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  شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دانشيار گروه جامعه

  )۲۳/۲/۸۷ب يخ تصوي، تار۱۲/۸/۸۶افت يخ دريتار(

  

  چكيده
در فضاهاي آكادميـك، تحقيقـاتي و       (شناسي در عرصة عمومي ايران        هاي جامعه   يهكاربرد و سودمندي نظر   

از طرفـي كـاربرد علـِم    . كننده تبديل شده اسـت      انگيز و حتي گيج     به موضوعي چندپهلو، مناقشه   ) اي  رسانه

هاي اين رشته ناممكن اسـت و از طـرف ديگـر گونـاگوني و                 شناسي بدون تأكيد محوري بر نظريه       جامعه

كـه     تـا جـايي    -ها باعث چنان ابهامي شده كه كاربرد آنها را با مشكل روبـرو كـرده اسـت                  ين نظريه تنوع ا 

سؤال اصـلي   . شناسي ياد كنند    هاي جامعه   اي از صاحبنظران را وا داشته كه از ايدئولوژيك بودن نظريه            عده

شناسـي ارائـه داد كـه از         هاي گوناگون جامعه    اي از نظريه    بندي  توان طبقه   آيا مي : اين پژوهش اين است كه    

 منظـور ايـن پـژوهش بـا ارائـة يـك              ها در جريان تحقيقات اجتماعي بكاهد؟ بدين        ابهام در كاربرِد نظريه   

انـواع  ) هـاي فكـري معاصـر       هاي كـالن، مكاتـب و جريـان         هاي رايج، نظريه    نظريه(بندي چهارگانه     تقسيم

ارائـه معيارهـايي بـراي ارزيـابي هركـدام، از           بنـدي كـرده و بـا          شناسي را طبقه    هاي جامعه   گوناگون نظريه 

محتـواي اصـلي ايـن      . كنـد   سودمندي آنها در جريان تدوين چارچوب نظري تحقيقات اجتماعي دفاع مي          

هـاي موجـود     است كه با ديدگاه تركيبي و روش پـسيني از نظريـه  ١اي پژوهش از جنس مباحث فرا نظريه  

در پايان با يك جستجوي مقـدماتي       . نش دفاع كرده است   در برابر مخالفا  ) شناسي  در جريان اصلي جامعه   (

هاي نظري در پايان      كند كه چرا تعداد قابل توجهي از چارچوب         و با ارائه دو سنخ اين فرض را مطرح مي         

  .هاي كارشناسي ارشد راهگشا نيست نامه

اهگـشا،  هاي فكري معاصر؛ چـارچوب نظـري ر         هاي رايج، كالن، مكاتب و جريان       نظريه :يواژگان کليد 
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1. Metatheory 



  مقدمه
هـايش بـه تبيـين        کند، بلكه در پرتو نظريـه       هاي اجتماعي را توصيف نمي      شناسي صرفاً پديده    جامعه

يکـي از   . تر به جامعـه و مـسائل آن را بـراي مـا فـراهم كنـد                  پردازد تا امكان نگاه ژرف      ها نيز مي    پديده

ذخيـرة نظـري ايـن      ) علمي و جهـاني   (نشگاهي  عنوان يك رشتة دا     شناسي به   هاي جامعه   مهمترين داشته 

. پـذير نيـست     هـا امكـان     شناسـي بـدون يـادگيري ايـن نظريـه           رشته است و يادگيري و کاربرد جامعـه       

شناختي باشـند و   هاي نظري جامعه شناختي دانشجويان نيز بدون اينكه در چارچوب هاي جامعه   پژوهش

شناسي استفاده شـود،      هاي جامعه   رد مطالعه از نظريه   تغيير اجتماعي مو  /مسأله/ها براي تبيين پديده     در آن 

  . شوند هاي جدِي آكادميك محسوب نمي پژوهش

كنند به منظور فهم بهتر جامعه و مسائل          تالش مي ) خصوصاً در ايران  (با اين همه وقتي دانشجويان      

تا حـدودي مـبهم   شناسي آشنا شوند، با طيفي از نظرياِت متنوع، گسترده و   هاي رشته جامعه    آن با نظريه  

 آنـان در    ١.بعضاً از نتيجة كار خود در سود جستن از مباحث نظـري راضـي نيـستند                گردند و   روبرو مي 

ها جاي    هاي نظري روبرو هستند كه همة آنها ذيل نام واحِد نظريه            ها با طيفي از ديدگاه      مواجهه با نظريه  

عنوان نمونه، در اين طيـف وسـيع          به. ندگيرند ولي معاني، كاركردها و قلمروهاي بسيار متفاوتي دار          مي

در » پديدارشناسانة آلفرد شـوتس   «در تبيين پديدة انقالب؛ ديدگاه      » نظرية محروميت نسبي  «ها، به     نظريه

كه تغييـرات سـاختاري خـانواده را در زنـدگي شـهري توضـيح               » اي  نظرية خانوادة هسته  «فهم جامعه؛   

فتارهاي بشر را بر اساس نوعي مبادله تصوير كند؛ نظريـة           که قصد دارد اغلب ر    » نظرية مبادله «دهد؛    مي

 توجيـه   -مثـل ايـران   –كه تداوم انحصارگري سياسي را در جوامع در معـرض نوسـازي             » جامعة نفتي «

شـناس در هنگـام       مند كـردن نگـاه جامعـه        هاي دوركم که سعي در ضابطه       كند، و آن دسته از ديدگاه       مي

شناسـي در ايـران       هـاي جامعـه     جداي از ابهـام فـوق بـا نظريـه          ٢.گويند  مي" نظريه"پژوهش دارد، همه    

  . افزايد ها مي گيرد كه بر مشكالت موجوِد يادگيري نظريه هاي آشكاري هم صورت مي مخالفت

شناسـي را بـه نحـو         هـاي رشـته جامعـه       تـوان نظريـه     از اين رو پرسش اصلي اين است كه آيا مـي          

عيارهاي ارزيابي هـر كـدام، از راهگـشا بـودن آنهـا دفـاع               بندي كرد و با روشن كردن م        سودمندي طبقه 

هـاي    بنـدي چهارگانـه بـه رفـع ابهـام در فهـم نظريـه                كوشد با ارائة يـك تقـسيم        نمود؟ اين جستار مي   

                                                 
ها در  عنوان نمونه يان كرايب، استاد ممتاز و فقيد درس نظريهه ب. ها مخصوص ايران نيست ظاهراً مشكالت سود جستن از نظريه .١

 ).۱۳: ۱۳۷۸يان كرايب، (گويد  ها از سوي دانشجويان سخن مي دانشگاه اسكس انگلستان، از مشكل فهم و كاربرد مفيد نظريه

هـا را در بـيش از         شناسي در دوران معاصر اثر ريتزر اين تنوع نظريـه           هاي جامعه    نگاهي به فهرست كتاِب نظريه      نمونه با  عنوان  به .٢

 ).١٣٧٩ريتزر، (توان مشاهده كرد  سي عنوان مي
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هايش، بـا ضـوابط       شناسي، يعني نظريه    شناسي در ايران كمك كند تا مهمترين بخش رشتة جامعه           جامعه

  . تحقيقات قرار گيردهاي نظري تري در خدمت چارچوب دقيق

  

  چارچوب نظري
  آيد راهنماي ايـن جـستار بـوده       فرض كه در ادامه مي      ها هشت پيش    بندي و ارزيابي نظريه     در تقسيم 

هـا تعريـف پيـشيني از نظريـه شـيوة       شـناختي و تنـوع آن   هاي جامعـه  اول اينكه براي فهم نظريه    . است

هـاي عملـي يـا نظـري           معطوف به پرسـش    شناسي  هاي مطرح در جامعه     اغلب نظريه . سودمندي نيست 

هـا، تعريـف      براي روشن كردن معناي نظريه    .  مزبورند  ها پاسخ به سؤاالت     دربارة جامعه هستند و نظريه    

شناسي در پاسـخ بـه مـسائل جامعـه            هايي كه در جامعه     هاي اساسي نظريه    يعني بررسي ويژگي  (پسيني  

در شـيوة پيـشيني محقـق تعريفـي  خـاص از             .  است تري  شيوة قابل دفاع  ) روند  توليد شده و به كار مي     

. كند  گيرد و نظرياتي را كه با آن تعريف سازگار نباشد از قلمرو بحث خارج مي                ها را مفروض مي     نظريه

دارند و به معيار نقد تجربي ملتزمند، بـه         ) شناسي  مانند جريان اصلي جامعه   (هايي كه دعوي علمي       رشته

؛ كرايـب،   ۶۳۳: ۱۳۸۴؛ ترنـر،    ۱۸ :۱۳۸۴؛ بليكـي،    ۲۳۷،  ۲۴۴: ۱۳۸۴حقـي،   (كنند    شيوة پسيني عمل مي   

هـا از شـيوة       هاي نظريـه    همچنان كه خواهيد ديد اين جستار در توضيح معنا و ويژگي          ). ۳۷-۴۱: ۱۳۷۸

اند، نه نظرياتي كه فقط طبق ديدگاه  هاي نظرياتي كه در اين رشته مطرح يعني با توجه به ويژگي(پسيني 

  .، پيروي كرده است)شود نده ميخوا» نظريه«محقق 

شناسي تحت تأثير يك ديدگاه نظـري يـا           كه اغلب تحقيقات جدي در جامعه       فرض اين  دومين پيش 

هـا ديـدگاه      البته ممكن است در بعضي از پـژوهش       ). ۶۲۵: ۱۳۷۹ريتزر،  (چند ديدگاه نظري قرار دارند      

 محققـين ممكـن اسـت در هنگـام          حتي بعضي از  . نظري محقق كامالً آشكار شده باشد و در بعضي نه         

بند نباشند و در عمل از ديدگاه نظـري ديگـري كـه اعـالم                 پژوهش به ديدگاه نظري كه اعالم كرده پاي       

همچنين شايد بعضي از تحقيقات ديدگاه نظري آشـفته، مـبهم و رهزنـي داشـته                . نشده اثر گرفته باشند   

هايي كه از رويكردهاي پديدارشناسانه  هشحتي پژو (شناختي    با اين وجود، همة تحقيقات جامعه     . باشند

بـه  ) شناسي نيـستند    هاِي رايج و تجربي جامعه      اند و در سطح نظري قائل به استفاده از نظريه           تأثير گرفته 

  ). ۱۵-۱۳: ۱۳۸۶سيد من، (نحو آشكار يا ضمني حاوي ديدگاهي نظري هستند 

هـا واقعـي    »چيز«ي را به اندازة     فرِض اين پژوهش اين است كه ما چه واقعيات اجتماع          سومين پيش 

» برسـاختة اجتمـاعي   «و  » دائماً بازتوليد شونده  «ها را يك امر       و چه آن  ) ۶۸-۳۸: ۱۳۶۲دوركيم،  (بدانيم  

 بـدين . هـستند " بيروني"، در هر دو حالت واقعيات اجتماعي واقعياتي         )۴۵-۳۳: ۱۳۷۵برگر و الكمن،    (

شناس از اثـرات      است و جامعه  ) و به قولي گفتماني   (ده  معنا كه اين واقعيت بيروني سيال و بازتوليدشون       
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آن بر فكر و ذهنش در خوانش آن واقعيت بيروني در امان نيست، اما از لحاظ معرفتي قـصد شـكار آن                      

به نحوي كه ديگران هم بتوانند در نقـد تفـسير او شـركت              (را دارد و بايد از تفسير خود از آن واقعيت           

شناسي فقط ساليق، عالئـق، اذواق ذهنـي يـا الهامـات              هاي جامعه   ر، نظريه به بيان ديگ  . دفاع كند ) كنند

هـايي از     اند و يا نقـشه      ابزارهايي براي كشف واقعيت اجتماعي    ) االدعا  علي(شناسان نيستند، بلكه      جامعه

به همين دليل ديگـران بـا       . جهان اجتماعي هستند كه با مشاهدة تجربي واقعيات اجتماعي ارتباط دارند          

شناسـان   شدة جامعه آورند قادرند نظرية برگرفته    توانند از همين واقعيت اجتماعي بدست         ي كه مي  شناخت

هـا و     راهگـشا باشـند امـا روايـت        شناسي ممكن است بعـضاً غلـط و غيـر           نظريات جامعه . را نقد كنند  

  .هاي اجتماعي نيستند قصه

از منظـر   . شـود  بـوط مـي   هـا مر    نظريـه » راهگـشا نبـودن   «و  » راهگـشا بـودن   «فرض چهارم به     پيش

ها يـك     پردازان اولية پوزيتيويست، مشخص كردن صدق و كذب نظريه          شناسي، بر خالف نظريه    معرفت

تـر   هاي علـوم انـساني و اجتمـاعي پيچيـده        فرآيند مزبور خصوصاً در نظريه    . فرآيند سادة تجربي نيست   

س وبر يكـي از مهمتـرين عوامـل         داري در نظرية تجربي ماك      بعنوان مثال در تبيين جامعه سرمايه     . است

كنـد   با اينكه او سعي مـي   . گيري اين جامعه ظهور اخالق و رفتار پيوريتني در ميان مسيحيان است             شكل

به صورت تجربي با مقايسة جوامع غربي با جوامع غير غربي از نظر خود دفاع كند، ولي تعيين صدق و 

امروز هـوا گـرم اسـت و مهمتـرين علـت آن             «كذب نظريه او مانند تعيين صدق و كذب اين قضيه كه            

ها در قلمرو امور انساني و  رو براي نشان دادن ميزان صدق و كذب نظريه   از اين . ، نيست » است xپديدة  

بر مبناي مطالعات كمي يـا     (اي راهگشا است كه       نظريه. شود  تأكيد مي » راهگشا بودن «اجتماعي بر معيار    

اي متمايز كند و به تحليل و  ر در پديدة مورد نظر را از علل زمينهعلل مؤث) اي ـ تاريخي  كيفي يا مقايسه

شناسان مختلف معيـار راهگـشا        در يكي دو دهة گذشته از سوي جامعه       . نقد و بررسي بيشتر دامن بزند     

؛ الكـساندر،   ۱۹۳ــ ۲۲۸: ۲۰۰۳الكـساندر،   (بودن نظريه با تعابير مختلف مورد تأكيد قرار گرفتـه اسـت             

  ). ۱۰۰ـ۱۲۵؛ ۲۰۰۶؛ گيدنز، ۱ـ۱۱؛ ۲۰۰۳؛ ريتزر، ۲۳۶ـ۲۵۰؛ ۲۰۰۴ ؛ بالو،۳ـ۹؛ ۲۰۰۶

اش   شناس و هم موضـوع مـورد مطالعـه          فرض اين است كه اگرچه هم شخص جامعه        پنجمين پيش 

قـرار  ) ها، عاليق، منافع و ساير شرايط زمـاني و مكـاني            مثل پيشداوري (تحت تأثير عوامل غير معرفتي      

ــسياري  ــه صــاحباِن(دارد و ب ــرآورده)  قــدرت رســمي و غيررســمياز جمل هــاي  ممكــن اســت از ف

تـوان، چنانچـه برخـي از         شناسـي را نمـي      شناسي استفاده و يـا سوءاسـتفاده كننـد، ولـي جامعـه              جامعه

خـصوصاً قـدرت    (انـد، بـه گفتارهـاي ايـدئولوژيك يـا گفتمـان قـدرت                 پردازان پسامدرن مدعي    نظريه



 
  

  

  
 شناسي چگونه روبرو شويم؟ هاي گوناگون جامعه با نظريه

 
 

۱۰۳

 بدين معنـا ايـن پـژوهش تحـت تـأثير            -تقليل داد ) نيهاي جهاني يا قدرت قدرتمندان وط       امپرياليست

  .١شناختِي پيروان فوكو در علوم اجتماعي نيست هاي روش آموزه

دانـد و     جامعـه مـي   )  تعليلـي  -شناخت تحليلي (شناسي را علم شناخت       كه نگارنده جامعه    ششم اين 

بخش عمدة ادبيـات    . منيز نيازمندي ) و علوم اجتماعي  (شناسي    معتقد است براي اصالح جامعه به جامعه      

شود و عالقمندان به مطالعه       شناسي توليد شده و شناخته مي       جامعه" جريان اصلي "شناسي در     اين جامعه 

؛ ۱۳۸۲ و   ۱۳۷۸؛ كرايـب    ۱۳۸۲ و   ۱۳۸۴؛ ترنـر    ۱۳۸۴ و   ۱۳۸۳بـودن،   (علمي جامعه به آن نيـاز دارنـد         

رشـته  ) شناسـي اسـت     معـه كـه جريـان اصـلي جا      (شناسـي مـذكور       اما در كنـار جامعـه     ). ۱۳۷۸كوزر،  

ايـن پـژوهش بـا      . شناسـي تفهمـي و انتقـادي هـم برخـوردار اسـت              شناسـي از ذخيـرة جامعـه        جامعه

كنـد و   است كـه شـناخت تفهمـي، شـناخت مـا را از جامعـه عميـق مـي         عقيده شناسان وبري هم    جامعه

كننـد    ي تأكيـد مـي    شناسان وبر   كه بسياري از جامعه     ولي همچنان . شناس به اين شناخت نياز دارد       جامعه

: ۱۳۸۳بـوِدن،   ( تجربي بنشيند    -شناسي تحليلي   تواند به جاي جامعه     شناسي تفهمي به تنهايي نمي      جامعه

شناسـانه بـراي      شناسِي تفهمي قصد دارند كاركرد جامعـه        كساني هم كه با اتكا به مباني جامعه       ). ۷۲-۹۲

بـه  . اند  شناسي را با هم خلط كرده       معهمعارف ديني بنا كنند، شأن و ضوابط مجموعة معرفتي ديني و جا           

كننـد و عمـالً فـضاي نقـد و بررسـِي عرصـة        اجتماعي به درستي استفاده نمي بيان ديگر از دين و علوم  

شناسـي انتقـادي      ظريف اينكه جامعـه   . كنند  عمومي را به فضاي جدال غير آكادميك و هويتي تبديل مي          

رود و    هاي جهاني از آن فراتر مي       ولي با اتكا به ارزش    گيرد     تجربي را جدي مي    -هاي تحليلي   هم، تبيين 

  ). ۹-۴۲: ۱۳۸۵كانرتون، (دهد  صبغه و رويکردي هنجارين به خود مي

شناسـي   كـه نگارنـده در مواجهـه بـا واقعيـت اجتمـاعي و دانـش جامعـه                  فـرض ايـن    هفتمين پيش 

توانـد    مـي ) گون آن هـاي گونـا     يعنـي نظريـه   (محور است و معتقد است ذخيرة نظري اين رشـته             مسأله

اين جستجو معموالً در پنـاه و ذيـل         . خدمتگزار پژوهشگر در هنگام جستجو براي پاسخ به مسأله باشد         

هاي   پذيرد و چارچوب نظري معموالً از مضامين و متغيرهاي نظريه           چارچوب نظري محقق صورت مي    

فـرض   پـيش ). ۳۷-۴۱ :۱۳۷۸؛ كرايـب،    ۴۵۹ -۴۶۶: ۱۳۸۴بـودن،   (گيـرد     شناسي بهره مي    موجود جامعه 

همچنان كـه خواهيـد     (ها    هشتم اين است كه در جريان تدوين چارچوب نظري، در تمام سطوح نظريه            

تر به سؤال  توان براي پاسخگويي روشن مي) هاي دسته اول، چه دوم و چه سوم      ديد چه در سطح نظريه    

شناسـي    اسي كنوني جامعـه   شن  پردازان مطرح و متأخر در جامعه       اغلب نظريه . تحقيق دست به تركيب زد    

                                                 
-۴۷۲: ۱۳۸۲پايا، (ها به  مفاهيم و نظريه» صدق و كذِب«شناسي فوكو دربارة  براي آگاهي از يك ارزيابي انتقادي از روش .١

 .نگاه كنيد) ۳۸۹
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انـد و هـر كـدام بـه نحـوي متفكرانـي          را توأمـان جـدي گرفتـه      ) ماركـسي (دوركمي، وبري و انتقادي     

انتخـاب  «گري به مدرسه      البته گرايش نظري نگارنده در اين تركيب      ). ۱ـ۱۱: ۲۰۰۳تزر،  ير(گرند    تركيب

   .)۱۹۹۲کالهن و فرارو، (تر است  نزديك» عقالني

  

  روش
االصول معطـوف بـه    نظريه علي. اي است هاي فرانظريه ن جستار بيشتر متأثر از نوع بحثمحتواِي اي 

فرانظريه . دهد  ها را مورد مطالعه قرار مي        خوِد نظريه  ١مطالعة واقعيت اجتماعي بيروني است اما فرانظريه      

اي   ر وسيله ، ولي در اين جستا    )۱۳-۴۴: ۱۳۷۷؛ كلمن،   ۶۳۰-۶۲۷: ۱۳۷۹ريتزر،  (هم انواع گوناگون دارد     

هاِي دعاوي اين پـژوهش عمـدتاً         بررسي. شناختي و اجتماعي است     هاي جامعه   براي بهتر فهميدن نظريه   

هـا را بيـشتر بـا ارجـاع بـه             بنـدي نظريـه     اسـت طبقـه     نگارنده كوشيده . اي است   متكي بر منابع كتابخانه   

انـشگاهي ايـران تـدريس    شناسي كـه در محافـل د   هاي جامعه هاي درسي نظريه هايي كه در كتاب   نظريه

 و ۱۳۷۸؛ كرايـب،  ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳؛ بـوِدن،  ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ر، ز؛ كـو ۱۳۷۹؛ ريتـزر،   ۱۳۸۱آرون،  (شود    مي

هـا    براي بررسي كاربرد نظريـه     ٢.به دست دهد  ) ۱۳۸۱؛ آزاد،   ۱۳۶۹؛ توسلي   ۱۳۸۴ و   ۱۳۸۲؛ ترنر،   ۱۳۸۲

گيرند، سـي پايـان       به كار مي  اي كه دانشجويان فوق ليسانس در تحقيقات خود           هاي نظري   در چارچوب 

  .ها هستند، مصاحبه صورت گرفته است نامه مرور شده و با پانزده عضو هيئت علمي كه داور پايان نامه

هـاي متنــوع   نگارنـده در ايـن پـژوهش بـا ديــدگاه نظـري، روش و منـابعي كـه ذكــر شـد نظريـه         

شا بودن هر يك در مقابـل مـبهم و   نما و راهگ است و از قطب شناسي را در چهار دسته قرار داده        جامعه

شود در هشت فراز پيش رو ايـن مهـم انجـام              بدين منظور سعي مي   . كند  ايدئولوژيك بودنشان دفاع مي   

در فراز اول بـراي نـشان دادن اهميـت موضـوع ايـن              . گيرد و در پايان نيز نتايج اين بررسي ارائه شود         

شـود كـه      گردد و نشان داده مي       ايران اشاره مي   شناسي در   جستار به سه دسته از منتقدين نظريات جامعه       

بنـدي    در فـراز دوم تقـسيم     . افزايـد   هاي آنها به جاي راهگشايي بر شـدت ابهامـات موجـود مـي               بحث

هـا ارائـه    هاي هـر يـک از انـواِع نظريـه     شناسي و توضيح ويژگي   هاي موجود در جامعه     چهارگانه نظريه 

هـاي    هـاي اجتمـاعي بـا نظريـه         ي نـسبِت مـبهم نظريـه      شود تا حـدود     در فراز سوم سعي مي    . گردد    مي

پردازان كالسيك و متـأخر       در فراز چهارم به شرايط متفاوتي كه نظريه       . شناختي توضيح داده شود     جامعه

در فـراز پـنجم بـر عللـي كـه باعـث تنـوع و تكثـر         . گـردد  اند اشاره مي پردازي پرداخته در آن به نظريه  

                                                 
1. Metatheory 

تـزر،  ي؛ ر ٢٠٠٤بـالو،   (هاي انگليسي زبان مورد توجه بوده اسـت           به عالوه سه منبع ذيل كه در پنج سال اخير در دانشگاه            .٢

٢٠٠٣، ٢٠٠٠.( 



 
  

  

  
 شناسي چگونه روبرو شويم؟ هاي گوناگون جامعه با نظريه

 
 

۱۰۵

، ١در فراز ششم و هفتم نيـز بـا ارائـه دو سـنخ             . گردد  شود، تأكيد مي    يشناسي م   هاِي متأخر جامعه    نظريه

  .گيرد شناسي قرار مي رود مورد آسيب ها به كار مي نامه هاي نظري كه در تحقيقات پايان چارچوب

  

  شناسِي  هاي جامعه منتقدين نظريه
ـ         شود كه به ريشه     اولين گروه منتقدان شامل كساني مي      هـاِي رشـتة      ههاي فكـري و خواسـتگاه نظري

هـا را     شناسي واقعـاً موجـود در دانـشگاه         آنها مباني نظري و تاريخي جامعه     . شناسي بدبين هستند    جامعه

كـه جـوامعي    (هـا را جوامـع غربـي          يابند و خواسـتگاه نظريـه          الهي مسلمانان مي   -مغاير با مباني نظري   

هاي ديگري، كه  رو از نظريه از اين. انندد مي) بند و بار و فاقد غايات ديني هستند        گريز و بي    دنياگرا، دين 

اين مخالفـان در آغـاز      . كنند  شناسي غير سكوالر، ديني و بومي ايران توليد شود، دفاع مي            بايد در جامعه  

در چارچوب گفت و گوهـايي ميـان        ) ۱۳۵۹-۶۰(انقالب اسالمي و خصوصاً در دورة انقالب فرهنگي         

آيت اهللا مـصباح    . كردند  شناسي ابراز مي    هاي جامعه   ه نظريه هاي خود را نسبت ب      حوزه و دانشگاه بدبيني   

يزدي از مدرسين حوزة علمية قم، از منظر برداشتي كه از فلسفه و كالم اسـالمي داشـت بـا صـراحت                      

 .نمـود   كرد و از علوم انساني اسالمي دفاع مي         رايج را نقد مي   ) شناسي  و جامعه (هاي علوم انساني      نظريه

نگـاه  ) ۱۳۶۳: دفتر همكاري حوزه و دانشگاه    (شناسي اسالمي     اب درآمدي بر جامعه   عنوان نمونه به كت     به

دفـاع  ) شناسـي  و از جملـه جامعـه  (در مقابل دكتر عبدالكريم سروش از علمي بودن علوم انساني  . كنيد

: سـروش (، تفـرج صـنع      )۱۳۶۱: سروش(آراي وي در سه كتاب علم چيست و فلسفه چيست           . كرد  مي

 تحت عنوان فلسفه    يهاي  و سلسله درس  ) ۱۳۷۴: سروش( در فلسفه علم االجتماع      هايي  و درس ) ۱۳۶۶

شـناس در      طبق اسـتدالالت سـروش محقـق جامعـه         ٢.علم، فلسفه اخالق و فلسفه تاريخ بازتاب يافت       

هـاي ايـن رشـته بـه داد و سـتد              تواند با نظريه    هنگام تحقيقات با رعايت ضوابط و معيارهاي علمي مي        

پـس از انقـالِب     ). ۵-۱۸۹: ۱۳۸۵سـروش،   (هاي نظري تحقيق خود را تنظيم كنـد           ببپردازد و چارچو  

با شدت و ضعف در     ) شناسي  و علوم اجتماعي و جامعه    (فرهنگي، برداشت رايج علمي از علوم انساني        

اهللا مصباح يـزدي عمـدتاً در قـم در            دهد و راه فكري آيت      هاي ايران به راه خود ادامه داد و مي          دانشگاه

  .٣شود  امام خميني پيگيري ميمؤسسة

                                                 
1. Ideal type 

 .هاي مذكور در تهران، در دفتر انتشارات صراط قابل دسترسي است نوار درس .١

 علوِم در دولت نهم اعالم كـرد كـه بنـا دارد از سياسـت تقويـت و تثبيـت علـوم انـساني بـومي و دينـي در                           وزارت  ٨٥از سال    .٢

  .هاي كشور نيز حمايت كند دانشگاه
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هـاي   شناسـِي متـداول در دانـشگاه    هاي جامعـه  شود كه نظريه دومين دستة منتقدان شامل افرادي مي    

از نظر اين منتقدان    ). ۹: ۱۳۷۴طباطبايي،  (دانند    مي» شناسانه   جامعه  هاي  ايدئولوژي«ايران را نه علمي كه      

يكصد و پنجاه سال نوگرايي، هنوز نتوانسته بطور واقعي         هاي بنيادي اين كه ايران، پس از          يكي از علت  

. وارد دنياي تجدد و مدرنيته شود، اين است كه راه خود را به لحاظ فكري و نظري به خطا رفته اسـت                     

يـا مطالعـة   (گويند متفكران ايراني به جاي اينكه به تحليل مباني فكري و فلسفي انحطاط ايران          اينان مي 

شناسان غربي    هاي جامعه   بپردازند، به ترويج ناموجه افكار و نظريه      ) نت در ايران  امتناع تفكر و تصلب س    

شناسـان بـه خطارفتـة ايرانـي بـه جـاي توليـد                شناسـي، جامعـه     به باور اين منتقداِن جامعه    . اند  پرداخته

 كه يك بدين معنا. شناسانه هستند هاِي جامعه شناسانه در واقع مشغوِل توليد ايدئولوژي هاي جامعه نظريه

خورد، فرموله   هاِي گفتمانِي نيروهاي سياسي مي      سري قضاياي به ظاهر علمي را كه بيشتر به درد چالش          

هاي دكتـر     مباحث اين جرياِن دوِم منتقد، حول و حوش انديشه        . كنند  كنند و به افكار عمومي الغا مي        مي

تانه طباطبـايي بـا همتـي قابـل         خوشبخ. زند  سيد جواد طباطبائي و تعدادي از عالقمندان ايشان دور مي         

؛ ۱۳۷۳طباطبـائي  (هاي آغازين دهة هفتاد بـه بعـد در چنـد كتـاب               هاي خود را از سال      تحسين، انديشه 

البتـه  . به رشته تحرير درآورده و شرايط نقد را براي منتقدانش فراهم كرده اسـت         ) ۱۳۸۵؛  ۱۳۸۴؛  ۱۳۸۰

لذا . گيرد هاي فلسفه سياسي و تاريخ جاي مي هبايد توجه داشت ظاهراً مباحث طباطبائي بيشتر ذيل رشت

هاي  ارزيابي اين مقاله نه ناظر به مباحث فلسفي وي كه معطوف به نقد اين ادعاي ايشان است كه نظريه

  ١.شناسانه است هاي جامعه شناسي در ايران ايدئولوژي جامعه

انتقـادي بـه ارزيـابي      شناسـي     سومين گروه منتقدان شامل افرادي است كه عمـدتاً از منظـر جامعـه             

شناسي انتقـادي     در ايران بخشي از منابع نظري جامعه      . پردازند  شناسي واقعاً موجود مي     هاي جامعه   نظريه

هـاي    عنـوان يكـي از كالسـيك        به(هاي كارل ماركس      عنوان نمونه كتاب    به. به فارسي ترجمه شده است    

عنوان مهمترين انديشمند     به(گن هابرماس   هاي يور   و تعداد قابل توجهي از كتاب     ) شناسي انتقادي   جامعه

و همچنين آثار متفكران برجستة مكتب انتقادِي فرانكفورت هم اكنون در           ) شناسي انتقادي   متأخر جامعه 

شناسي انتقادي نظم و انسجام نظري دو         با اين همه منتقدين طرفدار جامعه     . اختيار مخاطب ايراني است   

شناسي در ايران به شـكل مكتـوب    هاي رايج جامعه در نقِد نظريهجريان نخست را ندارند و ميراث آنها      

كند، امـا جـز در          شناسي انتقادي دفاع مي     عنوان مثال دكتر يوسفعلي اباذري به نحوي از جامعه          به. نيست

 تز دكتراي او كه در آن وجه انتقادي نظريات دوركـم، وبـر،           -)۱۳۷۷: اباذري(شناسي    كتاب ِخرد جامعه  

                                                 
و پـس  ) ١٣٨٠ -٨٢در سـال  (هاي اين منتقدين صفحه انديشة روزنامة همشهري  هاي منعكس كنندة انديشه يكي ديگر از رسانه . ١

نامة شـهروند     هاي مذكور تا حدودي در هفته        انديشه ٨٦از نيمه دوم سال     . ميهن تا زمان انتشار بوده است      از آن روزنامه شرق و هم     

 .امروز و صفحه انديشة روزنامه كارگزاران دنبال شده است
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هـاي    نقد و ارزيـابي نظريـه  - جهان مدرن از منظر هابرماس مورد توجه قرار گرفته است        لوكاچ در باب  

   ١.شناسي را در قالب يك پروژة مطالعاتي و با نتايج مكتوب ارائه نكرده است رايج جامعه

شناسـي ممكـن اسـت بـا        هـاي جريـان اصـلي جامعـه         توان مدعي شد كه تعداد زيادي از نظريه         مي

تناسب نداشته نباشد و قابل پذيرش تجربي نباشد، امـا          ) و جوامع مشابه ايران   (يران  هاِي جامعه ا    ويژگي

نيـازي محقـق اجتمـاعي ايرانـي از رشـتة           به رغم انتقادات سه جريان فوق، اين نقطه ضعف موجب بي          

                                                 
تقـادي  شناسـي ان    ، اين اميدواري را ايجاد كرد كه جامعه       )۱۹اباذري، مجله آفتاب، شماره     (نقد اباذري از خانواده و كنكور        .١

شناسي انتقادي بيشتر در سـطح         عالقمنداِن جوان جامعه   .در ايران از سطح ترجمه، سخنراني و مصاحبه فراتر برود، كه نرفت           

به ) ٨٦البته تا نيمه دوم سال (كه اکثر ارجاعات اين گروه  جالب اين. پردازند اي به نقد مباحث اجتماعي مي مكتوبات روزنامه

. شـود   شناسي همراه نمـي  اند و نقد اين نويسندگان به نام هر متفكر و يا جامعه  منتشر شده١٩٧٠آثاري است که پيش از دهة       

شـويم و    تر از امثال سقراط، افالطون، ارسطو، هگل و كانت روبرو نمي        هايي پايين   هاي ايشان ما با نام      بدين معنا كه در نوشته    

اين گروه كه بعضاً با گروه      . شود   هابرماس، دريدا و ژيژك اشاره مي      از ميان متأخرين به آراي كساني چون ادواردو، ماركوزه،        

بـا شـناختي كـه از    . اند به كارهايشان تمركـز و سـبكي مـشخص بدهنـد     كنند، هنوز نتواسته منتقدين دوم همپوشاني پيدا مي 

شناسي انتقـادي      كتاب جامعه  شناسي به عنوان نمونه به     براي آشنايي با اين نوع جامعه     [ توان داشت     شناسي انتقادي مي    جامعه

تـوان    دهيم، نمي   اي نويسندگان گروه سوم را مورد توجه قرار مي          ، وقتي مطالب شفاهي يا رسانه     ]نگاه كنيد ) ١٣٨٥كانرتون،  (

بخش قابل توجهي از گفتارها و نوشـتارهاي گـروه سـوم نـه              . شناسي انتقادِي روشمند در ايران سخن گفت        از رونق جامعه  

نـه متكـي بـر      (بدين معنا كه آنها بسته به شـرايط         . است» هاي مخرب   درخشش«شناسي انتقادي كه مبتني بر        مبتني بر جامعه  

به آراِي درخشان يك متفكر بـزرگ  ) شود گونه كه هابرماس با آراي رقبايش همچون پوپر روبرو مي    مشي انتقادي حداقل آن   

فكر بزرگ موضوع مورد نقـد خـود را تخريـب يـا نفـي               دهند و پس از آن بر اساس عظمت ناشي از هيبت آن مت              ارجاع مي 

شناسان انتقادي چون هابرماس بيش از آنكه با هيبت متفكران درجه اول كار خود را پيش ببرند، كارشـان                     اما جامعه . كنند  مي

پـس از  به عنوان نمونه اباذري در ارزيابي كارنامة فكـري دكتـر داوري و دكتـر سـروش،      . متكي به داليل قابل وارسي است     

خـتم  » گرايـي   عرفـان «هايشان هر دو به       اي به بزرگان فلسفه يونان، آثار اين دو متفكر را به اين دليل كه به رغم تفاوت                  اشاره

كنـد   اسـتناد نمـي  ) مثالً ارجاع به آثـار ايـن دو متفكـر   (اي هم  جالب اينكه اباذري به دليل قانع كننده. كند شده است، نقد مي 

روزنامـة آينـدة نـو،      » فلسفه و بحران علوم اجتماعي در ايران      «ي اباذري به سخنراني وي تحت عنوان        براي آگاهي از ارزياب   (

ها و ميـراث      عرفاني ارزشمندش، با كتاب   -هاي اخالقي   در حاليكه سروش عالوه بر آثار و سخنراني       ).  مراجعه كنيد  ١١/٩/٨٥

يا در سمينار مسائل علوم اجتماعي كه       . است  تماعِي داشته اش نقشي موثر در دفاع از عقالنيت و علوم انساني و اج             دانشگاهي

 تـشكيل شـد، ابـاذري در ارزيـابي مباحـث نظـري دكتـر چلبـي،         ٨٥شناسي ايران در ارديبهشت سـال     توسط انجمن جامعه  

 ٢٦ارة  شناسي ايران شـم     به خبرنامة انجمن جامعه   (قلمداد كرد   » انگيز رايج   شناسي آکادميک نفرت    جامعه«شناسي او را      جامعه

شناسي انتقادي يكي از شرايط چنين ارزيابِي منفي اين است كه منتقد قـبالً كوشـش كـرده باشـد                      از منظر جامعه  ). نگاه كنيد 

اي روشـمند و مـدلل نقـد          آمده است به شـيوه    ) ١٣٨٥؛  ١٣٨٠؛١٣٧٥چلبي،  (مضمون اصلي آراي چلبي را كه در سه كتابش          

هاي موجود در عرصة تحقيقات       صل نه نقد كه تخريب و نفي غير مدلل فعاليت         در غير اين صورت چنين نقدهايي در ا       . كند

 .اجتماعي در ايران است
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محقق و عالقمند به شناخت جامعة ايران نيز نيازمند است          . شود  هاي آن نمي    شناسي و همة نظريه     جامعه

شناسي در اين رشته با آن روبرو بودنـد و هـستند آشـنا     پردازان جامعه  با مسائل و ضوابطي كه نظريه  كه  

شود و پس از آگاهي از آنها چارچوب نظري قابل دفاع خـود را بـراي بررسـي مـسائل جامعـه بهبـود                        

ه ايـن   كنـد كـ     روشن مـي  ) كه در ادامه خواهد آمد    (شناسي    نگاهي به ذخائر نظري رشته جامعه     . ببخشد

هاي اجتماعي نيز هـست و بـراي درك چرايـي     هاي كسب دانش و شناخت واقعيت رشته يكي از رشته 

هـاي    هاي اجتماعي راهگشا است و محصوالت فكري منتقدين مزبور راهگشاي فهم بهتر نظريـه               پديده

 .استنيست بلكه گيج كننده و بعضاً رهزن ) و متعاقب آن تبيين مسائل جامعه ايران(شناسي  جامعه

  
  ها بندي چهارگانه نظريه طبقه

شناسي در ايران بوده اسـت، شـامل          هاي جامعه   ترين نظريه   دستة اول، كه در چهل سال گذشته رايج       

نظرية رايج به کـار تبيـين   . شناسي است   در جامعه ) هاي قابل وارسي تجربي     و يا نظريه  (هاي رايج     نظريه

. پردازد علل اجتماعي آن مسأله يا پديدة اجتماعي مي  آيد و به      يک پديده يا مسألة اجتماعي مشخص مي      

چرا پس از يكصد سـال آزاديخـواهي        : بعنوان نمونه . ما درباره جامعه با سؤاالت مختلفي روبرو هستيم       

همچنان برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه در ايران با مشكل روبرو است؟ چرا پس از يك قرن تـالش      

 ۵۰ر جامعة ايران با انواع و اقسام مشكالت روبرو است؟ چـرا در دهـة                هنوز اقتصادي رقابتي و كارا د     

در ايران انقالب اسالمي رخ داد و به پيروزي رسيد؟ چرا در فرآيند توسـعه، مـالزي و تركيـه از ايـران                       

اي معنوي و اخالقـي       اند؟ چرا در سه دهة گذشته همه مسؤالن كشور خواهان ايجاد جامعه             پيشي گرفته 

د، اما روابط مابيِن مردم و دولت كمتر اخالقي است؟ چرا در جامعة دينداران كـه انتظـار                  بودند و هستن  

اين است كه مردم به يكديگر اعتماد داشته باشند، ولي در زندگي روزمـره روابـط اعتمـادآميز در ميـان                

 ).وقس علـي هـذا    (آنان ضعيف شده است؟ چرا اندازة جمعيت معتاد كشور رشد فزاينده داشته است؟              

هاي اين رشته هستند كه به كساني كه در پي پاسخ             شناسي و حوزه    نظريات رايج قابل توجهي در جامعه     

عنوان مثال كسي كه قصد داشته باشـد بـه علـل وقـوع انقـالب                  به. كنند  به سؤاالت مذكورند، كمك مي    

سـي مراجعـه    شنا  هاي رايج انقالب در جامعـه       ببرد، يكي از شروطش اين است كه به نظريه          اسالمي پي   

كند، با چشم بازتري خواهد توانـست بـا تنظـيم يـك               هاي انقالب مراجعه مي      كسي كه به تئوري    ١.كند

هـاي   ادعا اين نيست كه هر كس مـروري نظـري بـر نظريـه          . چارچوِب نظري به تحليل انقالب بپردازد     

بلكـه  . ه اسـت  انقالب كرد و يك چارچوب نظري تبييني ارائه داد، به حقيقت و چرايي انقـالب رسـيد                

                                                 
 ).۱۳۸۵ستون،  و گلد۱۳۸۲فوران، (اشاره شده است در دو كتاب ذيل به بيش از ده نظريه در تفسير انقالب  عنوان نمونهه ب .١
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سخن اين است كه براي فهم انقالب، راهي بهتر از اين نداريم كه پس از مروري نظري و با اتخاذ يـك       

ـ چارچوب تحليلي  ماننـد تحقيـق و پـژوهش آبراهاميـان      ـ  تعليلي به سؤال چرايي انقـالب بپـردازيم   

توانيم تبيين ارائه شده را  د، ميآور كه پاسخ ما در برابر نقدهاي تجربي ديگران دوام مي  تا زماني ). ۱۳۸۴(

شـناختي از انقـالب     در فضاي آكادميك هر بحثي با هر محتـوايي بـه عنـوان تبيـين جامعـه                . حفظ كنيم 

  .گيرد اسالمي مورد قبول قرار نمي

هـاي رايـج    مـا بـه نظريـه   ) اند اي گفته همچنان كه عده (ممكن است در برابر ادعاي فوق گفته شود         

هاي مكتب پديدارشناسي كه مخالف تبيين علي و تقليلي در هنگام شناختن              موزهخصوصاً با تأسي به آ    (

توان همچنان از اين موضـع دفـاع          در پاسخ مي  ). ۳۳۷-۳۷۸: ۱۳۶۹توسلي،  (نياز نداريم   ) ها است   پديده

و سؤاالت مشابه به نظرية رايج احتياج داريم، زيرا در غير           » چرايي انقالب «کرد که براي پاسخ به سؤاِل       

در وقوع هر پديدة كوچك و بزرگـي در  . شويم علت سرگردان مي» n«نهايت يا  اين صورت در ميان بي 

شماري دست اندركارند و محقق  علل مستقيم و غير مستقيم بي) هاي اجتماعي نه فقط پديده(اين جهان 

ست كردن همـة    به دنبال فهر  ) در اينجا پديدة انقالب   (اي    در هنگام جستجو دربارة علل وقوع هر پديده       

عنوان نمونه مرتون     به. كند  علل نيست، بلكه در يك چارچوب نظري علل مورد ادعاي خود را طرح مي             

ايـن  ). ۲۷-۴۳: ۱۳۷۸كـوزر،   (كرد    براي پي بردن به علل انقالب، نظرية محروميت نسبي را پيشنهاد مي           

گويـد ايـن احـساِس      مـا مـي  نظريه از ميان تعداد بيشماري از عللي كه در وقوع انقالب نقش دارند بـه  

در ميان قشر عظيمي از جامعه است كه منجـر بـه وقـوع              ) نه لزوماً محروميت واقعي   (محروميت نسبي   

هاي ديگـر،    كنندة ديگري در جريان انقالب       متغيرهاي تعيين  هاما بعد ممكن است با ارائ     . شود  انقالب مي 

د ندانيم و به دنبـال نظريـة ديگـري بـرويم            نظرية محروميت نسبي را براي تفسير انقالب به تنهايي مفي         

  ). ۲۸-۳۳: ۱۳۸۵گلدستون، (

هاي رايج هـستيم و       هاي اجتماعي ناگزير از كاربرد نظريه        براي شناخت و تبيين پديده     ،به بيان ديگر  

ذخيرة نظري  . نما در درياِي پر تالطم كشِف واقعيت است         تحقيق بدون نظريه مانند حرکت بدون قطب      

ـ کند که با مطالعات بيشتر غناي بيشتري پيدا ميـ  يشناس غني جامعه  دست محقق را در هنگام پژوهش  

اگر محقق ايـن ذخيـرة نظـري را مـورد توجـه قـرار ندهـد، گـويي                   ). ۱۴-۲۱: ۱۳۷۸كرايب،  (گيرد    مي

. خواهد كار نظرورزي را در موضوع مورد مطالعه از صفر شروع كند و چرخ را دوباره اختراع نمايد                     مي

پاسـخ هـر    ) هاي مختلف اين رشته     و حوزه (شناسي    ه ادعا اين نيست كه ذخيرة موجود نظري جامعه        البت

اي را در انبان خود دارد؛ ممكن است نداشته باشد؛ يا ممكن است دربارة مـسأله مـورد بررسـي،                      مسأله

ايـن  . ان نيايد شناسي پيدا شود ولي به کار تبيين آن مسأله در جامعة اير             اي در ذخيرة نظري جامعه      نظريه

شود، نه به مبهم بودن يا ايدئولوژيك بـودن        ضعف به جوان بودن علوم و تحقيقات اجتماعي مربوط مي         
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هاي اجتماعي و توسعه تـا   از انقالب، جنبش(امروزه محققان علوم اجتماعي در ايران مسائل زيادي         . آن

هـاي رايـج      و از نظريـه   دهنـد     را مـورد بررسـي قـرار مـي        ) هـاي اجتمـاعي     مسائل اجتمـاعي و آسـيب     

اين كار آنها نه ايدئولوژيك كه . كنند استفاده مي) گرانه انتخاب شوند كه البته بايد سنجش(شناسي  جامعه

  . حتي اگر خطا كنند ـمحققانه است

هـاي موجـود در       بقـول مرتـون نظريـه     . شناسي است   هاي كالن جامعه    دستة دوم در برگيرندة نظريه    

، بلكـه   )۱۹۵۷مرتون،  (نيستند  ) هاِي با برد متوسط     يا بقول او نظريه   (اي رايج   ه  شناسي فقط نظريه    جامعه

نگـر    شناسـان كـالن      و جامعـه    هاِي كالني را هم به ارث گذاشـته         شناسي نظريه   متفكران كالسيك جامعه  

الن  نظريـات كـ    ١.اند  نيز راه آنها را ادامه داده     ) مانند پارسونز، هابرماس، بورديو، گيدنز و ديگران      (بعدي  

هـاي   اي خـاص مثـل انقـالب يـا شـدت گـرفتن آسـيب        شناسي تنها به دنباِل بررسي علل پديده        جامعه

کوشند فهم و تبيين بهتري از علل و عناصر بنيادِي جهان و جامعـه در دوران                  اجتماعي نيستند، بلكه مي   

 مثل نظرية - کنندارائه) يا مدرنيته(جديد به دست دهند و يا فهمي از روندهاي اصلي اين دوران جديد  

). ۹۳-۱۳۱ و ۷۱-۸۹: ۱۳۷۸گيـدنز،   (داري ماركس و يا نظريـة جامعـة ارگانيـك دوركـم               جامعة سرمايه 

مـورد نقـد و بررسـي       ) كه اشاره شـد   (هاي رايج     توان مانند نظريه    شناسي را نمي    هاي كالِن جامعه    نظريه

شناسـي را در     هـاي جامعـه     يـد نظريـه   توانيم با   اش اين بود كه تا مي       مرتون توصيه . تجربي دقيق قرار داد   

هاي كالن بصيرت ما را       پذير دربياوريم، اگرچه او نيز با ميلز همراه بود كه نظريه            هاي تجربه   قالب نظريه 

پردازانـي چـون گيـدنز معتقدنـد همچنـان            اما نظريه ). ۱۷:۱۳۶۰ميلز،  (دهد    نسبت به جامعه افزايش مي    

هـاي    از نظـر گيـدنز نظريـه      . داشته باشيم كه راهگشا هم باشند     هاي كالن دربارة جامعه       توانيم نظريه   مي

اي كاستلز از  زدة اُريك ِبك، جامعة بازانديشانة گيدنز و جامعة شبكه جامعة بحرانِي هابرماس، جامعة بيم 

  ). ۱۰۰: ۲۰۰۶دنز، يگ(هاي قابل توجه نظريات كالن و راهگشا هستند  نمونه

اي از طرفـداران مطالعـات فرهنگـي، پـسااستعماري،            ه پـاره  باز بايد تأكيد شود كه در جو كنوني ك        

هـاي بـزرگ    هـا و قـصه      شناسي را فاقـد اعتبـار و روايـت          هاي كالن جامعه     نظريه  فمينيستي و پسامدرن  

 همچنـان   ،)۲۰۰۳تزر،  ير(شناساني همچون الكساندر، ريتزر، ترنر، بك، كاستلز و گيدنز            دانند، جامعه   مي

روح «مثال تيپيك گيدنز نظريـة      . كنند  شناسي دفاع مي    هاِي كالن در جامعه     يهاز اهميت و راهگشايي نظر    

                                                 
اي است كه  در اينجا منظور از نظرية كالن نظريه. ، واژه دقيقي نيست   قرار گرفته » خرد«كه در مقابل واژة     » كالن«البته واژة    .١

ها و روندهاي دوران مدرن  لذا كسي مانند وبر كه ريشه. دهد را توضيح مي  ) مانند دوران صنعتي يا پسا صنعتي     (» دوران«يك  

همينطـور گيـدنز در     . نيـست ) گيـرد  كه در برابر خُردنگر قرار مي     (نگر    شناس كالن   دهد، لزوماً جامعه    و صنعتي را توضيح مي    

دهد ولي نگاه فرايندي به جامعه دارد و تفكيك نگاه خرد و كـالن                نظرية جامعة بازانديشي دوران پسا صنعتي را توضيح مي        

 .پذيرد به جامعه را نمي
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سؤال وبر اين بود كه چرا      . است) يا جامعه مدرن  (داري    وبر در تفسير رشد جامعه سرمايه     » دارِي  سرمايه

داري رخ نمود؟ هميشه بشر به دنبال ثروت بوده است، چـين               به بعد جامعة سرمايه    ۱۶در غرب از قرن     

هاي سراسري و ماندگاري را سامان داده بودند ولـي در             اي بودند، بوروكراسي    هاِي پيچيده   يران تمدن و ا 

روِح «پاسخ وبر و نظريه او اين است كه در غرب           . كشورهاي غربي بود كه جامعة صنعتي شكل گرفت       

 تجـار و    هايي شكل گرفت كه حـامالِن اصـلي آنهـا           اي از عقايد و ارزش      يا يك مجموعه  » داري  سرمايه

كشيدند به اميـد   اين صنعتگران مؤمن در راه توليد كاال و ثروت زحمت و رياضت مي         . صنعتگران بودند 

طلبي و دنياجويي بلكه به       كردند نه براي راحت     اينكه خدا آنها را ببخشايد و رستگار كند؛ اينها توليد مي          

 گيدنز ايـن نظريـة وبـر معيارهـاي          از نظر . اي اخالقي و ديني و به اميد رستگاري اخروي          عنوان وظيفه 

تا قبل از او تعداد زيـادي از        . اوالً غيرشهودي است  . شناسي را داراست    فكر نظري در جامعه   تچهارگانه  

ثانيـاً  . افراد اطمينان قطعي و شهودي داشتند كه اساساً اعتقادات مذهبي باعث رشد جامعه مدرن نيست               

كه از يک طرف ثروت     (به ظاهر معماگونة تجار پيوريتني      بدين معنا كه نظرية او رفتار       . معنابخش است 

را قابـل فهـم   ) كشيدند کردند و رياضت مي کردند و از طرف ديگر مصرف نمي       اندوختند و توليد مي     مي

پردازد، ولي در بررسـي جوامـع ديگـر     هاي دنياي مدرن در جوامع غربي مي     ثالثاً گرچه به ريشه   . كند  مي

و رابعاً راهگشا است؛ بدين معنـا كـه ممكـن اسـت بـا مطالعـات                 . مون است نيز كاربرد دارد و قابل آز     

كنـد، كـه كـرده        ها و مطالعات بيشتر باز مي       تجربي در جاهاي ديگر نقض شود ولي راه را براي بررسي          

توانيم مثل وبر براي تفسير جوامع كنوني نظريه كالن           بدين ترتيب گيدنز معتقد است همچنان مي      . است

  ).۱۱۷ـ۱۲۳: ۲۰۰۶ دنز،يگ(بدهيم 

رسـد هـر    هاي كالن داشته باشيم، به نظر مـي  با اين همه، صرف نظر از اين كه چه ارزيابي از نظريه        

مثالً محققان در ايران    . محققي در هنگام تحقيق بطور ناخودآگاه تبييني كالن از جامعة خود در نظر دارد             

 نيمه مستعمره يـا  -اي نيمه فئودال ان را جامعههاي كالني كه اير نگاه كالنشان به جامعة ايران ذيل نظريه   

اشـرف؛  (بندي اسـت      كنند قابل طبقه    داري و يا جهان سومي و در حال توسعه محسوب مي            نيمه سرمايه 

؛ بــشيريه، ۱۳۸۰؛ طبيبيــان ۱۳۷۷؛ فــوران، ۱۳۷۴؛ عظيمــي، ۱۳۷۷؛ آبراهاميــان، ۱۳۶۷؛ كاتوزيــان، ۱۳۵۹

دهد كه نگـاه ضـمني و مبهمـي كـه از              وانايي را به محقق مي    شناسي اين ت     جامعه  نظريات كالن ). ۱۳۸۱

تر تبديل كند و آن را به طور شـفاف بـه مخاطـب                جامعة خود به صورت كالن دارد، به نگاهي آگاهانه        

تـوان    پردازي كالن راجع به جامعة ايران پر رونق نيست، اما نمـي             البته در شرايط فعلي نظريه    . اعالم كند 

پردازي مشغولند   كنند، به ايدئولوژي    پردازي مي   جامعة ايران در سطح کالن نظريه     گفت كساني كه دربارة     

بـه عنـوان مثـال در دو دهـة اخيـر            ). هاي ايدئولوژيك دارنـد     حتي اگر قائل باشيم اين متفكران انگيزه      (

 محمدعلي همايون كاتوزيان از نظريات كالن قابل) كلنگي(هاي جامعة نفتي و جامعة كوتاه مدت  نظريه



 
  

  

  
 ١٣٨٧ بهار، ٣٣نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

۱۱۲

اند، هرچند به نظريـه وي           است و زحمات تئوريك او بر فهم ما از جامعة ايران تأثير گذاشته              توجه بوده 

  .نقد داشته باشيم

شود كه در ذيل مكاتـب يـا          شناسي مربوط مي    دسته سوم به مباحث و ميراثي در تفكر نظري جامعه         

يـا  ) ماركـسي (يا مكتب تـضاد     ) يدوركم( مانند مكتب وفاق     -شوند  شناسي ارائه مي    هاي جامعه   مدرسه

مباحثي كه در اين مكاتب مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت،    ). ميدي ـ  وبري(مكتب كنش متقابل نمادين 

مباحث ايدئولوژيك يا صرفاً گفتماني نيست، بلكه مباحثي اساسي است كه محقق در هنگام تحقيـق بـا                  

اي    كاملي نيست، پيروان هر مكتب و مدرسـه        شود و از آنجا که در باب اين مسائل توافق           آنها روبرو مي  

پـردازان نافـذ      عنوان نمونه، اغلب نظريـه      به. گيرند  اند و يا مفروض مي      به نحوي اين مسائل را حل كرده      

شناسـي حـداقل بـا        كنند كه پژوهشگر در هنگام تحقيقات جامعه        روزگار ما هركدام به نحوي اذعان مي      

معمـاي اول ايـن اسـت كـه در          . ر حل اين معماها توافق نيست     پنج مسأله يا معما روبرو است كه بر س        

علـوم  «و پوزيتيويستي تبعيت كنيم يـا از الگـوي          » علوم تجربي «هنگام تحقيقات اجتماعي ما از الگوي       

افـراد جامعـه بـا      » توافـق «معماي دوم اين است كه ماهيت اصلي جامعـه در حـول و حـوش                . »تفهمي

هـا ناشـي      هـا بـر پـاييني       رد يا از استثمار و تداوم سلطه بااليي       گي  ها و ضوابط مشخصي شكل مي       ارزش

كننده اسـت يـا       در جامعه تعيين  ) چه فردي و چه جمعي    (معماي سوم اين كه عامليت و كنش        . شود  مي

معماي چهارم به اين پرسـش      . كنندة عمِل كارگزاران اجتماعي هستند      ساختارهاي اجتماعي بيشتر تعيين   

هاي جهان و جامعة مـدرن از تحـول در            ريشه. ي جهان و جامعة مدرن چيست     ها  گردد كه ريشه    باز مي 

يا به تغيير در روابط معيشتي زندگي مـردم بـستگي دارد            ) نگاه وبري (شود    ذهن و فكر مردم آبياري مي     

آيا ريشة اين تبعيض بـه      . شود  معماي پنجم به علت بنيادِي تبعيض جنسيتي مربوط مي        ). نگاه ماركسي (

گردد يا بـه سـاختار اجتمـاعِي زنـدگِي زنـان و مـردان             شناسانة زن و مرد برمي      ي و زيست  ساختار طبيع 

  ). ۲۵ـ۴۶: ۱۳۷۸كرايب، ؛ ۱۰۵ـ۱۱۲: ۲۰۰۶دنز، يگ(

شود و اگر بخواهـد   گيرد با اين معماها روبرو مي        هر محققي كه كار خود را جدي مي        ،به بيان ديگر  

هـاي مكاتـب موجـود در         ركت كند، بايد راهنمـايي    نما ح   در هنگام تحقيقات سرگردان نشود و با قطب       

حداقل محقق در هنگام تحقيـق بايـد        . شناسي در حول و حوش معماهاي مذكور را جدي بگيرد           جامعه

براي مخاطب خود   ) كه احتماالً نسبتي با مكاتب موجود دارد      (هاي تحقيق خود را       فرض  ها و پيش    آموزه

يط نقـد و بررسـي نتـايج تحقيقـاِت اجتمـاعي فـراهم              در غير اين صورت، به درستي شـرا       . روشن كند 

ها، مراكز تحقيقاتي و نشرياِت علوم اجتماعي در ايـران در             البته در وضعيت كنوني كه آكادمي     . شود  نمي

برند، نبايـد     مرحلة تراكم علوم و تحقيقات اجتماعي قرار ندارند و در مرحله آمادگي و تمهيد به سر مي                

امـا ايـن كـه علـوم        . ي كه در كشورهاي صنعتي رايج اسـت را از آن داشـت            شناس  انتظار آن نوع جامعه   
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اجتماعي در كشور ما جوان است، دليل مـوجهي نيـست بـراي ايـن كـه بـه ذخيـرة نظـري و مكاتـب                        

  .توجه باشيم؛ اتفاقاً به همين دليل بايد به اين ميراث توجه بيشتري شود شناسي بي جامعه

عنوان جريانات فكـري معاصـر        ايست كه اين روزها از آنها به        هاِي نظري   دستة چهارم شامل ديدگاه   

گرايـي؛ مطالعـات فرهنگـي؛ پـسااستعماري؛ فمينيـستي؛            هـاي پـساساخت     كننـد، ماننـد ديـدگاه       ياد مي 

هـاي مـذكور را       ديـدگاه ). مانند بنيادگرايي، احياگري و نوانديشي دينـي      (گرايي    مدرنيستي؛ و دين    پست

الکـساندر،  (آورند    شناسي به حساب نمي     هاي جامعه   شناسي در زمرة نظريه    متفكران جرياِن اصلي جامعه   

هايي كه بـا يكـديگر دارنـد اغلبـشان در خـارج از رشـتة                  ها به رغم تنوع و تفاوت       اين ديدگاه ). ۱۹۸۷

هـاي    ماننـد رشـته   (هـاي ديگـر علـوم اجتمـاعي، انـساني و فلـسفي                شناسي و در واقع در رشته       جامعه

. انـد   و حتي در بيرون محافل آكادميك پرورده شده       ) شانسي و ادبيات    شناسي، روان  شناسي، معرفت   زبان

هـاي دسـته      خصوصاً نظريه (پردازي    ها مواضعي انتقادي نسبت به جريان اصلي نظريه         اغلب اين ديدگاه  

ها از دورة ديگري به  هايي كه از جامعه مدرن هست، دارند و حتي در آن و تفسيرها و تبيين   ) اول و دوم  

هـا در     روش ارزيابي در اين ديدگاه    . شود  شناسي ياد مي    نام پسامدرن و از رشتة ديگري به نام پساجامعه        

هاي سنت دوركمي و وبري       كه معموالً تركيبي از مالك    (برابر روش متعارف علمي در محافل آكادميك        

ها نزديـك   مدرن پستشكنانة  هاِي شالوده  هاي مكتب انتقادي يا روش      قرار دارد و عمدتاً به روش     ) است

 يا شـده و حاشـيه     ها عمدتاً خود را در كنار نيروهاي اجتماعي حذف          نظران اين ديدگاه   است و صاحب  

آشـنايي بـا ايـن      ). همـان (بيننـد     گرايـان مـي     هاي ديني و نژادي، مهاجران و همجـنس         مثل زنان، اقليت  

كنـد امـا در اغلـب         اه مـي  شناسـي آگـ     ها محقق را با نقاط ضعِف نظـري جريـاِن اصـلي جامعـه               ديدگاه

د، پرينستون، كاليفرنيا، شيكاگو، آكسفورد،     رهاي ييل، هاروا    شناسي مثل دانشگاه    هاي معتبر جامعه    آكادمي

آنچه كه تاكنون ارائه شد  . (شناسي قرار ندارند    ها در متن جريان اصلي جامعه       كمبريج و لندن اين ديدگاه    

 ).در جدول شماره يك خالصه شده است
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  شناسي هاي جامعه بندي نظريه  طبقه.١اره جدول شم

  ها نمونه  ها انواع نظريه  
هاي اصلي و نسبت آنهـا        ويژگي

  شناسي  با جريان اصلي جامعه

 دسته
  اول

يا (هاي رايج  نظريه
  )متداول

محروميت نسبي، نظريه تأخر      نظريه
فرهنگي؛ نظريه توسـعه نـامتنوازن؛      
نظرية بسيج منابع و صـدها نظريـه        

  .شناسي هاي جامعه ديگر در حوزه

تـرين    كنندة عمده   دهنده و تبيين    توضيح
مسائل جامعه؛ قابليت ارزيـابي تجربـي       

ــه   ــن نظري ــتن؛ و اي ــي از   داش ــا يك ه
هـــاي فربـــه جريـــان اصـــلي  هشـــاخ
شناسي را تشكيل     ورزي در جامعه    نظريه
  .دهند مي

دسته 
  دوم

  هاي كالن نظريه

دارِي مـاركس؛    نظرية جامعه سرمايه  
ــم؛   ــك دورك ــه ارگاني ــة جامع نظري

شـدن وبــر؛ نظريــة   نظريـة عقالنــي 
جامعــه بحرانــِي هابرمــاس؛ نظريــة 
جامعــه بازانديــشانة گيــدنز؛ نظريــه 

؛ نظريـة جامعـه     جامعة نظارتي فوكو  
ريسكي اُريك ِبـك؛ نظريـة جامعـة        

هاي كالن    اي كاستلز و نظريه     شبكه
  .ديگر

هـاي   كنندة ريـشه  دهنده و تبيين   توضيح
بنيــادي جهــان مــدرن و يــا رونــدهاي 
ــي   ــت؛ و از لحــاظ تجرب اصــلي آن اس
راهگشا بـودن آن مـورد توجـه اسـت؛          

هـاي    هاي كالن يكـي از شـاخه        نظريه
ورزي را در     فربه جريـان اصـلي نظـري      

  .دهد شناسي تشكيل مي جامعه

هاي جريان    نظريه
اصـــــــــــلي 

 شناسي جامعه
هـاي درون     يا نظريه (

اي و فــــرا  حــــوزه
شناسي   اِي جامعه   حوزه

ــه  ــا نظريـ ــاي  يـ هـ
شناســـــِي  جامعـــــه

  )هاي اجتماعي نظريه

دسته 
  سوم

  ها مكاتب يا مدرسه

مكتب وفاق؛ مكتب تـضاد؛ مكتـب       
كنش متقابل نمادي؛ مكتب انتقادي 

هـاي نظـري      و ديدگاه (فرانكفورت؛  
شناسـي پديدارشناسـي؛      چون جامعه 

نگارانـه؛ نظريـة      شناسي مـردم    روش
ــي؛   ــه انتخــاب عقالن ــه؛ نظري مبادل

ــاخت ــة سـ ــا نظريـ ــراً يـ بي؛ و اخيـ
ــه ــره  نظري ــستي و غي ؛ )هــاي فميني

هـاي    شناسان نظريه   بعضي از جامعه  
ــه  ــز را نظري ــذكور در پرانت ــاي  م ه

  .نامند اجتماعي مي

توضيح دهندة معماهاي پنجگانه كه در      
ــه وجــود   مــسير مطالعــات اجتمــاعي ب

آيد؛ مالك همراهي يا دوري از اين         مي
مكاتــب صــحت و ســقم تجربــي آنهــا 

 ميـزان اقبـال و ادبـار        نيست بلكـه بـه    
هاِي ايـن مـدارس       محققان از سرمشق  

ها نيز يكـي      بستگي دارد؛ و اين مدرسه    
هاي فربه جريـان اصـلي        ديگر از شاخه  

شناسي تشكيل    ورزي را در جامعه     نظريه
  .دهد مي

ــه ــر  نظريــ ــاي غيــ هــ

هـاي    شناسِي نظريه   جامعه

هـاي فـرا      يا نظريـه  (اجتماعي  

  )شناسي اِي جامعه حوزه

دسته 
  ارمچه

جريانات فكري 
  معاصر

گرايـي؛    هـاي مابعـد سـاخت       ديدگاه
ــدگاه ــات فرهنگــي؛  دي هــاي مطالع

هــــاي پــــسااستعماري؛  ديــــدگاه
هـاي    هاي فمينيستي؛ ديدگاه    ديدگاه
ــست ــدگاه  پ ــستي؛ دي ــاِي  مدرني ه
  .گرايانه دين

هـا در بيـرون جريـان         اغلب اين ديدگاه  
انـد؛    شناسـي متولـد شـده       اصلي جامعـه  

توان با نگاه انتقـادي و       اغلب آنها را مي   
هنجاري ارزيابي كرد؛ اغلب آنها نسبت      

ورزِي موجود در جريان اصـلي        به نظريه 
شناسي بدبين هـستند و حتـي از          جامعه

دورة ديگــري بـــه نــام پـــسامدرن و   
ــته ــه نـــام     رشـ ــاي ديگـــري بـ هـ
  .كنند شناسي ياد مي پساجامعه
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  شناسي هاي اجتماعي و جامعه نظريه
شناسـي را بـصورت متـرادف         ناساني كه دو واژة نظريه اجتماعي و نظريه جامعه        ش  كم نيستند جامعه  

هايي كه    پوشاني  شناسي بخاطر هم    هاي جامعه   هاي اجتماعي از نظريه     برند و معتقدند تميز نظريه      بكار مي 

شود، در اين     اما همانطور كه در جدول شماره يك مالحظه مي        . رسد  با يكديگر دارند، مشكل به نظر مي      

و بخـشي از  (هـا   شناسـي و تنهـا دسـته چهـارم نظريـه         هاي جامعه   ها در قالب نظريه     شته اغلب نظريه  نو

لـذا الزم اسـت داليـل ايـن          .بندي شده است    هاي اجتماعي طبقه    در قالب نظريه  ) هاي دسته سوم    نظريه

نظريـه را   هاي تشابه و تفاوت اين دو نـوع           شايد بتوان با چهار توضيح زمينه     . تفكيك توضيح داده شود   

  .نشان داد

اند بلكه ريشه  شناسي متولد نشده هاي اجتماعي در درون رشته جامعه   شود نظريه   اول اينكه، گفته مي   

مثل اقتصاد، روانشناسي، زبانشناسي، فلسفه،     (هاي علوم اجتماعي      اي و ساير رشته     رشته  در مطالعات بين  

هـاي   هـاي دپارتمـان     ي ريـشه در فعاليـت     شناسـ   هـاي جامعـه     ولـي نظريـه   . دارنـد ...) ادبيات تطبيقي و    

انـد،    هاي دوركم و وبر در قرن بيستم رشـد پيـدا كـرده              ها و پژوهش    شناسي كه پس از نظرورزي      جامعه

 ارگانيك دوركم و نظرية عقالنيت وبر و مكاتبي چون وفـاق،             هاي جامعة   در اين چارچوب نظريه   . دارد

شوند چون محصول محافل  شناختي محسوب مي هاي جامعه  كشمكش و كنش متقابل نمادي همه نظريه      

متـأثر از علـم     (هاي مبادله و انتخـاب عقالنـي          هايي مانند نظريه    و نظريه . شناسي هستند   آكادميك جامعه 

متأثر از فلسفة پديدارشناسـي     (شناختي پديدارشناسي     ؛ نظرية جامعه  )اقتصاد و فلسفة پراگماتيسِم امريكا    

هـاي    و نظريـه  ) هـاي اروپـايي     متأثر از ادبيـات ماركسيـست     (ركسيستي  هاي نئوما   ، نظريه )شناسي  و زبان 

گويند،  را نظريه اجتماعي مي) هاي اخير طرفداران برابري زنان و مردان متأثر از مطالعات دهه(فمينيستي 

اين شـيوة   . اند  شناختي به كار رفته     اند و بعداً در مطالعات جامعه       شناسي رشد كرده    چون در بيرون جامعه   

شناسان مورد انتقاد قرار گرفته است        اي از جامعه    شناختي توسط پاره    ز ميان نظرية اجتماعي و جامعه     تماي

  ).۱۳-۱۵: ۱۳۸۶سيدمن، (

شناسـي هـر دو در موضـوع          هاي اجتمـاعي و جامعـه       شود نظريه   توضيح دوم اين است كه گفته مي      

چيده به بررسي عمل اجتماعي، هاي نظري پي اند و هر دو آنها به صورت انتزاعي و در چارچوب مشترك

. انـد  پردازند، وليكن به لحاظ روش با يكديگر متفـاوت  هاي اجتماعي مي    فرآيندهاي اجتماعي و ساخت   

هـاي    ترنـد و نظريـه      شناسي از لحاظ نحـوة ارزيـابي و وارسـي تجربـي             هاي جامعه   بدين معنا كه نظريه   

 كه بايـد بـا داليـل فلـسفي و هنجـاري             شوند  تر و بيشتر بصورت فرضياتي مطرح مي        اجتماعي انتزاعي 

هـاي دسـته اوِل        اگرچـه نظريـه    ،بـا ايـن همـه     ). ۶۱ــ ۷۹: ۲۰۰۵کلمن، روجک و ترنر،     (حمايت شوند   

شناسـي    مثل جامعـه  (شناسي    هاي جامعه   ها يا حوزه     در زيرشاخه   شناسي در جدول يك كه معموالً       جامعه



 
  

  

  
 ١٣٨٧ بهار، ٣٣نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

۱۱۶

شـوند بـه لحـاظ     توليد مي) شناسي فرهنگ هشناسي اقتصادي و جامع     شناسي دين، جامعه    سياسي، جامعه 

يـا  (و سوم   ) شناسي  هاي كالن جامعه    يا نظريه (هاي دسته دوم      ترند ولي نظريه    امكان بررسي تجربي غني   

  . اند پوشاني دارند و انتزاعي هاي اجتماعي نيز هم با نظريه) شناسي مكاتب جامعه

از ) هاي دستة چهارم جدول يـك        نظريه خصوصاً(هاي اجتماعي     اي از نظريه    توضيح سوم اينكه پاره   

. شناسـي مـسأله دارنـد       گرايِي متفكراِن كالسـيِك جامعـه       شناختي با خردورزي و عقالنيت      لحاظ معرفت 

بـشر و توانـايي او در شـناخت           گرايـي     شناسـي بـه عقـل       شناسان در جريان اصلي جامعـه       اغلب جامعه 

يدوار بوده و هستند، گرچـه در پايـان قـرن           بخشي آن ام    معضالت زندگي جمعي و پيشنهاد براي سامان      

پــردازان  امــا نظريــه. تــر شــده اســت بيــستم انتظاراتــشان از عقالنيــِت علمــي، محــدودتر و متواضــعانه

به ميزان توانايي عقل بشري خصوصاً عقل       ...) و(مدرنيستي    پساساختارگرايي، مطالعات فرهنگي و پست    

تند و حتي بعضي از آنها تـا نفـي عقالنيـت علمـي     دهي جامعه خوشبين نيس علمي در شناخت و سامان    

  ).۱-۱۲: ۱۳۸۵جي دان، (روند  پيش مي

هـاي   هـاي اجتمـاعي و نظريـه       توضيح چهارم اينكه، اگرچه سه توضـيح فـوق تـا حـدودي نظريـه              

هـم اجتمـاعي و     (ها    دهد ولي هر دو گروه نظريه       شناسي را به صورت ناقص از يكديگر تميز مي          جامعه

انـد و بـر يكـديگر اثـر گذاشـته و               تاكنون هم پـاي يكـديگر جلـو آمـده          ۱۹از قرن   ) شناسي  هم جامعه 

بطور مثال سه نظرية بزرگ اجتماعي كـه  . گذارند و از اين لحاظ تفكيك دقيق آنها كار مشكلي است      مي

مانند نظرية تحول اجتماعي، نظرية چرخش اجتمـاعي و         (تغييراِت اجتماعي و تاريخِي جوامع غربي را        

انـد كـه بـه طـور جـدي بـر              هـاِي اجتمـاعِي كالسـيك       دادند از نظريـه     توضيح مي ) ليسم تاريخي ماتريا

: ۱۳۸۲كرايـب،   (انـد     اثـر گذاشـته   ) كار اجتمـاعي    نظريه تقسيم (شناسي مثل دوركم      پردازان جامعه   نظريه

 همين اند، ولي اكنون كهنه شده و از سكه افتاده اگرچه سه نظرية بزرگ اجتماعي مذكور هم      ). ۳۱۲-۳۰۹

هـاي   گرايـان جديـد، نظريـه    همچون نظرية تحـول (شناختي مهمي  هاِي جامعه بخش نظريه ها الهام  نظريه

  ).۱۰۰-۱۲۵: ۱۳۸۴پيت و ويك، (اند  در قرن بيستم بوده) هاي جوامع پساصنعتي مدرنيزاسيون و نظريه

هـاي     از نظريه  شناسي  هاي جامعه   شود كه چرا تميز نظريه      با چهار توضيح فوق تاحدودي روشن مي      

هاي موجـود در دسـته دوم و          شناسان مختلف نظريه    اي نيست و مكرراً توسط جامعه       اجتماعي كار ساده  

ها تا حدودي بستگي به عالئق  جايي به اين جا. شوند جا مي سوم و چهارم در جدول يك با يكديگر جابه 

عنوان   شناسي به   ان اصلي جامعه  اگر محقق همچنان به جري    . محقق دارد ) و عالئق ديگر  (شناسانه    معرفت

ها را  ، اغلب نظريه )همچون نگارنده (يك رشتة علمِي راهگشا براي حل مشكالت جامعه عالقمند باشد           

اي هـ  هاي دسته چهارم را در قالـب نظريـه   دهد و تنها نظريه هاِي يك و دو و سه جاي مي     بندي  در دسته 

بند نباشـد ممكـن اسـت         شناسي پاي   اما اگر محققي به جريان اصلي جامعه      . كند  بندي مي   اجتماعي طبقه 
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هـاي اجتمـاعي قـرار دهـد و حتـي             هاي دسـته دو و سـه و چهـار را در قلمـروي نظريـه                 اغلب نظريه 

ي از  دليل و زمينه نيست كه بخش       بي. شناسي را يك سنت آكادميك در حال فروپاشي تعريف كند           جامعه

هـاي   انـد و از واژة نظريـه      اي شـده    رشـته   هاي اخير عالقمند به مطالعـات بـين         پردازان در دهه    اين نظريه 

: ۱۳۸۵جـي دان،    (برنـد     هاي اجتماعي را بيشتر بكار مـي        شناسي كمتر استفاده كرده و واژة نظريه        جامعه

۵۱۱.(  

  

  ها  كالسيكدر مقايسه باهاي متأخر  شرايط تكوين نظريه
هـاي كالسـيك و       ها بـر اسـاس نظريـه        مالحظه شد  نظريه   ک،  ي جدول   يبند در طبقه  كه   طور همان

شناسي در طول قرن بيستم تغيير كرده اما اين تغييرات  هاِي رشته جامعه  نظريه. ندا بندي نشده   متأخر طبقه 

ا را بـه    هـ   توان نظريـه    با اين همه مي   . پردازي نشده است    هاي اصلي نظريه    باعث تغيير بنيادي در ويژگي    

شناسان بـا معيارهـاي متفـاوتي         كالسيك و متأخر مانند جدول شماره دو تفكيك كرد كه معموالً جامعه           

هـاي كالسـيك و    كننده براي تفكيك نظريه     هاي تعيين   يكي از اين مالك   . كنند  آنها را از يكديگر جدا مي     

ها است  به دورة كالسيكمتأخر، تغييرات چشمگير شرايط زندگي اجتماعي مردم در دورة متأخر نسبت     

  .١)۴-۷: ۱۳۷۷گيدنز، (

داري ماركس، نظريه جامعة ارگانيكي دوركم، نظرية         هاي كالسيكي چون نظريه جامعة سرمايه       نظريه

، با ابعاد مثبت و منفي آن، در زماني مطرح شـدند            [...]رشد فزايندة روند عقالنيت در زندگي مدرِن وبر       

 پيامدهاي دو انقالب بزرگ صنعتي و دموكراتيـك سياسـي در            ها و گسترش    كه زمانه در معرض چالش    

جمعيت اروپا دوبرابر   : شد  ها مواردي از اين دست را شامل مي         اين پيامدها و چالش   .  بوده است  ۱۹قرن  

ايـن  (شد و در کمتر از صد سال از صد و چهل ميليون به حدود دويست و هشتاد ميليـون نفـر رسـيد                      

توانست به راحتـي ايـن          اك، مسكن، امنيت و غيره داشت و جامعه نمي        جمعيت جديد نياز به غذا، پوش     

؛ شرايط كار اين جمعيت تغييرات اساسي پيدا كرد، ظهور كـار            )نياز فزاينده را در زمان كوتاه فراهم كند       

اي با شرايط كار جاافتاده در زندگي كشاورزي فئودالي تفاوت اساسي داشت؛ نظـام مالكيـت و                   كارخانه

اي آن تغييرات اساسي كرد، در گذشته مالكيت فردي، ثبتي و قابل خريد و فروش به سبك                 ساز و كاره  

                                                 
ناختند و تبيـين كردنـد و   هايشان زمانه خود را ش      اين است كه آنها با نظريه       شناسان كالسيك   منظور بعضي از متفكران از جامعه      .١

ها  بعضي از متفكران معتقدند كه كالسيك. ها براي شناخت زمانة كنوني استفاده كرد توان از نظريات اين كالسيك هم اكنون مي

تـوانيم   هـاي آنهـا مـي    اند و مـا بـا راهنمـايي و آمـوزه     هاي اجتماعي روشن كرده هاي اصلي را در هنگام مطالعه پديده   گيري  جهت

ها و متأخيرين را در تفاوت شرايط اجتماعي و اقتصادي            شناسان تفاوت كالسيك    برخي ديگر از جامعه   . كنوني را بشناسيم  جوامع  

 .تر است دانند و اين پژوهش به اين نظر نزديك مي
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جمعيت شهرهاي قديمي اروپا كم بـود و        (دوران امروزي متداول نبود؛ شهرها رشد فزاينده پيدا کردند          

هـاي   نزندگي افراد جاافتاده بود، اما با رشد فزاينده و سريع شهرها شاهد زندگي تعداد زيـادي از انـسا            

؛ انبـوهي از مـردم از       )هـايي گسـسته در شـهرها بـوديم          بيگانه و رهاشده، با روابطي آشـفته و خـانواده         

ها و مراكز جديد شهري و نقاط غيرمأنوس زندگي  هاي خود جابجاشده و در كارخانه ها و محله خانواده

انسان با انسان و انـسان      هاي كشاورزي روابط      ها و محيط    كردند؛ رشد فزايندة تكنولوژي در كارخانه       مي

هـاي   هاي سياسي كـه در معـرض جاذبـه         با طبيعت و حتي انسان با خدا را دچار تغيير داده بود؛ و توده             

هاِي ليبرالي، سوسياليستي و ناسيوناليستي قرار داشتند، به طور فزاينده افـزايش يافتـه بودنـد                  ايدئولوژي

هاي خود را براي تفسير و تبيين مـسائل ناشـي       هشناسان كالسيك نظري    جامعه). ۵۶-۵۹: ۱۳۸۲كرايب،  (

سازي نه فقـط تمـامي    اما از نيمه دوم قرن بيستم امواج نوسازي و مدرن. اند  از وضعيت مذكور پرورانده   

  . سپهرهاي زندگي جامعة غربي را فراگرفت بلكه زندگي مردم در نقاط ديگر كرة زمين را نيز در نورديد

  

  پردازان كالسيك و متأخر  تفكيك نظريه.٢جدول شماره 
  هاي مشهور آنها نظريه  ترين آنها شده پذيرفته  پردازي هاي نظريه ه دور

  داري جامعة سرمايه  كارل ماركس
  جامعة مكانيكي و ارگانيكي  اميل دوركم
  رشد فزايندة رفتار عقالني  ماكس وبر

شناسـي    پـردازان كالسـيك جامعـه       نظريه
۱۹۲۰-۱۸۵۰  

ل، پارسـونز و مرتـون      برخي زيم (و ديگران   
  )دهند ها قرار مي را جزو كالسيك

____________  

آلفرد شوتس، نوربرت الياس، پيتر     (ديگران  
  ...)برگر،

____________  

  نظارتي جامعة   ميشل فوكو
  داري پيشرفته جامعة بحرانِي سرمايه  يورگن هابرماس

  جامعة بازانديشانه  ني گيدنزآنتو
  سرماية اجتماعي  بورديو

شناســي از  پــردازان متــأخر جامعــه نظريــه
   تاكنون-۱۹۶۰

الكساندر، كالينز، كلمـن، كاسـتلز،      (ديگران  
  ...)بك، ترنر و 

______________  

  

كه با شدت و ضعِف متفاوت در اينجا و آنجا در جريان            (ها    هاي دورة كالسيك    غير از تداوم چالش   

گيـدنز شـرايط    . هاي جديدي روبرو شدند     شرايط و چالش  پردازان متأخر با       به بعد نظريه   ۱۹۶۰از  ) بود

شناسان كالسيك را ذيل عنـوان مدرنيتـه اول و شـرايط دورة متـأخر را ذيـل مدرنيتـة دوم                       دورة جامعه 

هـايي كـه از       هـا و نـا اميـدي        افـسردگي : شـرايطي ماننـد   ). ۱۲۲ـ۱۲۳: ۲۰۰۶دنز،  يگ(كند    بندي مي   طبقه

هاي فاشيستي و نازيستي در اروپا   بود؛ جنبش بود رخت بربستههاي جهاني اول و دوم ناشي شده  جنگ
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ها غير منتظره بود، شكست خورده بودند؛ حقوق شهروندي           هاي كالسيك   كه ظهورشان بر خالف نظريه    

از حقوق برابِر سياسِي شهروندان به حقوق برابـر اقتـصادي و اجتمـاعي گـسترش يافتـه بـود؛ توسـعه                 

دم را در آمريكا و اروپا تحت تأثير قرار داده بود و مردم اين دو منطقه     اقتصادي زندگي هشتاد درصد مر    

گرايي  المللي هاي دوران اوليه صنعتي شدن دور شده و وارد مرحله وفور شده بودند؛ بين از دورة كميابي

 هاي مطالعاتي، مالي، اداري و نظامي آمريكـا         پس از استقرار سازمان ملل افزايش پيدا كرده بود؛ حمايت         

به كشورهايي كه در معرض جاذبة قطب كمونيستي بلـوك شـرق بودنـد، افـزايش يافتـه بـود؛ صـداي         

هـاي    شـد؛ اروپـا و آمريكـا ديگـر شـاهد جنـبش              كشورهاي جهان سوم در جهان غرب بهتر شنيده مي        

هاي جديد اجتماعي مانند جنبش دانـشجويي،         كالسيك كارگري نبود بلكه در عوض در معرض جنبش        

اي  گرايان قرار داشت؛ جنگ سرد و نگرانـي از جنـگ هـسته    ضد جنگ، جوانان، و همجنس   زنان، سبز،   

جدي شده بود؛ فرديت رشد فزاينده پيدا كرده بود و بحراِن هويت تشديد شده بود؛ اقتصاد و تجـارت                   

هـاي آلـودگي محـيط        آزاد و محصوالت فرهنگي رشد فزاينده و بعد جهاني پيدا كرده بودند؛ شـاخص             

شـود؛ در     شـد و مـي      طح كرة زمين بخاطر توسعة اقتصادي نامتوازن روز به روز بـدتر مـي             زيست در س  

در هر سه ديـن يهـودي، مـسيحي و          (هاي مذهبي     هاي مدرنيته دوم شاهد رشد جنبش       واكنش به بحران  

هـاي    هاي مـذهبي كـه جنـبش        ها نه فقط جنبش     بيني كالسيك   بوده و هستيم؛ و بر خالف پيش      ) اسالمي

هـاي متـأخري چـون        نظريـه . دهند  ي هم خاموش نشده و همچنان به حركت خود ادامه مي          ناسيوناليست

) هـاي متـأخر ديگـر       و نظريـه  (داري پيشرفته     هاي جامعة سرمايه    نظرية جامعة بازانديشانه، نظريه بحران    

  ).همان(براي تفسير و تبيين چنين وضعيِت جديدي پرورده شدند 

  
  هاي متأخر علِل تنوع نظريه

شـناختي    طور معمول در مطالعات جامعه      به) در جدول يك  (هاي موجود در دستة اول        نظريهامروزه  

ها از آزمون و وارسي تجربـي         بعضي از اين نظريه   . رود  براي بررسي پديده و مسائل اجتماعي به كار مي        

امـا بـه   . نـد گير شناسي قرار مي اند و در آرشيو رشتة جامعه  آيند و تعدادي از آنها ناموفق       موفق بيرون مي  

هاي دسته دوم و سوم در جـدول          خصوصاً نظريه (شناسي    هاي جامعه   قول جفري الكساندر اغلب نظريه    

بـه نظـر او آرزوي      . هاي امروزي جامعه نيستند     اي در بررسي چالش     كننده  نظريات جاافتاده و تمام   ) يك

هاي پراكنـده نظـري را    اش همة فعاليت گرايانه  ساخت-خواست با طرح نظريه كاركردي   پارسونز كه مي  

اي از قـضاياي      ها بيشتر مجموعه    اغلب نظريه . در اين نظرية كالن سامان دهد، عمالً برآورده نشده است         

هـاي    كه در هنگام تحقيق دربـارة مـسائل و پديـده          (گون هستند كه در چارچوب نظري محققان          فرضيه

هـاي دسـته دوم و سـوم در           ظريـه الكـساندر ن  . شـود   به كـار گرفتـه مـي      ) شود  مختلف جامعه تنظيم مي   
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و از ايـن نظـر      ). ۱۳۸۶الكـساندر،   (خواند    شناسي را به درستي گرايشات و راهنماهاي نظري مي          جامعه

هاي گوناگون    داند كه دائم با نظريه      اي پويا و زنده مي      شناسي را همچون آنتوني گيدنز رشته       رشتة جامعه 

آيد كه چرا      اين همه اين سؤال براي دانشجو پيش مي        با). ۷ـ۸: ۲۰۰۶دنز،  يگ(كند    دست و پنجه نرم مي    

  اند؟  هاي متأخر به اين ميزان متعدد و متنوع نظريه

شناسـي را احـصا    هاي متأخر جامعـه  هاي اخير عوامل تنوع نظريه شناساني كه در سال از ميان جامعه  

علل فكري اسـت كـه بـه        اول  . كند   به چهار دسته علت اشاره مي      جامعاند، استيل من در يك نگاِه         كرده

پـردازان كالسـيك      اين علت دروني به تأثيرات فكري نظريـه       . شود  شناسي مربوط مي    درون رشتة جامعه  

در آثار نظري ماركس با انـسجام نظـري،         . گردد  شناسان متأخر مربوط مي     شناسي بر انديشة جامعه     جامعه

م با متمايز كردن واقعيت اجتماعي از  تجربي و انتقادات هنجاري؛ در آثار دورك-انبوه تحقيقات تاريخي 

شناسي ديـن،     شناسي تحقيق؛ و در آثار وبر با اصولي در فهم جامعه            ساير واقعيات و تنظيم اصول روش     

شناسـان متـأخر چگونـه از ايـن      بايد ديد كه جامعه. هاي اداري، توسعه و سياست روبرو هستيم    سازمان

 نمونه، همانطور كه ذكر شد، مرتـون آن دسـته از مباحـث              به عنوان . اند     سود برده   منابع نظري كالسيك  

هاي با برد     ها را در قالب نظريه      پذيرفت كه قابل وارسي تجربي بود و اين بحث          ها را مي    نظري كالسيك 

منبعي بـراي بـصيرت    ) اش   تجربي -با نگاه انتقادي  (ها را     كرد و ساير مباحث كالسيك      متوسط تنظيم مي  

هـا   يا براي هابرماس مباحـث كالسـيك  . هايي از آنها نيز بدبين بود      به بخش  دانست و   شناختي مي   جامعه

بود تا بتواند نظرية تركيبي خودش را در زمينة عقالنيت ارتباطي تنظـيم             ) نه تبييني (يك تجربة تفسيري    

يك پديدة علمـي متعـارف نيـست بلكـه يـك            ) يا نظريه اجتماعي  (شناسي    از نظر او نظرية جامعه    . كند

يا نظرية گيدنز   . هاي اجتماعي و درمان دردهاي جامعة مدرن است         تقادي براي شناسايي آسيب   وسيلة ان 

ها دربارة جامعـة   هاي كالسيك دربارة چهار مجموعة نهادي مدرنيته از نقد و در عين حال تركيب نظريه     

ها تغذيه كـرده       متفاوتي از كالسيك    پردازي به گونة    به بيان ديگر هر نظريه    . صنعتي اوليه اثر گرفته است    

  . كند و مي

پـردازان    نظريـه . شـود   شناسي مربوط مي    دومين دسته، علل فكري است كه به خارج از رشته جامعه          

. انـد   انـد نيـز اثـر پذيرفتـه         شناسي مطـرح شـده      شناسي از مباحثي كه بيرون از رشتة جامعه         متأخر جامعه 

 نظارتي فوكو و رفتارگرايي در روانشناسي       شناسي بر نظرية جامعة     گرايي در زبان    عنوان نمونه، ساخت    به

و بحـث او    (اي کاستلز اثر گذاشته است؛ يا نظرية عقالنيـت ارتبـاطي هابرمـاس                بر نظرية جامعة شبكه   

  . از فلسفة عملگراي آمريكا اثر گرفته است) دربارة اخالق گفتماني و هنجارهاي اخالقي

پرداز متأخر اثر گذاشته      دگي شخصي نظريه  هاي اجتماعي كه بر زن      سومين علت اين تنوع به ويژگي     

هاي مهاجرت، سفرهاي تحقيقـاتي،       پرداز در زمينه    خاطرات و تجربياتي كه نظريه    . شود  است، مربوط مي  
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. اش اثـر گـذارده اسـت    پـردازي  است، بر نظريـه  اي داشته  اي، قومي و مدرسه     شرايط شغلي، سوابق طبقه   

اش در    بورديـو از تجربـه    » سـرماية اجتمـاعي   «و  » ليد اجتماعي بازتو«شود نظرية     عنوان نمونه گفته مي     به

  . دوران تحصيل در مدرسه به شدت تأثير گرفته است

مثـل رونـدها و رخـدادهاي    (پرداز است  چهارمين علت نيز عوامل اجتماعي خارج از زندگي نظريه     

شاره قـرار گرفتنـد     اغلب شرايطي كه در فراز قبل مورد ا       ).  سياسي در جامعه و جهان او      -مهم اجتماعي 

عنوان نمونه رشد فزايندة تكنولوژي ارتباطـات و اطالعـات در             به. از زمرة علل اجتماعي بيروني هستند     

: ۲۰۰۳تـزر،  ير(گيـدنز اثـر گذاشـته اسـت     » جامعه بازانديـشانة «دو دهة اخير مستقيماً بر تكوين نظرية    

  ).۱ـ۱۰

  

  ها سود ببريم؟ چگونه از نظريه
توان به سؤال محوري اين مقاله،        ها انجام شد بهتر مي      كه تاكنون دربارة نظريه   هايي    بر اساس تفكيك  

شناسي را بايد در هنگام تحقيق دربـارة مـسائل جامعـه جـدي                رجوع به ذخيرة نظري جامعه    . پاسخ داد 

همانطور كه ذكر شد به رغم تنوع و ابهامي كه در كاربرد نظريه وجود دارد، اگر هر يـك از                    . تلقي كنيم 

ها را در جاي خود قرار دهيم و ارزيابي کنيم، اين نظريـات مـا را در هنگـام تحقيـق يـاري                       اع نظريه انو

تواند چشم پژوهشگر را در فهم چرايي و تعليل و تبيين مسائل جامعه  هاي دسته اول مي نظريه. دهند  مي

اصـلي در دوران    هـا و رونـدهاي        هاي دسته دوم به محقق بصيرتي عمومي دربارة ريـشه           باز كند؛ نظريه  

کند كه هـر يـک بـه     هاي گوناگوني آشنا مي    هاي دسته سوم محقق را با سرمشق        دهد؛ و نظريه    جديد مي 

نحوي براي حل معماهاي بنيادي كه در هنگام تحقيقات جدي اجتمـاعي در پـيش روي محقـق اسـت             

هـاِي    ر را به آسـيب    هاي دسته چهارم نيز پژوهشگ      كنند؛ نظريه   هاِي راهگشايي را پيشنهاد مي      گيري  جهت

بـه همـين   . كند  برند، ملتفت مي    شناسي و جامعه مدرِن متأخر از آن رنج مي          هاي جامعه   عمومي كه نظريه  

 بازانديشانة جامعه مدرن بلكه از بازانديشي در  پردازان متأخر نه فقط از اهميت ويژگي دليل اغلب نظريه 

شناسـي فقـط دربـارة مـسائل جامعـه            ردازي جامعـه  پ  بدين معنا كه نظريه   . اند  شناسي هم ياد كرده     جامعه

پردازي در معرض روشـنگري و نقـد و بقـول گيـدنز تأمـل و                  كند بلكه خود اين نظريه      روشنگري نمي 

  ).۵۴-۹: ۱۳۸۶گيدنز، (گيرد  تأويل مجدد قرار مي

 شناسي بهرة بيـشتري ببرنـد كـه واقعـاً           توانند از ذخيرة نظري جامعه      دانشجويان و محققان وقتي مي    

پـردازِي تمـام      اساسـاً از زمـره داليـل اصـلي نظريـه          . ها و مسائل جدي اجتماعي داشـته باشـند          پرسش

اند، و براي پاسخ به       هاي جدي داشته    اين بوده كه آنان پرسش    ) اعم از كالسيك و متأخر    (شناسان    جامعه

پـردازي    پـردازي نظريـه     ريـه اند كه فقط براي نظ      درد نبوده   به بيان ساده آنها بي    . اند  پردازي كرده   آن نظريه 
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رو   از ايـن  . اند  اند و براي مسائل جدي جامعه به دنبال پاسخ عميق و ژرف بوده              كنند، بلکه دغدغه داشته   

اند بعيـد اسـت بتواننـد بـه راحتـي از ذخيـرة متنـوع                  دانشجوياني كه مسألة جدي خود را تنظيم نكرده       

شناسي برايش به دو  ارد مباحث نظري جامعهدانشجويي كه پرسش اجتماعي د   . شناسي سود ببرند    جامعه

هايي كه بـه سـؤال او         هايي كه به نحوي به پرسش او مربوط است و نظريه            نظريه: شود  بخش تقسيم مي  

و البتـه بـا     (شناسـي     دانشجويي كه پرسشي جدي دارد با مراجعه به ذخيرة نظريه جامعه          . ارتباطي ندارد 

رچوب نظري تحقيق خود را تدوين كنـد، تـا در جريـان             تواند چا   مي) درگير شدن با موضوع تحقيقش    

هاي به كارگرفته شده در آن        و نقش متغيرها، عوامل و نظريه     (انجام تحقيق كفايت اين چارچوب نظري       

  ١.را با واقعيت روشن كند) چارچوب

هـاي نظـري مـاهيتي تركيبـي          و چـارچوب  ) هاي دستة دوم و سوم      خصوصاً نظريه (ها    اغلب نظريه 

هاي نظري تحقيقـاتي كـه حـول و        چارچوب: الف. توان اين تركيب را نشان داد       ر سه سطح مي   د. دارند

؛ و ۱۳۸۰؛ علل رشد فزايندة طالق در دهه    ۵۷مثل علل وقوع انقالب اسالمي      (حوش سؤاالت مشخص    

هاي گوناگون دسـتة اول اقتبـاس         زند، اغلب از متغيرها و عناصري تشكيل شده كه از نظريه            دور مي ...) 

تحقيقاتي كه به عملکرد يـك جامعـه يـا يـك دوره مثـل دورة صـنعتي يـا پـساصنعتي           : ب. ده است ش

تـوان گفـت اغلـب     كـه مـي   انـد، بـه طـوري    هـاي دسـتة دوم      اند، اغلب حاصل ترکيبي از نظريه       پرداخته

انـد بـراي تبيـين جامعـة پـساصنعتي            هاي كالن خود كوشش كرده      پردازي  پردازان متأخر در نظريه     نظريه

پـردازان از   اغلـب نظريـه  : ج. هاي كالِن متفكراِن كالسيك را با هم تركيـب كننـد      وني در غرب نظريه   كن

داراي سبك و سرمشق خاصي هستند، اما اگر        ) اي  يا از منظر مكتبي يا مدرسه     (ها    منظر دستة سوم نظريه   

گويند   ب سخن مي  شناسان از لزوم تركيب مكات      به همين سطح كار آنها نيز دقت شود، تعدادي از جامعه          

طـور ناآگاهانـه در هنگـام تحقيـق در سـطح              شناسان بـه    و تعدادي از جامعه   ) ۶۳۰-۶۲۴: ۱۳۷۹ريتزر،  (

به همين دليل هر محققي بايد چـارچوب  ). ۳۷-۳۵: ۱۳۸۲يان كرايب، (كنند  مكتبي نيز تركيبي عمل مي  

رسد كه عمـالً    به نظر مي  . ردنظري تحقيقاتش را روشن و صريح بيان كند كه معموالً محتواي تركيبي دا            

شناختي سراغ گرفت از لحاظ نظـري و مكتبـي داراي رويكـرد خـالص و                  اي جامعه   توان از مطالعه    نمي

 مهم اين است كه اجزاي تشكيل دهندة چارچوب نظري محقق با هـم انـسجام داشـته                  -يكدستي باشد 

  . باشد و بخشي از آن بخش ديگري رانقض نكند

                                                 
شود  جو مجبور ميبراي پاسخ به مسأله دانش. ها ورود به اين بحث از طريق مسألة تحقيق است هاي فهم نظريه  راه يكي از بهترين .١

هـا ارتبـاط      توانـد بـا نظريـه       وي از اين طريق و با حالتي فعال مـي         . مراجعه كند ) در ارتباط با سؤالش   (شناسي    به خزانة نظري جامعه   

بـراي توضـيح مـسأله اعتيـاد در         (هاي رايـج      بعنوان نمونه براي آشنايي با دو چارچوب نظري كه يكي بر اساس نظريه            . برقرار كند 

  .مراجعه كنيد) ١٣٨٧پور،  جالئي(تنظيم شده به ) براي توضيح دموكراسي در ايران(هاي كالن  يكي بر اساس نظريهو ) ايران
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شناسي سود ببريم كه اوالً سؤال جـدي و           هاي گوناگون جامعه    وانيم از نظريه  ت  بدين ترتيب وقتي مي   

شناسي  ها در ذخيرة نظري جامعه هاي انواع نظريه روشن تحقيقاتي داشته باشيم، ثانياً با معيارها و ويژگي

خود را آشنا كنيم و ثالثاً براي پاسخ به پرسش خود يك چارچوب نظري روشن و صريح تدوين كنـيم                    

هـاي    چـه در سـطح تركيـب نظريـه        (االخره از اينكه چارچوب نظري ما در هر سطح تركيبي باشـد             و ب 

نگراني بـه خـود راه      ) شناسي  ها كالن و چه در سطح مكاتب جامعه         متداول، چه در سطح تركيب نظريه     

هـا   مهم اين است كه در هنگام تدوين چارچوب نظري داليل موجه خود را بـراي ايـن تركيـب              . ندهيم

 باشيم تا در هنگام انجام پژوهش دقيقاً بدانيم كـه             و مجموعة نظري منسجمي را فراهم كرده       ١كردهذكر  

اي بـا   البتـه تركيـب هـر نظريـه    . خواهيم وارسي كنيم   چه متغيرها، يا علل و يا رويكردهاي نظري را مي         

شـناختي    معـه هاي فلسفي و جا     فرض  نظريات ديگر ممكن نيست و صرفاً نظرياتي قابل تركيبند كه پيش          

شناسـي بـه معنـاي مـصرف مقلدانـه از آنهـا               توصية به استفاده از ذخيرة نظري جامعه      . سازگاري دارند 

ممكن است در جريان تحقيق روشن شود كه چارچوب نظري محقـق  بـه قـدر الزم راهگـشا                    . نيست

  .نيست و به كوشش نظري ديگري نياز است

  »رفع تكليفي«و » راهگشا«هاي نظري  چارچوب
شناسي و تداوم آن به انجـام پـژوهش در بـاب مـسائل جامعـه                  طور كه اشاره شد رشد جامعه      انهم

شناسـي    هـاي جامعـه     از يک طرف، اين تحقيقات براي فهم بهتر مسائل جامعه بـه نظريـه             . وابسته است 

كننـدگي   تواند استحكام و ضعف يا راهگشا يـا گمـراه       نيازمند است و از طرف ديگر نتايج تحقيقات مي        

ما در جريان انجام تحقيقات، يـك       . هاي جديد كمك كند     گيري نظريه   ها را روشن كند و به شكل        ظريهن

كنـيم مباحـث نظـري تحقيـق خـود را در يـك                بريم بلكه سعي مـي      نظريه را به طور مستقيم بكار نمي      

. چارچوب نظري تدوين كنيم و در ذيل آن چارچوب نظري به پژوهش موضوع مورد تحقيق بپـردازيم                

بيشتر ) جدول يك (شناسي    هاي جامعه   هاي نظري از دستة اول نظريه       عموالً در هنگام تدوين چارچوب    م

اش   شناسي تحقيقي اسـت كـه در چـارچوب نظـري            كنيم، اما يك تحقيق جاافتاده در جامعه        استفاده مي 

وشـن  ر) دسته سوم(شناسي  و مكاتب جامعه ) دسته دوم (هاِي كالن     موضع نظري محقق نسبت به نظريه     

شود با معرفي دو سنخ، كه با مروري بر سي نمونـه              در اين بخش از مقاله از منظر مزبور سعي مي         . باشد

اي  هاي دانشجويان و مصاحبه با پانزده نفر از اعضاي هيئت علمـي بـه دسـت آمـده، اشـاره        نامه  از پايان 

                                                 
هـاي متـداول و كـالن بلكـه در سـطح مكاتـب                شناساني است كه نه فقـط در سـطح نظريـه            عنوان نمونه ريتزر از جمله جامعه       به .٢

 و جاناتان ترنر نيز با ذكر داليل ديگـري          ).٦٢٤-٦٤٢: ١٣٧٨ريتزر،  ( زند  ب مي شناسي آگاهانه و با ذكر دليل دست به تركي          جامعه

  ).۴۰۵ـ۴۲۳: ۲۰۰۵کالهن، (زند  دست به تركيب مي
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 بـه بـاور   .١شـود رود  هاي نظري كـه در ايـن تحقيقـات بكـار مـي              شناسانه به وضعيت چارچوب     آسيب

رفع "و  " راهگشا"هاي نظري     توان به دو سنِخ چارچوب      ها را مي    نامه  هاي نظري پايان    نگارنده، چارچوب 

  .تقيسم كرد" تكليفي

بندي مزبور بر     تيپ.  نظري ذكر شده است     هاِي اين دو سنخ چارچوب      ويژگي،  شماره سه جدول  در  

. تنظـيم شـده اسـت     " رفع تكليفـي  "ي نظري   ها  هاي نظري راهگشا در برابر چارچوب       اساس چارچوب 

هـاي دسـته      يا تركيبي از متغيرهاي نظريه    (هاي نظري راهگشا از يك نظرية دسته اول           معموالً چارچوب 

براي بررسي مسألة اجتماعي به ليستي از علل رديـف شـده            : ها  در اين چارچوب  . شود  تشكيل مي ) اول

گـردد؛ محقـق در چـارچوب         تفكيك مـي  » اي  علل زمينه «از ميان انبوه    » علل مؤثر «شود بلكه     اشاره نمي 

روشـن  ) در جدول يك  (هاي دستة دوم و سوم        برد را با نظريه     اي كه به كار مي      نظري خود نسبت نظريه   

هـاي    هاِي قرن نوزدهمي ادعاي صدق و كـذب چـارچوب           توان همانند پوزيتيويست    كند؛ گرچه نمي    مي

هاي آكادميك عرفـاً      كه در محيط  (بت به شواهد تجربي     نظري را داشت اما چارچوب نظري راهگشا نس       

هاي نظري راهگشا ما را به علل مؤثر          تر چارچوب   به بيان ساده  . تفاوت نيست   بي) شود  تجربي فرض مي  

شوند و حداقل به صورت آزمايشي در مواجهه با آن مسائل بـه                رهنمون مي   هاي جامعه   مسائل يا آسيب  

  . زنند هاي بديل دامن مي بحثدهند يا به  ما راه را نشان مي

هـا معمـوالً      در اين چارچوب  . سخن گفت "  تكليفي  رفع"هاي نظري     توان از چارچوب    در مقابل مي  

شـود از ميـان ايـن         رود اما معلوم نمـي      براي ارزيابي مسائل جامعه از علل و متغيرهاي زيادي سخن مي          

شود و بـه نـسبت متغيرهـا و           علمي گم مي  هاي    علل كدام مؤثرتر است؛ يا نظريات محقق در انبوه واژه         

  .مباحث كليدي تحقيق با ديدگاه كالن و ديدگاه مكتبِي محقق روشن نيست

  

                                                 
شناسي، توسعه، مسائل اجتماعي، ارتباطات       هاي جامعه   هاي مذكور عمدتاً مربوط به دانشجويان كارشناسي ارشد رشته          نامه  پايان .١

 انجام شده ١٣٨٦ الي ١٣٧٩هاي  دانشگاه تهران، عالمه طباطبائي و تربيت مدرس است كه در بين سالدر دانشكدة علوم اجتماعي 

هاي مـذكور بودنـد و هـر كـدام            هاي علمي هم عمدتاً از استادياران، دانشياران و اساتيد دانشگاه           پانزده نفر از اعضاي هيئت    . است

 .ابي جنبة مقدماتي دارددر ضمن اين ارزي. اند ها را داشته تجربة داوري رساله
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 هاي دانشجويي  نامه دو سنخ چارچوب نظري در پايان. ٣قاب شمارة 
  "رفع تكليفي"چارچوب نظري   "راهگشا"چارچوب نظري 

در . ري در كارنـد   هـاي اجتمـاعي علـل بيـشما         ها و آسـيب      در وقوع پديده   
اکتفـا  ) اي  يـا زمينـه   (شـمار     چارچوب نظري راهگشا فقط به ليست کردن علـل بـي          

است و اين كاربرد نظريـه اسـت كـه          » علل مؤثر «شود و محقق به دنبال فهم         نمي
از .  هـستند   اي  كننده و مؤثر و كدام عواملي زمينـه         كند كدام عوامل تعيين     روشن مي 

شناسي به كلنجار ذهني و تجربي زيـادي نيـاز            ِت جامعه رو انجام اين نوع تحقيقا      اين
  .كند دارد و معموالً محقق خود را گرفتار اين فرآيند سخت نمي

اي از     در چارچوب نظري رفع تكليفي، دغدغة اصلي تفكيـك علـل زمنيـه             
اي   در اين نوع چارچوب نظري عللي براي تبييِن وقوع هـر پديـده            . علل مؤثر نيست  

. هاي آماري ميان اين علـل روشـن شـود    گردد همبستگي  عي ميشود و س  ليست مي 
تواند اوالً براي دانشجو يا محقق رفـع          شناسي مي   لذا انجام اين نوع تحقيقات جامعه     

و ثانياً امكان   ) اش را از مراحل آكادميك بگذراند       نامه  تواند پايان   مثالً مي (تكليف كند   
آوري و ليـست كـردن علـل از      جمـع توليد آن زياد دشوار نيست، زيرا اساس آن بـر           

  .اينجا و آنجا است
 

 چارچوب نظري و فرضيات تحقيق قبل از انجام تحقيق بـراي مخاطبـاِن              
شـنود    يعني وقتي مخاطب در ابتـدا پاسـخ محقـق را مـي            . است» مسموع«تحقيق  

تـر   بـه عبـارت فنـي   . كننده است يا ارزش پيگيري دارد اجماالً آن سخن برايش قانع  
ــه ســؤال تحقيــق قبــل از انجــام تحقيــق كفايــت ذهنــي   هــاي پاســخ  محقــق ب

)subjective adequacy (دارد.  

 
خيلـي از  . نيـست » مـسموع « چارچوب نظري و فرضـيات تحقيـق لزومـاً          

اي از قـضاياِي بـه ظـاهر علمـي و             اوقات چارچوب نظـري در برگيرنـدة مجموعـه        
  .معنا است ياي از كلماِت پيجيده، فني و ب آكادميك و در باطن مجموعه

 
 تحقيق معمـوالً از چنـد طريـق دسـت بـه         براي نشان دادن كفايِت عيني     

هـاي    پيمايش؛ مشاهدة مستقيم؛ مصاحبة عميق؛ شيوه     : شود، از جمله    تجربه زده مي  
  ).ها و يا ترکيبي از اين(اي؛ يا كار روي منابع تحقيقي موجود  مقايسه

 
ــق      ــي تحقي ــت عين ــشان دادن كفاي ــراي ن ــق ب  objective( محق

adequacy (      گاهي اوقـات دفـاع     . شود  بيشتر به نمايش جداوِل آماري متوسل مي
در (شـود   از نتايج تحقيق بدون ذكر دليل و صرفاً با تأكيد بر جداول آماري انجام مي   

اي كـه مـسموع       اي است در خدمت چارچوب نظـري        صورتيكه آمار و جداول وسيله    
  ).ي آن هستيماست و به دنبال روشن کردن كفايت عين

 
هاِي چهارگانة مذكور     هاي نظري راهگشا از هر كدام از نظريه          در چارچوب  

هـا را در يـك        در جدول يك برداشت و انتظار روشني وجود دارد و محقق همـة آن             
  .كند ريزد و با ذكر دليل چارچوب نظري تركيبي خود را تدوين مي كاسه نمي

 
هـاي نـوع اول،    ليفي از انواِع نظريه   هاي نظري رفع تك      معموالً در چارچوب   

و بدون  (هاي گوناگون     برداري از نظريه    شود و محقق با گرته      دوم و سوم استفاده مي    
ها در رونِد تحقيـق و بـا          دقت مفهومي و با كم توجهي در رعايت جايگاه اين نظريه          

لـذا  . دهـد   مـي » نمايش علمي و آمـاري    «) كم دقتي در حفظ انسجام موضع نظري      
كنـد، از     ر به راحتي و بدون دليل از يك مدرسه به مدرسة ديگر حركت مي             پژوهشگ

زنـد و تحـت نـام چـارچوب نظـري             يك نظريه كالن به نظريه كالن ديگر پل مي        
  . كند تركيبي همه چيز را به هم وصل مي

  
 دانشجو و محقق پس از انجام تحقيق عالقه دارد نتيجة تحقيـق خـود را                

ايـن نـوع تحقيقـات بـه غنـاي          . ه و از آن دفـاع نمايـد       در عرصة عمومي ارائه كرد    
زيـرا در ايـن نـوع بررسـي     . كند هاي عرصة عمومي و نقد و بررسي كمك مي          بحث

شـود و بـدين ترتيـب ايـن نـوع         غـرق نمـي   » اي  علِل زمينه «در انبوه   » علل مؤثر «
مفيـد و راهگـشا     ) و دولـِت مـسئول    (تواند براي محافل علمي و جامعه         مطالعات مي 

  .دباش

 
هاي نظـري رفـع تكليفـي را نيـز         دو سري از تحقيقات مبتني بر چارچوب       

هـاي كارشناسـي ارشـد        تعداد قابـل تـوجهي از پايـان نامـه         : اول. توان ذكر كرد    مي
هـاي    پيمـايش «شـان مـسموع نيـست ولـي داراي            هاي نظري و فرضيات     چارچوب
. بردنـد   عارضه رنج مـي   است، از سي پايان نامه بيش از نيمي از آنها از اين             » آماري

هـاي    ها براي بررسي پديده     خانه  دوم بخشي از تحقيقاتي است كه به سفارش وزارت        
هـاي نظـري، نتايجـشان در     شود، بخاطر روشن نبودن چـارچوب      اجتماعي انجام مي  

حدود دوازده نفر  از پانزده نفـر از اسـاتيد، بـر             . گيرد  معرض عرصة عمومي قرار نمي    
  .شتندعارضه مزبور اشاره دا

 
 ارائه تحقيقات راهگشا لزوماً به نفع و مصلحت دانـشجو يـا محقـق تمـام                 

مطـابق  ) بخاطر صـراحتي كـه دارد     (زيرا ممكن است نتايج اين تحقيقات       . شود  نمي
مواضع دولت يا بخشي از نيروهاي اجتماعي با نفـوذ نباشـد يـا خوشـايند بعـضي از              

  . شوداساتيد نيفتد و روند اخذ مدرك با مانع روبرو

 
يـا حـق    (كند     محقق پس از انجام تحقيق مدرك تحصيلي خود را اخذ مي           

اما محقق زياد آمادگي ندارد كار خود را در عرصة عمـومي            ). گيرد  تحقيق خود را مي   
 ايـن  -توان به راحتي نقـد و بررسـي كـرد         ارائه دهد، چون اين نوع تحقيقات را نمي       

  .اميدتوان تحقيقات آرشيوي ن نوع تحقيقات را مي
  

تـوان در كـار آبراهاميـان در           يك نمونة از چارچوب نظري راهگشا را مـي         
اي مشخص    او در كتاب ايران بين دو انقالب با مدرسه        . بررسي انقالب اسالمي ديد   

و بـا علـل قابـل       ) جامعة در حال توسـعه    (و با نظرية كالِن مشخص      ) مدرسه تضاد (
لذا هر محقق و منتقدي بـه راحتـي         . وارسي به تبيين انقالب اسالمي پرداخته است      

تواند با نظريـه و برداشـت آبراهاميـان مواجـه شـود، و آن را رد يـا قبـول كنـد                         مي
  ).۱۳۷۷آبراهاميان، (

 
كننده از آنجا که مـبهم اسـت معمـوالً بـا مقاومـت                 ارائه تحقيقات سرگرم   

 گزارش كار   حتي دولت براي ارائه   . شود  دولت و نيروهاي اجتماعي با نفوذ روبرو نمي       
هاي تحقيقاتي، به طور ناخواسته، با اين نوع تحقيقات مشكلي هم ندارد ولـي                بودجه

شـود بلكـه      بايد تأكيد كرد كه از طريق اين نوع تحقيقات مشكالت جامعه حل نمي            
  .گردد متراكم مي
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رسـد مـشكل تحقيقـات علـوم اجتمـاعي و         به نظر مي   ، سه جدولبا توجه به دو سنخ ذكر شده در         

» رفع تكليفي «هاي    نسبت به چارچوب  " راهگشا"شناختي در ايران اين است كه چارچوب نظري           امعهج

اول اينكـه طبـق تجربـة اسـاتيد         . كند  سه توضيح ذيل ادعاي مزبور را تقويت مي       . دست باالتر را ندارند   

ـ   هاي دولتي سفارش داده مـي  مصاحبه شونده، بيش از دو سوم تحقيقات كه توسط دستگاه  س از شـود پ

خالصـه و  . شـود  هـا نگهـداري مـي    هاي كتاب در اطاق مديران، و يـا بايگـاني    ها، قفسه   انجام در آرشيو  

كنند كه در معرض افكار عمـومي قـرار            را پيدا مي    چكيده بيش از دوسوم اين تحقيقات كمتر شانس آن        

» هـاي گفتمـاني     تحليـل  «و» هاي آماري   پيمايش«هايي كه متكي بر       نامه   توضيح دوم به نتايج پايان     ١.گيرد

ها ايدة    دهد كه حدود بيست مورد از آن        ها نشان مي    نامه  مطالعه سي مورد از پايان    . شود  است، مربوط مي  

اند ولي به لحاظ صوري از حيـث نمـايش جـداول آمـاري يـا                  روشني را از پژوهش خود نتيجه نگرفته      

  . مباحث گفتماني با مشكلي روبرو نيستند

بـه  . شـود   مواجهه با مسائل عمدة اجتماعي در عرصة عمومي ايران مربوط مي          توضيح سوم به نحوة     

جمعيت معتاد كـشور بـين      (عنوان نمونه جامعة ايران با بيشترين شمار فرد معتاد به ترياك روبرو است              

» علل مـؤثر آن   «ولي هنوز در بررسي اين پديدة ويرانگِر جامعه         ) شود  دو الي چهار ميليون نفر اعالم مي      

بـه همـين دليـل هـم اكنـون چـه            . اي آن در عرصة عمـومي روشـن نـشده اسـت             به علِل زمينه  نسبت  

را » علـل مـؤثر   «اند براي مهـار ايـن عارضـة ويرانگـر             هاِي دولتي و چه نهادهاي مدني نتوانسته        دستگاه

يكـي از علـل آن ايـن اسـت كـه            ). ۹۰۲-۸۹۵: ۱۳۸۷پـور،     جالئـي (گيري كنند     بصورت متمركز هدف  

  .يابِي مؤثر را تيره كرده است ماعِي رفع تكليفي و آرشيوي، فضاِي علتتحقيقات اجت

  

  گيري نتيجه
گيـري علـل      پـي ( كاربرد مباحث نظري دستة اول جـدول شـمارة يـك             ،در شرايط كنوني در ايران    

البته ادعا ايـن    . هاي دسته دوم و سوم دارد       وضعيت بهتري نسبت به نظريه    ) رخدادها و مسائل اجتماعي   

بلكـه ادعـا ايـن      . هاي جدي روبرو نيست     وضعيت تحقيقات اجتماعي در اين سطح با آسيب       نيست كه   

 و    مهندسـي در چنـد دهـة اخيـر در ايـران رشـد كـرده                -است كه همان طور كه در ايران علوم تجربي        

 -سازند، يا همان طـور كـه علـوم تجربـي     هاي بهتري مي    ها و ماشين    ها، پل   ها، جاده   مهندسان، ساختمان 

اسـت، علـوم      در ايران رشد كرده و وضعيت بهداشتي و درماني ما نسبت به گذشته بهتـر شـده                پزشكي  

                                                 
 شـانس  ۱۳۸۰هـاي ايرانيـان در سـال     هـا و نگـرش   هاي مطالعاتي مثل مطالعه وزارت ارشاد در زمنيـة ارزش           تنها بعضي از پروژه    .١

 ).۱۳۸۰وزارت ارشاد، (كنند  حضور در عرصة عمومي و نقد و بررسي را پيدا مي
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هاي جدي آن در آشناكردن مردم و مسؤالن با مفـاهيم و              ها و كاستي    رغم تمام ضعف    اجتماعي هم علي  

 كنـد و  هاي اجتماعي بهتر از گذشته عمل مي ها و آسيب   شناختي و در بررسي پديده      دستاوردهاي جامعه 

هم اكنون نيز اين محققان اجتماعي هستند كه وجدان جامعه و دولـت را نـسبت بـه                  . رشد داشته است  

هرچند سطح تحقيقات اجتمـاعي راهگـشا در ايـران          [دارند    هاي اجتماعي بيدار نگه مي      مسائل و آسيب  

با سطح تحقيقـات اجتمـاعي در كـشورهاي صـنعتي قابـل      ) هاي مهندسي و پزشكي     درست مثل رشته  (

  ].ايسه نيستمق

تـر    دربارة جامعه ايران نسبت به دسـتة اول عقـب         ) يا دستة دوم در جدول يك     (پردازي كالن    نظريه

شناسـي بـومي و       سال است از جامعـه      منتقديني كه سي  . است؛ ولي باز راهي جز ادامة نظرورزي نيست       

حـداقل ماننـد   (ه بدهنـد كـه   اند نظرية كالني راجع به جامعة ايران ارائ  كنند هنوز نتوانسته    ديني دفاع مي  

مورد استناد محافـل آكادميـك قـرار بگيـرد و در            )  توسعه  نظرية جامعة نفتي و يا نظرية جامعة در حال        

هـاِي   ايـدئولوژي «شناسي را   هاي جامعه   تر اين كه منتقديني كه نظريه       جالب. عرصة عمومي مصرف شود   

يـك  » تاريخ«و  » فرهنگ«و  » تمدن«ليلي آنها   دانند يا كساني كه كوچكترين واحد تح        مي» شناسانه  جامعه

كنـد ارائـه      اي كه تاريخ و تحوالت اجتماعي جامعة ايران را تبيـين              اند نظريه   كشور است، هنوز نتوانسته   

، تحقيقـات اجتمـاعي در ايـران        )يا دستة سـوم در جـدول يـك        (شناسي    از منظر مكاتب جامعه   . نمايند

انـد و     كتـب اصـلي ايـن مكاتـب بـه فارسـي ترجمـه نـشده               زيرا هنـوز بيـشتر      . وضعيت نازلتري دارد  

اصطالحات آن در گفتار فارسـي جـاي خـود را پيـدا نكـرده اسـت و از ضـرورت يـادگيري مكاتـب                         

شناسي بـومي هـم    طرفداران جامعه. شود شناسي به جد دفاع نمي شناسي در هنگام آموزش جامعه   جامعه

به . اند  جدي اجتماعي را ترويج کند دائر نكرده      پس از سي سال مكتب و مدرسة پررونقي كه تحقيقات           

رسد تا زماني كه ايران از مرحلة تمهيد علوم و تحقيقات اجتماعي وارد مرحلـة تـراكم علـوم و                      نظر مي 

تـا  . شناسـي را داشـت      تحقيقات اجتماعي نشود، بعيد است بتوان انتظار ظهور يك مكتب ايراني جامعه           

شناسان ايراني بايـد      جامعه) و علوم اجتماعي  (شناسي    اعي جامعه رسيدن به مرحلة تراكم تحقيقات اجتم     

) هـاي نظـري راهگـشا       از طريـق تمهيـد چـارچوب      (طور مستمر دست به توصيف و تبيين        ه  همچنان ب 

هـاي دقيـق    هاي گوناگون اجتماعي در ايران بزنند و علوم اجتماعي در ايران را از طريـق ترجمـه            پديده

آمـوزش صـريح و     «شناسي راهگـشا بـه        جامعه. اسي به روز نگه دارند    شن  نسبت به ميراث نظري جامعه    

نياز دارد، به عرصة عمومي نقد و بررسي امـن وابـسته   » روشن اساتيد و نه آموزش ابهام افزاي منتقدين   

  .است، و به مديران علمي و كارفرماياني نياز دارد كه مشوق تحقيقات حقيقت ياب باشند
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 .چاپ

  .رازه شي: صالح نجفي، تهران:ه، ترجم نقد اجتماعي پست مدرنيته)۱۳۸۵ (جي، دان  رابرتـ

  .ني :تهران، شناسي نظم  جامعه)١٣٧٥ ( چلبي، مسعودـ

 پژوهشي فرهنگ و هنـر و  همؤسس: تهران،  بررسي تجربي نظام شخصيت در ايران)١٣٨١ ( چلبي، مسعود  ـ

  .ارتباطات

  .نشر ني: تهران ، تحليل اجتماعي در فضاي كنش)١٣٨٥ ( چلبي مسعودـ

  . سعاد:، تهرانژوهشي تطبيقي، تاريخي، انتقاديپ: شناسي علوم تجربي  روش)١٣٨٤ ( حقي، عليـ

  .هاي ، ناشر دفتر همكاريشناسي اسالمي درآمدي بر جامعه )١٣٦٣ (هاي حوزه و دانشگاه  دفتر همكاريـ
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۱۲۹

  . دانشگاه تهران:محمدعلي كاروان، تهران: ، ترجمهشناسي قواعد روش جامعه )١٣٦٢ ( دوركم، اميلـ

  . علمي: محسن ثالثي، تهران:ه، ترجمشناسي در دوران معاصر هنظرية جامع) ١٣٧٩( ريتزر، جورج ـ

  .، چاپ دومپيام آزادي: تهران، علم چيست، فلسفه چيست )١٣٦١ ( سروش، عبدالكريمـ

  . صراط:، تهران تفرج صنع)١٣٨٥ ( سروش، عبدالكريمـ

 .ني: تهران، هايي در فلسفه علم االجتماع درس )١٣٧٤ ( سروش عبدالكريمـ

  . ني: هادي جليلي، تهران:ه، ترجمشناسي كشاكش آرا در جامعه )۱۳۸۶ (ستيون سيدمن، اـ

  . كوير :تهران، زوال انديشة سياسي در ايران )١٣٧٣ ( طباطبائي، جوادـ

، )وضعيت علـوم اجتمـاعي در تمـدن اسـالمي         (خلدون و علوم اجتماعي      ابن )١٣٧٤ ( طباطبائي، جواد  ـ

  .نو طرح: تهران

  .، نشر مؤسسة پژوهشي نگاه معاصراي بر نظرية انحطاط ديباچه )١٣٨٠ ( طباطبائي، جوادـ

  .، نشر ستودهمكتب تبريز )١٣٨٥ ( طباطبائي، جوادـ

  .نو  گام:، تهرانآزادي خواهي نافرجام) ١٣٨٠ (نژاد، موسي و عباسي، حسين  طبيبيان، محمد و غنيـ

 احمد تدين، نشر مؤسسه     :، ترجمه ان مقاومت شكننده، تاريخ تحوالت اجتماعي اير      )١٣٧٧ ( فوران، جان  ـ

  .خدماِت فرهنگي رسا

  . فرهنگ ارشاد، تهران:، ترجمهها پردازي انقالب نظريه )١٣٨٢ ( فوران، جانـ

  . اختران :تهران چاوشيان، حسن: ه، ترجمشناسي انتقادي جامعه )١٣٨٥ ( كانرتون، پلـ

  . آگه: عباس مخبر، تهران:، ترجمهبرماساز پارسونز تا ها: نظرية اجتماعي مدرن )١٣٧٨ ( كرايب، يانـ

  .آگه: پرست، تهران  شهناز مسمي:ه، ترجم نظرية اجتماعي كالسيك)١٣٨٢ ( كرايب، يانـ

  . ني: منوچهر صبوري، تهران:ه، ترجمبنيادهاي نظرية اجتماعي )١٣٧٧ ( كلمن، جيمزـ

  . علمي:ن ثالثي، تهران محس:، ترجمهشناسي زندگي و انديشة بزرگان جامعه )١٣٧٠ ( كوزر لوئيسـ

 . ني: فرهنگ ارشاد، تهران:ه، ترجمشناختي هاي بنيادي جامعه نظريه )١٣٧٨ ( كوزر، لوئيس-

 محمـدتقي   :، ترجمـه  هـا    مطالعاتي نظري، تطبيعي و تاريخي در بـاب انقـالب          )۱۳۸۵ ( گلدستون، جك  ـ

  . كوير:دلفروز، تهران

 . مركز: محسن ثالثي، تهران:، ترجمهپيامدهاي مدرنيت )١٣٧٧ ( گيدنز، آنتونيـ

  . ني: منوچهر صبوري، تهران:، ترجمهشناسي و نظريه اجتماعي سياست، جامعه )۱۳۷۸ ( گيدنز، آنتونيـ

  .ني: حسن چاوشيان، تهران: ترجمه، ويراستة چهارم، شناسي جامعه) ١٣٨٦ ( گيدنز، آنتونيـ

  .١٠ :ماهنامة پژوهشي، سياسي، اجتماعِي آئين، شماره) ١٣٨٦( ـ

  .١٩ :ماهنامه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آفتاب، شماره) ١٣٨١( ـ



 
  

  

  
 ١٣٨٧ بهار، ٣٣نامة علوم اجتماعي، شماره 
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 عبـدالمعبود  :، ترجمـه  شناسـي آمريكـايي     شناختي، نقدي بر جامعـه      بينش جامعه  )١٣٦٠ (رايت   ميلز، سي  ـ
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