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اپ ترین معنا، در پی خلق معرفتی اسییب براپ پرو  بخش در وسیی  علم اجتماعی رهایی

 به آن نام دن.  ابندب بالند  ح اتی مردم که بسازد شرایطی و بست زد  جمعی که با انق اد بشر

پ پ اجتماعی، براپ نمایاندن اهم ب وظ  هجاپ نقد یا فلسییی هاجتمیاعی، به علم مثیابیه

 را به معناپ« علم»پ مند براپ آشکار کردن سازوکار جهان اسب. وا  ممعرفب علمیِ نظا

اند که خواهان القاپ دیدبا  خود به مردم برد دسییترسییی ممتاز خنربان به حق قب بکار 

اپ عم قاً با  جن ن بود ، من علم را مقوله« علم»عیادپ هسیییتنید. امیا هرجنید ارجیا  به 

وپ کند و بر ب تگعاهاپ قطع ب مطلق را رد میپ ادب نم، جرا کیه همهدموکرات ی  می

 .بر، به عنوان مننایی براپ تصییح خ خطاها و پ شییرفب دانش ت ک د داردباز و غ رسییلطه

خواندنش براپ تعریف هدف اصلی اخلاقی آن اسب، یعنی از م ان برداشتن  بخشرهایی

شار  به این باور خواندن آن ا اجتماعی .زورمدارپ، و ایجاد زم نه براپ شیکوفایی انسان

اسییب که رهایی، وابسییته به دبربونی جهان اجتماعی اسییب، نه فق  درون خود. براپ 

: باسیی روبرو اصییلی پوظ  ه سییه با بخشیییرهایی اجتماعی علم تحقق این م موریب هر 

 ابدا  دوم، هسییب  که اپبونهبه جهان از مندنظام نقد و شییناخب پردازش نخسییب،

هاپ دبربون شیییدن. در شیییناخب موان ، امکانا  و پ گ دبی سیییوم، معتنر  هاپبدیل

ها پ آنها ممکن اسییب ب ش از دیگران اهم ب یابد، اما همههرمقط  تاریخی یکی از آن

 .بخش ضرور  دارندپ جام  رهاییبراپ ساختن ی  نظریه

بخش، تنها نشیییان دادن وجود رن  و پ شیییرو  براپ علم اجتمیاعی رهیایینقطیه

پ جهان ن سب، بلکه تن  ن این اسب که این مصایب در کدام خصایص ویژ نابرابرپ در 

طور هایی اسب که بهنهادها و ساختارهاپ اجتماعی نه ته اسب، همگن ن نشان دادن ش و 

رو نخسییت ن وظ  ه، شییناخب و نقد فرایند شییوند. ازاینافزایی مردم میمند باعث رن نظام

 اسب هاییعلّیِ ایجاد جن ن رن  آفرینی
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علم اجتماعی  تر ازمندتر و انکشیییاف یافتهاین شیییناخب وجه نظامطور معمول هبی

ر ن سیم داراپ آاار بس ارپ اسب که ب فم ،طور مثالهببخش را تشیک ل داد  اسیب. رهایی

ها رواب  اجتماعی و نهادها، اشکال بونابون هایی متمرکز اسب که با آنشیناخب ش و 

نسی هاپ جدهد نابرابرپسازند. تمرکز پژوهش بر این اسب که نشان ا میسرکوب زنان ر

ن ن بر جهاپ بازار کار بررسیییی فرایندهاپ اجتماعی اسیییب. بلکه «طن عب»نه ناشیییی از 

 هاپ ارزیابی کهکار، نظام (sex-segregationجداسییازپ جنسیی تی  مواردپ جون 

رتقاپ ادهند، تنع ض در زنانه می پشییید تعریف فرهنگی هاپویژبیبه  ترپامت از کم

 فم ن سییتیدهند. مطالعا  من ی می پنمر  دهی نهادپ که به مادران شییاغلرتنه، سییامان

هاپ وسیی عی از فعال ب پدامنه اند که با آنهایی را آشییکار نمود فرهنگ شیی و  پدربار 

ا تقویب ر جنس تیخصایل اپ، آموزشی و ادبی و غ ر ، تصویرپ سنتی از هویب و رسانه

و  ختارهااکه سیییکرد  هایی را بررسیییی ولیب، شییی و تحل یل فم ن سیییتی از د کننید.می

بودن زنان و اشییکال مختلف نابرابرپ دسییب فروبه  مندظامنطور ههاپ دولب بسیی اسییب

هاپ بسن هاپ تجربی را درابه از پژوهشهایی مشیبخشیند. مجموعهجنسی تی تحک م می

وان تمی ،برایان رادیکالزیسیییبمح  هاپ سیییرکوب نژادپ و جننش کاربرپ، نظریه

 .کردمشاهد  

هنجارپ  پهاپ مربوط به عدالب اجتماعی و نظریهشییینیاخیب و نقید بیا پرسیییش

 normative theory به ی  « زاییرن »( پ وسیییتگی نزدی  دارند. نسییینب دادن

زنید. پشیییب هر نظریه ضیییاو  اخلیاقی میدهی اجتمیاعی، بیه تحل یل رنیگ قسیییامیان

ایسب بتصیورپ از آن شرایطی که میاپ دربار  عدالب نه ته اسیب: نظریه یبخشیرهایی

 پنظریه ی  نهادهاپ ی  جامعه عادلانه محسییوب بردند. بسیی  کاملرعایب شییود تا 

فشرد ،  طورهرود  اما بدارپ، فراتر از این نوشته میسرمایهسیاز نقد زم نه مثابههنجارپ به

 radicalرادیکییال   دموکرات یی  من برآمیید  از برداشییییب برابرخواهیتیحیل ییل 

democratic egalitarian) پ از عدالب اسیییب. این برداشیییب بر دو  خواسیییته
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 رپ بهپردازد، و دیگمنتنی اسیب که یکی به شروط عدالب اجتماعی می فراب ر هنجارپ

 شروط عدالب س اسی: 

 پ مردم دسترسی باید همه عادلانه پامعهعدالب اجتماعی: در ی  ج

 شخوی فراب ر به ابزارهاپ مادپ و اجتماعی ضیییرورپ براپ بالندبی ح ا 

 داشته باشند. را

 پ از وجه س اسی عادلانه، باید مردم عدالب سی اسیی: در ی  جامعه

ه بر هایی کب رپهدایب شییرای  و تصییم مامر طور برابر توانا شییوند تا در هب

که اصیییلی  –بذارد حضیییور ب ابند میت ا ر شیییان مشیییتر سیییرنوشیییب 

 .اسب برابرپ س اسی و تواناسازپ دموکرات   جمعی پدربرب رند 

پ اجتماعی و برابر پر زم نهب اپ هسیییتند کهاین دو خواسیییتیه با هم درپی جامعه 

کل در النته مش بخشد.به ک   ب دموکراسی تعم ق و م دان عمل آن را وسعب می مادپ،

 یابند.اسب که نشان ده م این اصول جگونه تحقق می این

  

 هاانکشاف بدیل
 پاپ جام  و معتنر دربار بخش این اسییب که نظریهعلم اجتماعی رهایی پدوم ن وظ  ه

ها را از زایی آنموجود ارائه دهد که بتواند رن  هاپ نهادها و ساختارهاپ اجتماعیبدیل

 هها با سه مع ار مجزا برساختب ر کاهش دهد. این بدیلجشم طورهم ان بردارد یا حداقل ب

 ,desirability  پییذیرپو تحقق اعتنییار ،کننییدبیجییذبشیییونیید: و ارزیییابی می

viability and achievability) . :این مع ارها در نوعی سیلسله مراتب جاپ دارند

 د. انکشافن ستن پذیرتحققهاپ معتنر ر، و همه بدیلاعتنپسندید  داراپ اهاپ بدیل پهمه

 پنظریه پپذیرپ، در حوز اعتنیار ییا تحقق مع یارهیاپ پسییینیدیید ، بیدونهیاپ بیدییل

طور هب رد. بسیی اسییی تجویزپ جاپ می پفلسیی ه تر درب ش شییهرپ اجتماعی وآرمان

جریدپ بر اعلام اصول تت ک دشان اند، معمول جن ن مناحثی از لحاظ نهادپ بس ار ضع ف

طور مثال این فراز مارکس ستی، که کمون سم هرو بازینطراحی عملی نهادها اسب.  بجاپ
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 ن ازش، از پبه هرکس به انداز »کند که در آن اصیییل طنقه تعریف میاپ بیرا جیامعیه

دربار  سیییازوکار نهادپ کاربردپ  حاکم اسیییب، تقریناً« اشتوانایی پهرکس به انداز 

عدالب به اصیییولی  هاپ ل نرالنظرییه م ن ترت یب،بیه هکردن آن خیاموش بود  اسیییب. 

ها را در شکل اما آن پ عادلانه رعایب شوند،پردازند که باید در نهادهاپ ی  جامعهمی

مند به سییاختارهاپ پایدار و پابرجایی بدون آن که بطور نظام اندانتزاعی خود شییرد داد 

اخلاق  همه ف لسوفان .ی بردندبایسیب براپ به انجام رساندن اصول طراحبپردازند که می

مر ه چ اجنار اخلاقی براپ ا]پس[  –اسییب « توانسییتن»مسییتلزم « باید»نمایند، اسییتدلال می

رو، حداقل بطور ضییمنی، باور به بدیلی پسییندید  براپ جهان ناممکن وجود ندارد. ازین

 موجود، ن ازمند سیییاختمان نهادپ معتنرپ از لحاظ نظرپ اسیییب تا آن اصیییول را تحقق

بخشد. اما در عمل در فلس ه س اسی توجه اندکی به این موضوعا  شد  اسب. بطور مثال 

وپ بر « اصییل آزادپ»( این اسییب که در وا بان، John Rawlsاسییتدلال جان رالز  

وپ مقدم اسییب، بدون آن که هربز به امکان تحققش در نهادهاپ واقعی « اصییل تمایز»

و  م هایمان وضود بنخشتوان م به ارزش، میدسیبین ااز طریق مناحثی ازبرجه بپردازد.

، اما مکن فعال ب در را  دبربونی اجتماعی مسیییتحکم  هیاپ اخلاقی خود را براپم ثیاق

(، یییا افزودن بر اعتنییار institution-buildingعملی نهییادسیییازپ  وظیایف دربیار  

   دهند.ها با نهادهاپ موجود، آباهی اندکی میجالش

 پ شیینهادهاپ دبربونی سییاختارهاپهاپ معتنر، بدیل براپ مقابل، بررسییی پدر نقطه

اپ توانند به شییی و طور واقعی میهسییینجد که ابر عملی بردند باجتماعی موجود را می

  اسب. شان بودبخش طردبخش را داشته باشند که انگ ز پایدار همان برآیندهاپ رهایی

ریزپ متمرکز باشیید، که شییکل کلاسیی   اجراپ شییاید بهترین مثال در این زم نه برنامه

اپ از طریق با اقتصاد عقلانی برنامه ها معتقد بودنداصیول سیوسی ال ستی بود. سوس ال سب

جوام  رشییید بسییی ار  ومرج بازار،هرجبجاپ  پ جام  متمرکزهادپ براپ برنامهطراحی ن

رکز، نتای  ریزپ متمهبرنام پشگ تی، برآیندهاپ ناخواسته ب شیترپ خواهند داشب. اما با
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 به اعتنار آن به عنوان بدیلی مردمیانی انید  طورپ کیه اکنونهبربیاد داد، بیموردنظر را 

 دارپ باور دارند.بخش براپ سرمایهرهایی

ور اساسی طهن سب، بلکه ب ه چهمه یا ، موضو  اعتنار ی  طرد نهادپ مشخصالنته 

رهنگی، ف از لحاظ پ کهکشییور درطور مثال هبه شییرای  بونابون جننی وابسییته اسییب. ب

پرمایه  پ نامشیییروطِدار و حس تعهد جمعی وجود دارد، درآمد پایهریشیییه اخلیاق کیارِ

 برا جن نمصییرف پشیید  اتم ز پ بهجامعهباشیید  اما در ی   داشییته تواند اعتنارمی

پ یهاسیییخاوتمند برپ ، دولب رفا یا در کشیییورپ که پس از ی  فرایند طولانی .ن سیییب

اپ با اعتنار دارد  اما در جامعه سییاخته شیید  اسییب، درآمد پایه افزاهاپ هدفمند همبرنامه

 یلی]بد رو مناحث مربوط به اعتنارینامیایه و محدود جن ن ن سیییب. ازدولیب رفیا  تکنی 

مشییخص را به  ی  طرد سییاز کارکرد مناسییببایسییب شییرای  زم نه، میبخش[رهایی

 حساب آورد. 

  ها در شییرایپذیرپ عملی آنتحقق پهاپ معتنر، را  به م ان مسییالهلبدی انکشییاف

ند هاپ معتنر را، ابر نتوانبدیل دربار  برد. برخی ارزش مناحث نظرپموجود اجتماعی می

ورزانی این برند. پاسخ به جن ن ش پذیر باشند، به زیر سؤال میاز لحاظ راهنردپ تحقق

دهد پ ش رو اسب که این امکان را نمی بس ارپ هاپزنیها و بمانهقطع باسب که عدم

 ن نهیا را در آینید  بشیییناسییی م. با جپیذیرپ بیدییلتحقق هیاپمحیدودییب پهمیه کیه

تنر هاپ معپ بدیلی، دو دل ل براپ اهم ب داشیتن شناختی روشن از دامنههایقطع بعدم

 جودتر وانکشاف جن ن شناختی در زمان حال، احتمالی ب ش باشیود. نخسیب، مطرد می

ید نماتر در را  آن جه اکنون ممکن میخواهد داشیب که ابر شرای  آیند  موانعی ب ش

بخش آمادبی آن را خواهند رهایی تماعی پاینند به دبربونیایجیاد کننید، ن روهاپ اج

اپ ه. دوم، محدودیبکنندداشییب که راهنردهاپ عملی براپ اجراپ ی  بدیل را تنظ م 

  انوا ها دربار باور ، از ی  وجه بهپذیر اسیییبتحقق ج زپاین که جه  پعملی دربیار 

سب: ناسانه اشیجامعه پکنند تع  ن پ. این ی  نکتهمعتنر ممکن وابسیته اسیب هاپبدیل

ها مسیییتقل محدودیب این محتمل، از باورهاپ مربوط به هیاپ اجتماعی امرِمحیدودییب
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 کند که سیرعب حداکثر ی  شیی داراپ حددان اسیتدلال میف زی  ن سیتند. وقتی ی 

سرعب  پناشکستنی اسب که مستقل از باورهاپ ما دربار ع نی و  یمحدودیت اسب، ب ان

مند بر امر ممکن طور نظامهها، بکنید. در امر اجتماعی باورها دربار  محدودیبمیل میع

زاپ اجهاپ معتنر، یکی از هاپ ب را از بدیلانکشیییاف رواییب ورازینبیذارد. میتی ا ر 

 ها اسب. هاپ آنمحدودیب فرایند دبربونی

ارائه  «پذیر بودن جهانی نوامکان» پدربار  معتنر استدلالی به ه چ وجه آسیان ن سیب

شان وان نقاند، تر ساخته شد که پ ش ندبذارعی پا به زندبی میها در جوامانسان نمای م.

 پوظایف روزمر  ،هادر انسان سازند.شیان میدرونی ،آموزند و ضیمن رشید خودرا می

این اید  که  شود.هاپ آن از پ ش نهاد  میها و شادپزندبی کردن و مواجهه با سیو 

ها را به طور خودخواسییته براپ بهتر شییدن از ریشییه باید تا  ر یابد، آنهجهان اجتماعی ب

 پ بدیلی به روشیینی بهتر و ن ز کارآمد مشییکلارائه کشییاند. به این دو دل ل کهتقابل می

آم ز براپ درآویختن با ساختارهاپ قدر  و انحصار سازپ موفق باسب  همگن ن انگار 

هاپ و نقد نهادمس له حتا ابر کسیی تشخ ص  روسیخب اسیب. ازین براپ سیاختن بدیل

ه کارپ اهد بود کحسیییی تقدیربرایانه خو ترین پاسیییخ احتمالاًموجود را بپذیرد، طن عی

   توان کرد.اساسی براپ تا  را  واقعی نمی

ها عدالتیخواهان برج دن بیکسیانی اسب که  در برابر ی جدپمانع تقدیربرایی این

از جهان اجتماعی موجوداند. النته ی  راهنرد سیاد  این اسیب که به داشیتن سناریوهاپ 

جنیدان نده م، و در عو  بکوشییی م معتنر علمی براپ تا  ر رادیکیال اجتمیاعی بهیایی 

 ها درتنی بر خشیییم از نابرابرپارائه ده م، من خوا دل از بدیلی انگ زشیییوق اندازپجشیییم

ته هاپ بشییر آم ختوانایی پبا ام د و شییور دربار  کن م، کهزندبی می جهانی که در آن

  را آفرید پ فرمند، ن روپ محر  قدرتمندپورزپ آرزومندانهبارها این اندیشییه باشیید.

ی لازم براپ دبربونی جهان را با تول د ی  بدیل پایدار منیان اسیییب. امیا امکیان ایجیاد

هاپ قهرمانانه بر سیییاختارهاپ تاریخ پر اسیییب از پ روزپ کنید.بخش فراهم نمیرهیایی
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سیرکوبگر موجود، که اما شوربختانه به ساختمان اشکال جدید سلطه و نابرابرپ انجام د  

 رِمندتانکشاف دادن هرجه نظام ،بخشدوم علوم اجتماعی رهایی پظ  هرو وازین اسیب.

 علم اسب. به ، با اتکاپ نهادهاپ بدیل معتنراید 

، کانون فعال ب عملی در تحقققابلهاپ هیاپ جیامعی دربیار  بدیلانکشیییاف نظرییه

تنها به این خاطر که نهراهنردهاپ تا  ر اجتماعی اسیییب. اما این عملی اسیییب مشیییکل، 

زند  بلکه به این دل ل هم که پ آرزوپرور آسییی ب میپذیرپ به اندیشیییهارزییابی تحقق

اند. اروشنار نبذارند بس میت ا ر هاپ هر راهنرد بلندمدتی ب نیکه بر پ ش شیرای  آیند 

ب[ ستایی ساد  ]درسب یا نادرپذیرپ، با ی  دوب ش از آن تحقق ، ومورد اعتنار همانند

ی براپ هاپ مت اوتب نیهیاپ مت او  دبربونی نهادپ داراپ پ شروبرو ن سیییت م: پرو  

ند  در آی ی  مقط هنگیام به اجرا درآمدن هسیییتند. احتمال این که ی  بدیل معتنر در 

، به راهنردهایی که آباهانه دننال عملی بردد بیه دو نو  فرایند بسیییتگی دارد. نخسیییب

  اند.گران اجتماعی که با بدیل مطروحه موافق یا مخالفشییوند و قدر  نسیینی کنشییمی

از شیرای  ساختارپ اجتماعی،  اپ بسیترد در طول زمان در دامنه دوم، به مسی ر حرکب

خود تا حدپ  پنوبهبهبذارند. این مس ر میت ا ر هاپ راهنردپ موفق ب که بر این فرصب

 پهبشیر اسییب، اما همگن ن نت ج پ فعال بشیوند غ رعمدپ انناشیبت ا را   پبرسیاخته

اند. کنشیگرانی اسب که خواهان دبربونی شرای  فعال ب خویش پراهنردهاپ آباهانه

ب، آن وابسیییته اسییی و جذاب ب پیذیرپ یی  بدیل به م زان جامع بترت یب تحققبیدین

ها در شرای  براپ عملی شدن بدیل شود که هم به ایجاد جاننه باید تنظ مراهنردهایی همه

نان جدر  بخشیی دن به ن روهاپ اجتماعی لازم راو هم توانایی تحر یند  کم  نماید، آ

 داشته باشد.براپ پشت نانی از آن بدیل شرایطی 

 

 سازیدگرگونبرای  اینظریه
بخش علم اجتماعی رهایی عام پ، هدف سییوم ن وظ  هاین مسییایلانکشییاف شییناخب  

ند  مثابه س رپ از حال به آیبهتوان بخش می. به علم اجتماعی رهاییبذار پنظریهاسب: 
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زی م خواه م از جهانی که در آن مینگریسییب: نقد جامعه بویاپ آن اسییب که جرا می

 پنظریییه خواه م برویم  وبوییید بییه کجییا میهییا بییه مییا میبییدیییل پفراتر رویم  نظریییه

با  []جگونگی بوید. اینجا سخن میبه آنجا از جگونگی رس دن از این سازپدبربون

ه بازتول د اجتماعی ک سازوکار پاسب: ی  نظریه روبرو آم ختهمسیائلی سخب و درهم

تضیییادهییا،  پد  یی  نظرییهکنیسیییاختیارهیاپ موجود قیدر  و انحصیییار را ح   می

ند فضیییاپ لازم براپ تواهایی، که میهیاپ درون جن ن نظامهیا و شیییکیافمحیدودییب

نظام  بخشپویایی توسییعه پاجتماعی را بگشییاید  ی  نظریه سییازراهنردهاپ دبربون

طور هدهید  و بشیییرای  را در طول زمیان براپ جن ن راهنردهیایی تا  ر می ]موجود[ کیه

 پ راهنردهاپ تا  ر خود راهنردها. ی  نظریه ح اتی،
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