

جدیدی بوه روی فهوم و   پنجرۀ هریک  هانظریه. این اندکردهپردازی کسانی که هم خود را مصروف نظریه
و مکاتوب نظوری در علووم اجتمواعی      هوا پوارادایم گیوری  موجوب شوکل   و انود کردهتبیین امور اجتماعی باز 

کوه  توجوه ایون  قابول  ۀحیث بسیار غنی هسوتند. نکتو  شناسی ازاینخصو  جامعه. علوم اجتماعی و بهاندشده
 مصوابب از جهوان و نیوز رویودادها و     محقّوق زمانی فارغ از شوناخت کلوی   دورۀ هر در  هانظریهگیری شکل

اجتمواعی   هوای نظریوه مطالعوۀ  بوه   کوه زموانی  دلیل اسوت کوه اغلوب   همینی نیست. بهزماندورۀ اجتماعی آن 
 .کنیممیرا نیز مطالعه  هاآنزمانۀ ، زمینه و پردازیممی

بورای رسویدن بوه فهوم و نیوز      را ند مسیرهای جدیودی  دوم، عالمان اجتماعی هستند که تالش کرد ۀدست
با توجه به ماهیت  کوشندمیکسانی که ؛ شناس نامیدروش توانمیبگشایند. این اشخا  را  هانظریهآزمون 
از ابزارهوا و   عموماًشناسان بسازند. روش هاپدیدهبرای فهم این را موردبررسی، ابزارهای مناسب  هایپدیده

اسوتفادۀ  دلیل است که همین. بهبرندمیمسیرهای شناخت بهره توسعۀ خود در زمانۀ  هایاوریفنّ ،بیان بهتربه
و بلکوه بور اعتبوار برخوی      شوود نموی از علوم رایانوه موجوب شوگفتی     اخیراًعلوم اجتماعی از علم آمار و نیز 

 .افزایدمی هاپژوهش
این است کوه هنووز    روی علوم اجتماعیپیش هایچالشترین یکی از بزرگ احتماالًاما در روزگار ما، 

هنووز   ،چیستی امور اجتماعیدرمورد  . یعنیکنددرستی شناسایی های موضوع این علوم را بهنتوانسته پدیده
چندان کارآمد نیستند. این  ،در این زمینه وجود دارد هایییتلقّتوافقی روشنی حاصل نشده است و اگر هم 

 هوای بخوش نکنود و  « پیشورفتی »هویچ   تقریبواً از علووم اجتمواعی    بزرگوی  هایبخشسرگردانی موجب شده 
 هوای ویژگوی درموورد   سرگردانی ،دیگربیان. بهاندیافتهریاضی و آماری تقلیل سادۀ  هایمدلدیگری هم به 

اهوداف خوود برگزیننود و موضو       تحقّقکلیدی موضوع این علوم موجب شده نتوانند راهبرد روشنی برای 
ل است و در مجال ایون پیشوگفتار کوتواه    کنند. البته این بحث بسیار مفصّ اتّخاذر علوم مستقلی در قبال دیگ

 بزنند. آن تألیفمرکزی است که موجب شده نویسندگان این کتاب دست به نکتۀ . اما از نگاه ما همین گنجدنمی
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شناسوی  هستیآثاری قرار داد که معطوف به زمرۀ در توانمیلحاظ موضوع موردبررسی این کتاب را به
انجوام  « پیچیودگی »شناسی امور اجتمواعی بوا محوریوت مفهووم      امور اجتماعی هستند. این تالش برای هستی

تازگی علمی مخصو  به خوود بوا عنووان    دارد و به ایرشتهبین ایخصیصهروشنی مفهومی که به ؛شودمی
تعریوف مفهووم    هوای نسوخه ام روشونی تمو  را توسعه داده است. البته نویسوندگان کتواب بوه   « علم پیچیدگی»
و در انتهوا بور رویکورد     کننود موی  نقود نقل و یف را ار، بلکه انواع اصلی این تعکنندنمیرا قبول « پیچیدگی»

 .ورزندمی تأکیدشکلی مستدل ی خود بهادّعامورد
د و نو اجتمواعی توضوید ده   هوای پدیوده آینوۀ  را در « پیچیودگی »د مفهوم جدیود  نتالش دار نویسندگان

نزدیکوی بوا   رابطوۀ  د. ایون مفهووم   نو را روشون نمای  شوود موی بودن « پیچیده»محوری که موجب  هایویژگی
توالش  ان مؤلّفو خاطر است کوه  همیناخیر در ریاضیات، فیزیک و برخی از دیگر علوم دارد. به هایپیشرفت
 را تعریف و نقد کنند.« پیچیدگی»از نگاه این علوم نیز  اندکرده

گوناگون علوم اجتماعی ارابه  هایحوزهمتعددی از  هایمثالتوجه قابل طیتسلّا سپس ب خالقان این اثر،
. هدف این بخش کتواب  نمایندمیرا روشن « پیچیدگی»دقت وجوه ، بههامثالو حین توصیف این  کنندمی

ی علووم اجتمواع   هوای پوژوهش ارجواع پیچیودگی در    چهوارچوب روشن کنود اسوتفاده از    الًاوّآن است که 
گاهی بدون آنکه نام آن حتّی  ،ارجاع چهارچوبخوانندگان نشان دهد این  پذیر است و دوم اینکه بهامکان

 .گیردمیبرده شده باشد، در عموم علوم اجتماعی مورداستفاده 
 اجتمواعی و  هوای نظریوه بوا  « پیچیدگی»ساختن ، مرتبط اندبرداشتهگام ارزشمند دیگری که نویسندگان 

 ۀاز واژصوراحت  به عموماًپردازانی که کلیدی در آثار نظریه هاییایدهزیکی است. شناختی و فیزیستحتّی 
ایون   هوای ویژگوی از  هوایی بورش استخراج شده و نشان داده شده که چگونه  ،انداستفاده نکرده« پیچیدگی»

یاس یو، لومان، آرچر و الدکتاب است که بور آنان وجود داشته است. در این بخشِ هاینظریهخصیصه در 
 .گیرندمیآنان موردبحث قرار  هایدغدغهدر کنار هم قرار گرفته و 

آثواری کوه   ؛ نوع دیگری از آثار علوم اجتمواعی کننود  آمادۀ مطالعۀ خوانندگان این کتاب باید خود را 
دیگور   هاینظریهعلمی مرتبط و  هایرشتهایی ندارند برای تکمیل استدالل خود به ابهیچ  هاآننویسندگان 

گرفته شوند  کاربههمگی ممکن است  ،شناسی و دیگر علومهم تکیه کنند. ریاضیات، فیزیک، زیست علوم
 تا تصویر امر اجتماعی کامل شود.

 هوای ایوده فوراوان از   ۀاسوتفاد  بواوجود  دیگر این کتاب آن است که نویسندگان  ۀخصیص ،دیگرازسوی
فوان  لّؤ. ایون م انود نکورده ا تسولیم علووم طبیعوی    و علووم اجتمواعی ر   اندنشدهدیگر علوم هرگز مرعوب آنان 

 ،کید کنند که نباید برای تحلیل چنوین اموری  أامر اجتماعی را نشان دهند و ت« پیچیدگی» اندتوانستهخوبی به
 .کرداکتفا  ،رسدمیکه از علوم طبیعی  هاییکمکتنها به 

خواهند کرد کوه برخوی    تأیید حتماالًا ،رسانندمیپایان کتاب را به ۀکه مطالعخوانندگان محترم هنگامی
را از  هوا ایدهلذت کشف این  خواهیمنمی. اگرچه دهندمیاین کتاب را تشکیل  هایاستدالل، ستون هاایده

 داشته باشیم. هاآنبسیار مجمل به معدودی از  ایاشارهدر اینجا  دهیممیخوانندگان بگیریم، اما ترجید 



 9  مقدمۀ مترجمان

خود را به یوک روش یوا معودودی از     تواننمی« پیچیده»اجتماعی  ایهپدیده ۀاینکه برای مطالعنخست 
خصوایص اصولی    تواننود نموی تنهایی کدام بهمعمول در علوم اجتماعی هیچ هایروش. کردمحدود  هاروش
دلیل است که باید به هر طریق به واقعیت نزدیک شد. البته در همیناجتماعی را بازنمایی کنند. به هایپدیده

به هیچ کار نیایند. نویسوندگان ایون کتواب از واژگوان      تقریباً هامدلو  هاروشر ممکن است برخی این مسی
تنهوا کمکوی بوه فهوم     نوه  هوا مودل اند و معتقدند این در اقتصاد بهره بردهمعمول  هایمدلبرخی  تندی در ردّ

 کننده هم هستند.بلکه گمراه ،کنندنمی
« عمول »الوزام شوناخت را    تورین اصولی حتّوی   ی از لوازم شناخت واین کتاب، یکان مؤلّفدوم اینکه  ۀنکت

در «. پیچیوده »مور خصو  شناختن ا، بهشودمیانجام دادن حاصل  ازطریقکه شناختن معنی این. بهدانندمی
و چیوزی فراتور از مسویولیت اجتمواعی      یابدمیاجتماعی اهمیت  معال و  محقّقگیری عملی اینجاست که در

ضروری اسوت.   برای فهم چگونگی عملکرد آن معنا، درگیری عملی با پدیده موردبررسی . در اینشودمی
 هاییآنجز تحقیق )به هایروشالبته این درگیری عملی برای شناخت کافی نیست. تمام دانش کالسیک و 

بررسی کند، مورد ۀنتواند خود را درگیر پدید محقّقاما اگر  ،آیندمیتحقیق  کاربه کننده هستند!( هاکه گمر
 فایده برسد.همواره این خطر وجود دارد که به شناخت نرسد یا به شناختی بی

آمودی  کاربوه  علووم اجتمواعی بایود نسوبت      محقّوق دوم قورار دارد.   ۀروشنی در امتداد نکتو سوم به ۀنکت
د چیوزی کوه بتوانو   ؛ اسوت  موؤثر  واقعواً کلیدی در اینجا رسیدن به شوناختی   ۀشناخت خود حساس باشد. نکت

 متقوابالً و  شوود موی کند. چنوین شوناختی تنهوا بوا عمول حاصول        محقّقی شده را تاحدّمشخصپیشهدف از
اجتمواعی   محقّوق ی به تغییر مثبت کموک کنود. بنوابراین    تاحدّ تواندمیخوبی شناخت حاصل از عمل نیز به

ا میودان مطالعوه   دو بودون درگیوری شودن بو     تا تغییری انجام دهد؛ شناخت و تغییور نیوز هور    کندمیپژوهش 
 پذیر نیست.امکان

کتاب را مالحظه و پیشونهادهای مفیودی بورای     ۀمراتب قدردانی خود را از داورانی که ترجم ،در پایان
 تووجهی قابول . جناب آقای دکتر نوغانی، ویراستار علمی کتاب، سوهم  کنیممیاعالم  ،کردند ارابهبهبود آن 

نظر ایشان هستیم. جمعی از دانشجویان مقط  دکتوری  سگزار دقتخاطر سپاهمیندر بهبود ترجمه دارند و به
مهور بوا   خصو  سرکار خانم وجیهوه آرموان  شناسی اقتصادی و توسعه در دانشگاه فردوسی مشهد، بهجامعه
مترجموان قورار   ارزشومند خوود را در اختیوار     هایدیدگاهو مطالعه کردند نظر و منتقدانه متن ترجمه را دقت

این کتاب  ۀامیدواریم که ترجم. کنیممیو مفید خود تشکر  مؤثر هایدیدگاه ۀارابن نیز برای دادند. از ایشا
 ات خوانندگان محترم هستیم.یو نظر هادیدگاهان و عالمان اجتماعی قرار بگیرد. پذیرای محقّقنظر مقبول

 
 احمدرضا اصغرپور ماسوله 

 عطیه صادقی 
 زادهاحمسعود فتّ 



 

 انمؤلّف یسپاسگزار

 
 
 

 میکنو یمتشکر از برایان کاستالنی  ژهیوبه. اندکردهاین کتاب کمک  تألیفبه افراد زیادی 
از اما آپریچارد  همچنین داد. نظرفصول  نویس اغلبپیش دربارۀکه متن کتاب را خواند و 

از منواب  و  در نوشوتن ایون کتواب     .کنویم میتشکر  هایشایدهو  های مداوموگوگفتبرای 
ترکیوب  یوک  ایون کتواب را    صوراحتاً  خواطر هموین به ،ایمکردهمختلفی استفاده نویسندگان 

کتواب  موتن  سراسور  در  ،میهسوت  او تنگدلکه بسیار  سیلیرزپل  تأثیر ،حالدرعین. دانیممی
 ؤثرمو  پیچیودگی  دربوارۀ ما  ۀاندیش بر شانرافکاآثار و افراد دیگری که بسیار مشهود است. 

الزم به ذکر است البته . گریفیتس، الس گریتس و پیتر آلن سیفرانس :از اندعبارت ،اندبوده
 .تنها ناشی از قصور ماستموجود در کتاب احتمالی خطاها و اشتباهات  ۀهم

 


