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مقدمه

ما جامعه شناسـانی مغرور اما دل نگران هسـتیم؛ دلواپِس اینکه مبادا در آینده ای نزدیک روند 
کادمیـک بینجامـد. بنابرایـن اطمینـان  کنونـی جامعه شناسـی، بـه شـکلی از خودویرانگـرِی آ
کمتر تحت تأثیر انتقادات ما از وضعیت فعلی رشـته مان قرار دارند و  که خوانندگان ما  داریم 
بیشـتر تحـت تأثیـر کوشـش صمیمانه و پرشـور ما بـرای ارائۀ راه های برون رفـت از آنچه خواهند 

بـود کـه بسـیاری از روایت هـا آن را یـک بحـران بسـیار ُمهلک و در حـال تعمیق می دانند.
البتـه همـۀ جامعه شناسـان بـا ایـن تشـخیص موافـق نیسـتند. بسـیاری از آنـان چنـان زیر 
بار مسـئولیت سـنگیِن تعهدات روزانه برای تدریس و تحقیق خم شـده اند که خودِ  انجام امور 
روزمـّره بـه هدفشـان تبدیـل شـده اسـت. برخـی دیگـر ایـن بحـران را انـکار می کننـد یـا دسـت کم 
گـر جامعه شناسـان تعدیل های کوچکی  معتقدنـد کـه می تـوان آن را به راحتـی مرتفـع کـرد تنها ا
را در کردارهایشـان انجـام دهنـد. برخـی از تجویزهـای معمول تر دیگـر، مباحث بی فایدۀ کمتر و 
که به شکل متقابلی ویرانگر است، ادغام بهتر نظریه و روش ها، کوشش بیشتر برای  نقدهایی 
کنونـی، روابـط عمومـی باالتـر و نیـز عینیـت بیشـتر بـرای احتـراز از ایدئولـوژی  اتحـاد نظریه هـای 

)ایدئولـوژی مربـوط بـه طبقـه، نـژاد، جنسـیت و مانند این هـا( را الزامـی می دانند.
در  و  بـه درجـات مختلـف  رشـتۀ جامعه شناسـی  اعضـای  البتـه دیگـر  ایـن وجـود،  بـا 
گونی در نگرانی های ما سهیم هستند. برخی از آنان بیرون از دانشگاه هستند؛  اندازه های گونا
جایـی کـه بـه مهارت هـای عملـی و ویـژۀ آنـان نیـاز اسـت. در آنجـا آن هـا اغلـب درمی یابند که 
مهارت هایشـان ارزش اندکـی دارد، زیـرا بیـن »جهـان واقعـی« و جامعه شناسـی هیچ اشـتراکی 
وجود ندارد یا میزان آن کم است. دیگران نیز دانشگاهیانی هستند که نسبت به ظرفیت های 
 بالقـوۀ مهارت هـای خـود افتخـار می کنند، ولی اغلب به واسـطۀ تالش های بدون نتیجه شـان
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دچـار  می شـود،  نیـز  وعده هایشـان  تحقـق  و  بحران هـا  حـل  بـرای  آن هـا  کوشـش  شـامل  کـه 
ماننـد  موضوعاتـی  دربـارۀ  نوشـته اند  مقاالتـی  و  کتاب هـا  محققـان  ایـن  شـده اند.  فرسـایش 
»بحـران در علـوم اجتماعـی« و »انحـالل جامعه شناسـی«۱، »بی کفایتی هـای تعلیم داده شـده« 
»مشـکل  مثـل  عناوینـی  در  کـه  دیگـری  مرتبـط  موضوعـات  نیـز  و  جامعه شناسـان،  بـه 

می شـود. متبلـور  چیسـت؟«  جامعه شناسـی 
را نشـان می دهـد. مثـاًل  یـا تحلیل هـای محـض، وضـع  امـور درهم ریختـه ای  اتهامـات 
کامـی در تعریـف آشـکار مفاهیـم و ناتوانـی در  جامعه شناسـان بارهـا یک دیگـر را بـه سـبب نا
توسـعۀ نظریه هـای ابطال پذیـِر معتبـر مسـئول می شـمارند. ایشـان معمـواًل در مناظراتـی درگیـر 
می شوند که هر چند سال یک بار رخ می دهد. اگر مقصود از نظریه، روابط تجربی ای است که 
که بتوان آن ها را در بیش از یک موضوع  کافی عام هسـتند  به راحتی قابل پیش بینی و به قدر 
کنـون هیـچ نظریـۀ علـوم اجتماعی ای تولید نشـده اسـت؛ یعنی اگرچه  ِاعمـال کـرد، در واقـع تا
ممکـن اسـت آن هـا از قوانیـن جامعه شـناختی صحبـت کننـد، امـا ایـن  قوانیـن نـه واقعی انـد و 
نـه واقعـی تلقـی می شـوند. جدایـی گسـترده ای میـان نظریـه و روش وجـود دارد و حتـی آمـار مـا 
__یعنـی بخـش عمـده ای از »روش شـناختی« مـا__ عمدتًا از دیگر رشـته هایی همچون اقتصاد 
گاهی بخشـی بـه خواننـدگان موجـب  کـه اغلـب بیـش از آ و زیست شناسـی وارد شـده  اسـت 
سـردرگمی آن هـا شـده  اسـت. به عـالوه، بسـیاری از محققـان علـوم اجتماعـی در پژوهش های 
توصیفـی ای تخصـص پیـدا کرده انـد کـه تحـت تأثیـر منافـع شـخصی و برخی تجربیـات آن ها 
کافـی نیسـت. پـس بسـیاری از جامعه شناسـان از ایـن  قـرار دارد و انـگار ایـن مشـکالت هنـوز 
که علم نویدبخش آن ها اکنون در تکه پاره های نسـبیت گرایِی فرهنگی افراطی  ک اند  اندوهنا
و چندفرهنگ گرایـی، پسامدرنیسـم، درسـتی سیاسـی و نیـز در نفـوذ »ایسـم«های مختلـف و 
یـِک منبعـث از دغدغه هـای محلـی، نـژادی و طبقـه ای و بسـیاری از  دسـتورعمل های ایدئولوژ

شـکایات فمینیسـم رادیکال غوطه ور اسـت.
تا اندازه ای رشـته های نزدیک جامعه شناسـی __از جمله روان شناسـی، انسان شناسی و 
علوم سیاسی__  دشواری هایی مشابه دشواری های ما دارند، اما این ها __ و به ویژه روان شناسی 
 و تا اندازۀ کمتری انسان شناسـی__  به سـبب ارتباط دیرپای خود با زیست شناسـی تکاملی،

1. decomposition of sociology 
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بـا شـاخه های  آن هـا __همـراه  ایـن چشـم انداز،  از  بـه مسـیر مطلـوب هدایـت شـده اند.  بهتـر 
گـون خـود جامعه شناسـی )مثـل مطالعـات شـهری،  گـون جانورشناسـی و شـعبه های گونا گونا
عدالـت جزایـی یـا مـددکاری اجتماعـی(__  به صورتی فعاالنه در حال دریدن جامعه شناسـی 
برابـر  در  مـا  انـدک  مقاومـت  یـا  مقاومـت  عـدم  واسـطۀ  بـه  خارجـی  تهدیـدات  ایـن  هسـتند. 

قصورهـای داخلـی رشـتۀ مـا تقویـت شـده اسـت.
در ایـن رابطـه نگرانـی اصلـی مـا ایـن اسـت کـه بحـران در جامعه شناسـی به قـدری عمیق و 
که زمانی مغرور بود، در معرض خطر حذف از دانشگاه ها در ۲۵ تا  که دانشِ  جامعه  فراگیر شود 
کامـی ما در  ۳0 سـال آینـده قـرار گیـرد. مشـکالت مـا بسـیارند، اما به طـور بنیادین، ایـن بحران از نا
کلی باشد  کافی  که به اندازۀ  کشف و استفاده از حتی یک قانون واحد یا اصلی نشأت می گیرد 
تـا بتوانـد شـمار بسـیاری از فرضیه هایـی را پیشـنهاد کنـد کـه به طـور منطقی با هـم ارتباط متقابل 
گزیـر چنیـن ابـزاری همچنیـن می توانـد منطـق مـورد نیـاز بـرای مفهوم پـردازی و  داشـته باشـند. نا
عملیاتی کردن، روش های مناسـب ابطال پذیری و بنابراین هدایت به سـوی پیکرۀ رو به رشـدی 
گزاره هـای  کـه توسـط سلسـله مراتبی از  کنـد؛ پیکـره ای  از دانـش نظام منـد و انباشـتی را فراهـم 

نظـری بازنمایـی شـده اسـت و کل چهارچـوب نهـادی را در بر گرفته اسـت.
کامی های ما در کشـف مسـتقالنۀ اصول کلـی،  باید همانند  عـالوه بـر ایـن، بـا توجـه به نا
روان شناسـی و انسان شناسـی مـدرن، ایـن اصـول کلـی را بـا هـر تغییـر و تبدیلـی که مناسـب به 
کـه از نظـر موضوعـی بـه علـوم اجتماعـی نزدیک تـر  نظـر برسـد، از علـوم طبیعـی ای وام بگیریـم 
گر بخواهـد اصاًل چیزی باشـد،  کیـد کنیـم کـه از نظـر ما جامعه شناسـی ا باشـند. لـذا مـا بایـد تأ
بایـد یـک علـم۱ باشـد. از ایـن رو آن هایـی کـه در ایـن نگاه با ما اشـتراک نظر ندارنـد، این کتاب 

ئـق پژوهشـی خـود خواهنـد یافت. را بی فایـده و حتـی در تضـاد بـا عال
آن شـاخه  از علم طبیعی که بیش از دیگر شـاخه ها به جامعه شناسـی )همانند دیگر علوم 
اجتماعی( نزدیک تر است، »زیست شناسی تکاملی« است. طی ۱۵0 سال این شاخه  از دانش، 
انقـالب علمـی حیـرت آوری را پدیـد آورده اسـت. همچنیـن در دهه هـای اخیـر زیست شناسـِی 
تکاملـی گام هـای بلنـدی را بـرای مطالعـۀ رفتـار __کـه شـامل رفتـار انسـانی نیـز می شـود__ از طریق 
تکاملـی علـوِم  برخـی  جملـه  از  و  ژنتیـک  علـم  مختلـف  جنبه هـای  دارویـن،  نظریـۀ   پاالیـش 

1. Science
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درون ریزشناسـی  عصبـی،  زیست شناسـی  نخستی شناسـی۲،  انسـان۱،  رفتارشناسـی  ماننـد 
عصبی۳ و روان شناسـی داروینی برداشـته اسـت. امروزه در این رشـته ها بیش از هر جاِی دیگری، 
فعالیت هایـی در حـوزۀ علـوم رفتـاری جریـان دارد و بـر ایـن مبنـا، جامعه شناسـی یـا بایـد در ایـن 

کنـد یـا اینکـه از چشـم اندازهای فکـری حـذف خواهـد شـد. انقـالب مشـارکت 
در ایـن راسـتا، ایـن کتـاب بـه سـه بخـش تقسـیم شـده اسـت؛ نخسـت، فصل هـای یـک 
تـا سـه کـه نظـری اجمالی به نویدهای نخسـتین جامعه شناسـی می افکند؛ نویـدی که ممکن 
اسـت حـاوی ویـروس بحـران بعـدی باشـد. در ادامـه و در فصـل بعـدی می کوشـیم تـا بحـران را 
__به ویـژه در قالـب اصطالحـات پیشنهاد شـدۀ خـود جامعه شناسـان __  تعریف کنیـم و نهایتًا 
بـا بحثـی کوتـاه در فصـل پـس از آن، دربـارۀ برخـی دالیـل اصلـی بحـران نتیجه گیـری می کنیم.

و  تکاملـی  زیست شناسـی  بیـن  ضـروری  پیونـد  مـورد  در  دیـدگاه  مـا  بـه  توجـه  بـا 
گزینـش  جامعه شناسـی، در بخـش دوم ابتـدا عناصـر اصلـی نظریـۀ تکامـل دارویـن از طریـق 

چهـارم(.  )فصـل  می شـود  ارائـه  طبیعـی 
کـه از  سـپس در فصـل پنجـم، بحثـی مختصـر در بـاب عناصـر اساسـی نظریـۀ نودارویـن 

حـدود ۱۹۳0 تکامـل یافتـه، صـورت می گیـرد  .
کاربـردی اسـت. فصـول ششـم و  قسـمت نهایـی بخـش سـوم متشـکل از چهـار فصـل 
هفتم به جنبه های متعددی از رفتارهای متفاوت جنسـی اختصاص یافته اسـت؛ عناوینی 
کـه از گذشـتۀ دور در انحصـار نظریه پـردازان فمینیسـت بـوده اسـت. اینجـا و به ویـژه  در فصـل 
یـان بیشـتری بـرای بقـای جامعه شـناختی دارد. چنانکه دو  ششـم، چیزهایـی را می یابیـم کـه ز
کرده انـد، فمینیسـت های رادیـکال نوعـی از »آفرینش گرایـی نویـن«  کیـد  تـن از زنـان منتقـد تأ
کـه در مقـام  کادمیـک  کـه »درک متعـارف را بـه چالـش می کشـد« و »بـا سـنت آ کـرده   را ایجـاد 

شـعار، بـه آزادی بشـری متعهـد اسـت، تناسـبی نـدارد.«
بـه همیـن جهـت، اسـتراتژی مـا در ایـن بخـش ایـن خواهـد بـود کـه برخـی اسـتدالل های 
فمینیسـت ها را به شـکلی انتقادی بررسـی کنیم و بکوشـیم تا با نشـان دادن پیوندهای نظری 

بیـن آن هـا بـا مطالـب ارائه شـده در بخـش دو، درک بهتـری از آن هـا ارائـه دهیم.

1. Human ethology
2. Primatology
3. neuroendocrinology
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دو فصـل باقی مانـده نیـز به ترتیـب بـه دو تـالش اختصـاص یافتـه  اسـت: ۱. ارائـۀ تبیینـِی 
که جامعه شناسـان آن  ط )آنچه 

ّ
تکاملی از پیدایش، عمومیت یابی و اسـتمرار نظم هاِی مسـل

را »قشـربندی اجتماعـی« می نامنـد( و ۲. به کارگیـری رویکـردی متناظـر نسـبت بـه عمومیـت و 
تـداوم قومیـت و منازعـات قومـی در جامعۀ بشـری.

کتاب هـا، افـراد بسـیاری بـه شـکل مسـتقیم یـا غیـر  هماننـد سـنت قطعـی در نـگارش 
مسـتقیم در ایـن کار تأثیـر گذاشـته اند. در بخـش تأثیرگـذاران غیر مسـتقیم، چنـد »نوداروینی« 
انسان شناسـی  نخستی شناسـی،  زیست شناسـی،  ماننـد  رشـته هایی  نماینـدۀ  کـه  هسـتند 
کـه ارجاعـات متعـدد بـه آثـار ایـن عـده نشـان می دهـد، مـا  و نیـز روان شناسـی اند. همان طـور 
نسـبت بـه درس هـای باارزشـی کـه از آن هـا فراگرفته ایـم، سـپاس گزاریم. بـه صورت مسـتقیم تر، 
گونـی __مثـل مطالعـه و اظهـار نظـر  گونا دانش پژوهـان متعـددی در اندیشـه ورزی مـا بـه انحـای 
کرده انـد. اینـان شـامل  در مـورد همـه یـا بخشـی از نسـخه های اولیـۀ ایـن مجلـد__ مشـارکت 
گریـن، راینـا هوفـر، ایوینـگ لوئیـز هورویتـز، ریچـارد  دیکسـون بنسـون، امـی امـری، پنـی آنتـون 
کالک، روی اسـمیت، جاناتان ترنر و پیر فان دن برگ هسـتند و ما بسـیار به ایشـان مدیونیم،  ما
کافـی بهـره  کـه آن قـدر خردمنـد نبوده ایـم تـا از درس هـای آن هـا بـه انـدازۀ  امـا بـه ایـن خاطـر نیـز 
یـم. مـا به عـالوه مفتخریـم تـا از کمک دانشـکده هایمان در دانشـگاه  ببریـم نیـز افسـوس می خور
تگـزاس در آسـتن و کالـج مـری واشـنگتن قدردانـی کنیم؛ بـرای نمونه، هر دوی مـا در این پروژه 
نیـز الورنـس مینتـز، ویراسـتار ایـن  از فرصـت مطالعاتـِی یک ترمـی بهره منـد شـده ایم. نهایتـًا 
کتـاب، در مـورد مشـکالت و مسـائل مختلفـی  کتـاب، عـالوه بـر کمـک در تهیـۀ دسـت نویس 
کـه نوعـًا مؤلفـان خسـته و مشـتاق را احاطـه می کنـد نیز همراهی بسـیاری با ما کـرد. کارکردن با 

او لذتـی واقعـی بـود.
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نویدهاینخستین
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از پیدایـش جامعه شناسـی  تأثیرگذارتـر  تاریخـی،  از منظـر  کـه  بودنـد  اندکـی  پدیده هـای فرهنگـِی 
در قـرون هجدهـم و نوزدهـم باشـند. ایـن پدیـده نمایان گـر تـداوم خیـزِش عصـر رنسـانس و حرکـت 
شـتابان و غالبـًا خالقانـۀ انقـالب علمـی و روشـن گری بـوده اسـت. تـا آن زمـان، ذهـن انسـان قواعـد 
کاوش  ـم جـا مـی داد، مـورد 

َ
کـه نقشـۀ زمینـی مـا را در بافـت عال دیرپـا و غیـر قابـل تصـور طبیعـت را 

کنـون آمـاده بـود کـه بـه بررسـی متهورانه تـر و بازتابـش محیـط بالفصـل خود بپـردازد.  قـرار داده بـود؛ و ا
پرسشـی که در آن زمان خیلی پررنگ مطرح شـد، این بود که آیا »علِم اجتماع« امکان پذیر اسـت؟ 
کـردن چنیـن علمـی وجـود دارد.  گریزناپذیـری بـرای پیدا پاسـخ پرطنیـن آن نیـز ایـن بـود: ضـرورت 
کـه مفتخرانـه  کـه مرزهـای جامعه شناسـی را گشـوده بودنـد، افـرادی جامع األطـراف بودنـد  آن هایـی 
بـه پرسـش های علمـی زمانـۀ خویـش آشـنا بودنـد و در جریان هـای پرثمر رشـته های مرتبط با انسـان 
کـه میـان نهادهـای  یـادی مجـذوب تنازعـی بودنـد  بـه دقـت تعلیـم دیـده بودنـد؛ همچنیـن تـا حـد ز

گزیـر آن نهادهـا را بـه چالـش می کشـید. کـه نا سـنتی و پاردایم هـای در حـال ظهـوری درمی گرفـت 
کلمه نبودند و در بهترین حالت  البته هیچ کدام از آن ها جامعه شـناس به معنی امروزی 
کـه فلسـفه، ادبیـات،  می تـوان آن هـا را بـه عنـوان ناظـراِن مشـتاِق وضعیت هـای انسـانی نامیـد 



بحراندرجامعهشناسی18

تاریـخ، اقتصـاد، پزشـکی، و حتـی مهندسـی خوانـده بودند. آن ها همۀ فرزندان عصر روشـنگری 
که با حسی از نگرش های کالن تاریخی تجهیز شده بودند؛ یعنی  و »سده های تکاملی«۱ بودند 
کنیم،  که زمانه شکل داده جدا  که اگر چیزی را از آن بخش از ریشه هایش  ایمان راسخ داشتند 
تنهـا قسـمت اندکـی از اهمیـت آن معنـی دار خواهد مانـد. انقالب علمی، پدیدارشناسـی ذهن 
__چنانچـه هـگل آن را نامیـده بـود__ کشـف مـردم و فرهنگ هـای بی شـمار و توسـعۀ قوم نـگارِی 
پادشـاهی های جانـداران، کـرۀ زمیـن را محـدود کرد و بنابراین افق های فکری را وسـیع تر نمود. بر 
ب 

ّ
ایـن مبنـا، مـا می توانیـم بگوییـم کـه پیشـینیان فکری مـا نسـبتًا از کوته نظری و عـادات متصل

رهـا بوده انـد. آن هـا نوهراسـی۲ کهـن را بـا یـک نیـاز ضـروری بـرای اکتشـاف و سـیطره بـر امـور نوین 
جایگزیـن کردنـد. فراتـر از همـه، آن هـا ایـن هنـر را داشـتند کـه مرزهای قـراردادی میان رشـته های 
که این نوع نگرش در حوزۀ جامعه شناسـی چه  مختلف علمی را بردارند و لذا شـگفت آور نبود 
تحـوالت مثبتـی بـه همـراه داشـت. ایـن شـروِع تـازه بـه انـدازۀ کافی خـوب و باشـکوه بود تـا بتواند 

آن را به سـرعت در جایـگاه یـک رشـتۀ علمـی مورد احترام بنشـاند. 
متأسـفانه جامعه شناسـی خیلـی  زود بـه سـمت انحـراف رفـت و همان گونـه کـه __چـه به 
بیان ابتدایی و چه به بیان حرفه ای ذکر شـده اسـت__ این رشـته از گذشـته های دور، رشـته ای 
فاقد هدف بوده اسـت. در این راسـتا، محققان از علم ناممکن )ترنر و ترنر، ۱۹۹0(، بی کفایتی 
میـان  در   )۱۹8۳ )هارویتـز،  جامعه شناسـی«  »انحـالل  و   )۱۹۹0 )فان دن بـرگ،  آموخته شـده 
بسـیاری از دیگـر بیماری هـا در ایـن شـاخۀ علمـی سـخن گفته انـد. همچنیـن مقالـه ای کـه به 
مناسـبت جشـن صـد سـالگی مجلـۀ سوسـیولوژیکال آمریکـن ریویـو در سـال ۱۹۹۵ میـالدی 
بـرای  رقابـت  بـرای  ایـن رشـته  توان مندی هـای  مـورد  را در  منتشـر شـد، پرسـش هایی جـدی 
کـرد )هوبـر، ۱۹۹۵(.  کسـب منابـع محـدود و قابلیـت احتـرام آن در محیط هـای علمـی مطـرح 
در همایش هـای »بحـران« در جامعه شناسـی اگرچـه توافق هـای حائز اهمیتی در مـورد علل آن 
کیـد شـد )بـرای نمونـه نـگاه کنید به شـمارۀ  ایجـاد نشـد، امـا بـر وسـعت بحـران در ایـن رشـته تأ
مـاه ژوئـن ۱۹۹۴، سوسـیولوژیکال فـروم دربـارۀ »مشـکل جامعه شناسـی چیسـت؟« و مناظـره 

دربـارۀ انحـالل جامعه شناسـی در تخیـل جامعه شـناختی۳، شـماره های ۳ و۴، ۱۹۹6(. 

1. evolutionary centuries
2. Neophobia
3. Sociological Imagination 
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د ما استدالل می کنیم که بحران در جامعه شناسی هنگامی اجتناب ناپذیر 
ّ
در این مجل

شـد کـه مـا از تعهـدات نخسـتینی کـه بنیان گـذاران این رشـته عمومـًا پذیرفته بودنـد، منحرف 
شـدیم؛ تعهداتـی کـه می گفـت بـدون قوانیـن کلـی، هیـچ نـوع جامعه شناسـی علمـی ای وجود 
کـه نظریـۀ  نخواهـد داشـت. به عـالوه جامعه شناسـی در همـان محیـط فکـری ای متولـد شـد 
تکامـل بـر اسـاس انتخـاب طبیعـی دارویـن و نهایتـًا ژنتیـک انسـانی و علـوم تکاملـی مختلف 
متولد شـدند، علومی که در جهت مطالعۀ اجتماعی __مانند مطالعۀ رفتار انسـانی__ توسـعه 
یافتنـد. بـرای دهه هـا ایـن انقـالب علمـی با گام هایی سـریع توسـعه یافت و برخی شـاخه های 
کمتـر »انسـان شناسـی«__ وارد جریـان  علـوم انسـانی __از جملـه »روان شناسـی« و تـا انـدازه ای 
ایـن انقـالب شـدند. در ایـن راسـتا بایـد گفـت که جامعه شناسـی نیـز برای حفظ بقـای خود به 
کار را بسیار سریع انجام دهد، زیرا  کند و این  عنوان یک رشتۀ علمی باید همانند آنان عمل 

ُمثلـه کـردن رشـتۀ مـا با بیشـترین سـرعت در حال انجام اسـت.
بـه بیـان دیگـر، تحلیل هـای جامعه شـناختی تقریبـًا بـه شـکلی انحصـاری محیط گـرا 
هسـتند و لـذا اکتشـاف ها و تبیین هـای آن هـا در بهتریـن حالـت بـی دوام و زودگذرنـد. لـذا 
جامعه شناسـی بـرای بقـای خـود بایـد »مغز« و مقتضیـات تکامل آن و نیز تحول تولیـدات آن را 
دوبـاره کشـف کنـد. ایـن کار نیـاز بـه فراگیری درس های داروینی و سـهیم شـدن در قلمروهای 
رو بـه گسـترش آن دارد. بـر ایـن مبنـا، بخـش دوِم ایـن کتـاب برخـی از مؤلفه هـای بنیادیـن علم 
داروینـی مـدرن را بررسـی می کنـد و پـس از آن، بخـش سـوم می کوشـد تـا آن را بـر مسـائل حیاتـی 
کنـد. امـا پیـش از آن مـا بایـد به طـور خالصـه نویدهـای  متعـدد حـوزۀ جامعه شـناختی اعمـال 

کنیـم. نخسـتین جامعه شناسـی را بررسـی و سـپس بحـران و علـل مختلـف آن را تعریـف 

پدرانماکهروشنگریرابهارثبردند

گوستُکنت آ

کنـت۱ )به ویـژه  طـی سـال های ۱8۳0-۱8۴۲، ۱87۵-۱877( بنیان گـذار مشـهور و  گوسـت  آ
بسیار نامتعارف ما، به واسطۀ وام داری گسترده اش به هانری دو سن سیمون )کنت، ۱8۵۴، 
 یـک: ۱۴۲(، نقطـۀ اتصـال مسـتقیم مـا بـه عصـر روشـنگری اسـت. روشـنگری پیـش از هـر چیز

1. Auguste comte
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دو گـذرواژه دارد: خـرد و پیشـرفت )بـری، ۱۹۳۲(. این هـا همـراه بـا یک دیگر مسـتلزم چیزهای 
رو  کـه  وامی داشـتند  را  متفکـران  آن هـا  نخسـت  درجـۀ  در  و  ابتـدا  امـا  هسـتند،  متعـددی 
گالیلـه و  کپلـر،  ُکپرنیـک،  کننـد.  کهنـه و رو بـه انحطـاط نـگاه  بـه جلـو و فراتـر از طرح هـای 
ک کـرده بودند، امـا آیا حاال ذهن  نیوتـون ذهـن خـود را از پیـش داوری مربـوط بـه زمین مرکـزی پا
خویـش  ائتالف جویانـۀ  سـوگیری های  و  حال محـوری۱  پیـش داوری  کنارگذاشـتن  آمادگـی 
کنـت« یکـی از نخسـتین مدافعیـن به کارگیـری  گوسـت  بـا »انسـان محوری«۲ را نداشـت؟ »آ
طبیعـی  »قواعـد  بـرای  جسـت وجو  رو  ایـن  از  او  بـود.  جامعـه  مطالعـۀ  در  علمـی  روش هـای 
تغییرناپذیـر« را هماننـد »دکتریـن نیـروی جاذبـه« دنبـال می کـرد )کنـت، ۱8۵۴، یـک: 6-۵(.
گوسـت کنـت« پارادایم های تکاملی مصّرانه ای رواج داشـت. کنت  به عـالوه در زمانـۀ »آ
نیـز مشـتاقانه بـه ایـن قافلـه پیوسـت و از منظـر جسـت و جو بـرای قوانیـن عـام، »اصـل عمـدۀ« 
کیـد  کلـی انسـان و جامعـه« تأ کـه »بـر نفـوذ فزاینـدۀ ِخـرد بـر رفتـار  کـرد  تکامـل انسـانی را بیـان 
می کـرد. به طـور خـاص: »بـه نظـر مـن، اصـل علمـی نظریـۀ متشـکل از قانـون، اصـل فلسـفِی 
توالـی سـه وضعیـت اسـت؛ وضعیـت اولیۀ الهیاتـی، وضعیت گـذرای متافیزیکی و وضعیت 
کنـد.« )کنـت،  کـه ذهـن انسـان بایـد در هـر نـوع تأملـی از میـان آن هـا عبـور  ـی 

ّ
نهایـی تحصل

۱8۵۴، ۲: ۵۲۲؛ به عـالوه نـگاه کنیـد بـه کنـت، ۱8۳0-۱8۴۲، ۱: ۱۴(. ایـن یـک مفهـوم مبهم و 
راسیونالیسـتی از محـّرک اولـی اسـت، امـا قانـون کنـت بـه این دیـدگاه مالتوس گره خـورده بود؛ 
یعنـی افزایـش طبیعـی جمعیـت، و از ایـن رو تـا حـدی در مسـیر نظریـۀ تاریخ سـاز دارویـن قابل 
تقلیل اسـت. کنت )۱8۵۴، سـه: ۳0۵-۳08( به ویژه اسـتدالل کرد که افزایش در تراکم میزان 
کار« و »تمرکـز بهتـر انـرژی علیـه بسـط واگرایی هـای فـردی« را برمی انگیـزد.  جمعیـت »تقسـیم 
در عیـن حـال، ایـن افزایـش پرسـش های نوینـی را مطـرح و فناوری هـای جدیـدی را از طریـق 
تقویـت »غریزه هـای نـوآور« بـه قیمـِت کنـار گذاشـتن غریزه هـای »محافظـه کار« ترویـج می کند.
گوسـت کنت«  امـا شـاید تنهـا زمانـی کـه ما بر»پوزیتیویسـم« او تمرکز کنیم __چیزی که »آ
بـه سـبب آن شـهرت دارد __ شـگفت انگیزترین اکتشـاف خـود را انجـام می دهیـم. بـر خـالف 
 تلّقی مرسوم مبنی بر معادل انگاشتن »پوزیتیویسم« با »تجربه گرایی خام« در جامعه شناسی،

1. Temporecentrism
2. Antroposentrism



21 ]۱ت نویدهای نخستین

»کنـت« تجربه گرایـی را بـه عنـوان »بزرگ تریـن مانـع« در تحقیقـات علمـی در نظـر می گرفـت. 
ابتـدا  در  کـه  باشـد  داشـته  وجـود  واقعـی ای  مشـاهدۀ  نیسـت  »ممکـن  کـه  داشـت  بـاور  او 
بـر ایـن مبنـا، واقعیـات  هدایت شـده نباشـد و بعـدًا توسـط برخـی از نظریه هـا تفسـیر شـود.« 

گر تنها متشّکل از توصیف ِصرف باشند، بی فایده اند.  __و حتی انواع برجستۀ تاریخی آن__ ا
آن هـا بـرای خودشـان صحبـت نمی کننـد؛ ارزش حقیقـی واقعیت هـا تنهـا در رابطـه بـا »تکامل 

اجتماعـی«، یعنـی در رابطـه با قوانین بنیادین تغییرات اجتماعی آشـکار می شـود.
تحلیل هـای  »پویـاِی«  و  »ایسـتا«  جنبه هـای  بیـن  کنـت  گوسـت  آ سـان،  همیـن  بـه 
کلی، مورد نخست به جانب داری امروزی  گذاشت. به طور  جامعه شناختی تمایزی بنیادین 
کـه بـدون داشـتن دانشـی  جامعه شناسـان از سـاختار اجتماعـی اشـاره دارد. او بـر ایـن بـاور بـود 
جامـع دربـارۀ سـاختار، تنهـا می تـوان چیزهـای اندکـی در مـورد شـکل تکامـل یـا »حالت هـای 
کـه محّرک هـای تکامـل اجتماعـی  گفـت. این هـا امـا پویایی هایـی اسـت  اجتماعـی متوالـی« 
کـه بـر ایـن اسـتمرار  کشـف قواعـدی اسـت  را فراهـم می سـازد. »در ایـن نگـرش، هـدِف علـم 
-۲۱8 دو،   ،۱8۵۴ )کنـت،  می نمایـد«  تعییـن  را  انسـانی  توسـعۀ  مسـیر  و  می کنـد  حکمرانـی 
۲۳۲(. ایـن آغـازی نویدبخـش بـرای علمـی دربـارۀ جامعـه بـود، امـا متأسـفانه تنهـا یـک قـرن 
بعـد، جامعه شناسـان درگیـر ایـن مباحـث زننـده و بی حاصـل شـدند کـه آیـا سـیطرۀ پارادایـِم آن 
کارکردگرایی« )مانند پارسونز، ۱۹۵۱(، برای مطالعۀ تغییرات اجتماعی  زمان، »ساختارگرایی_ 
که بحران در جامعه شناسـی به زخمی چرکین مبدل شـد. کفایت می کند یا نه؟ پس از آن بود 
گوسـت کنـت وجـود دارد. همچنیـن مـوارد  کارهـای آ یـاد دیگـری در  جنبه هـای مثبـت ز
کارمـان را انجـام دهیـم. )بـرای بحث هایـی  کـه بـدون آن هـا هـم می توانیـم  بسـیاری نیـز هسـت 
گاهی بخش نگاه کنید به: هریس، ۱۹68، فصل ۳ و ترنر و دیگران، ۱۹۹8، فصل های ۲ و ۳.(  آ
که به رغم »پوزیتیویسـم« او، در  مهم ترین نمونه از اشـتباهات کنت فلسـفۀ ایده آلیسـتی اسـت 
گوسـت کنت، نظام های  قواعد مراحل سـه گانه به میراث گذارده شـده اسـت. بر طبق دیدگاه آ
اجتماعـی »بـا انگاره هـا هدایت یا سـرنگون می شـوند و همۀ مکانیسـم های اجتماعـی بر باورها 
متکـی هسـتند.« در ایـن مسـأله، او تـا انـدازه ای __حداقـل همان طـور کـه کارل مارکـس و نظریـۀ 
گوسـت کنـت  تکاملـی مـدرن به دقـت نشـان داده انـد__ اشـتباه کـرده اسـت. بیـش از همـه امـا آ
کامی  محصـول فلسـفه بـود و بنابرایـن به سـختی می توانسـت از این عیوب احتراز کنـد. البته نا

متعاقـب آن بـرای تصحیـح ایـن وضـع بـود که عیـوب بزرگ تری را ایجـاد کرد.
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کارلمارکس

کـه بـه یـک معنـی هم تـراز  کردنـد  کـه مسـیری را طـرح  برجسـته ترین تکامل گرایـان اجتماعـی 
کارل مارکـس و حتـی بیـش از آن هربـرت اسپنسـر هسـتند؛  بـا پیشـرفت پرثمـر دارویـن بـود، 
اسپنسـر از بزرگ تریـن غول هایـی اسـت کـه غالبـًا نسـل های بعدِی جامعه شناسـان مشـتاقند 
کـه او را تحقیـر کننـد. مارکـس هـم ایدئولـوگ بـود و هـم دانشـمند. بـه عنـوان دانشـمند، نگرش 
کـس دیگـری __چـه قبـل از خـودش  کارش بازنمی داشـت. وی بهتـر از هـر  تنگ نظرانـه  او را از 
ُکنـت و  گوسـت  و چـه در زمـان خـودش __ بـه طـرز شـگفت انگیز و متقاعد کننـده ای فلسـفۀ آ
کیدات  فلسـفۀ ایده آلیسـتی افراطـی هـگل را رد می کـرد و ایـن در حالـی بـود کـه همان وقـت تأ

کنـت بـر پویایی هـای تکامـل اجتماعـی را تأییـد می کـرد. 
مارکـس ناتوانـی روشـنگری بـرای فـرار از تنگناهـای نظـِم در حـال پیدایـِش سـرمایه داری 
بـه نحـو  ایده هـای فلسـفی  کـه  بـود  ایـن  نیازمنـد تشـخیص  آن هـا  از  گریـز  بـود.  کـرده  را درک 
کیـد  کـم هسـتند. نهایتـًا او تأ ط ماننـد طبقـات حا

ّ
اجتناب ناپذیـری ایده هـای گروه هـای مسـل

کـه توسـط تعـداد محـدودی بـرای  کـه ایده هـای فلسـفی ابزارهایـی سـکوالر هسـتند  داشـت 
کـه بـه  گرفتـه می شـود. از ایـن رو مارکـس فلسـفه را  کار  سـلطه و بهره کشـی از افـراد بسـیاری بـه 
که شـاید بتوان از آن به عنوان  گونه ای دیگر آن را ایدئولوژی می نامید، به نفع چیزی رد می کرد 
»تاریـخ همگانـی« یـاد کـرد یـا بـه نحوی بهتـر که با عنوان »ماتریالیسـم تاریخی« مشـهور اسـت. 
کارگـران،  کـه جوهـر بنیادیـن تاریـخ ممکـن اسـت در فعالیت هـای تولیـدی  او بـاور داشـت 
تولیدکننـدگاِن حقیقـی ثـروت یـا »قدرت اجتماعی« یافت شـود. بر این مبنا، مشـکل بنیادین 
که با کمک آن ها، اسـتیالِی ذاتی در قدرت  تاریخ، به ویژه  در زمانۀ او، مربوط بود به ابزارهایی 
اجتماعـی بایـد از اسـتثمارگران گرفتـه و بـه کارگران و تولیدکنندگان واقعی محصـوالت واگذار 
می شـد. در واقـع، ایـن بهره کشـی از طریـق نیروهـای مختلفـی انجـام می گرفـت که ذاتـًا در بلوغ 
سـرمایه داری ریشـه داشـت؛ نیروهایی مثل ازخودبیگانگی، فقیرسـازی۱، شهرنشـینی، تبدیل 
یـا و ماننـد این هـا. بـا ایـن وجـود و در تناقضی مشـابه، این امر می توانـد همراه با  کـردن بـه پرولتار
نیروی ایده هایی باشد که به لحاظ نظری، عملی هستند؛ یعنی ایده های کمونیست ها که با 
گاهی های کاذب«  داشتن درکی علمی از »فرآیندهای حقیقی تاریخی«، اذهان کارگران را از »آ

1. Pauperization
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ک می کننـد. وقتـی توده هـای سرکوب شـده  کـه توسـط ایده هـای فلسـفی القـا شـده اسـت، پـا
از چنیـن فریب هایـی رهایـی یافتنـد، همچـون یـک »طبقـه بـرای خـود« سـازماندهی می شـوند 
و سـپس دسـت بـه اقدامـی انقالبـی می زننـد تـا روابـط قـدرت موجـود را بـه جامعـه ای بی طبقـه 
تبدیـل کننـد. لـذا مارکـس همچـون ایدئولوگ هـا و به مثابه دانشـمندان، با سـالح ایدئولوژی با 

ایدئولـوژی و علـم مقابلـه می کـرد. 
گر این اصـل عمومی مارکـس را قبول کنیم  همچنیـن ممکـن اسـت اسـتدالل کننـد که ا
کـه ایده هـای مسـلط یـک عصـر ایده هـای طبقـۀ مسـلط هسـتند، پـس یـک ُبعـد سیسیفوسـی 
را  عمومـی  اصـل  ایـن  مارکـس  لیکـن  اسـت.  داشـته  وجـود  مارکـس  تفکـر  در  مشـخص 
اجتناب ناپذیـر نمی دیـد و از نظـر او اگرچـه ایـن روندهـا وجـود داشـته، امـا دیگـر نیازی بـه تداوم 
کوشـش های او برای تشـخیص  آن ها نیسـت. بر این مبنا، هیچ خطای غیر قابل اجتنابی در 
و  بهره کشـی  از  را  امـکان داشـت سـوژه های اجتماعـی  آنکـه  »ایده آلیسـتی«  انـواع  قـوا، حتـی 
گر در این فرآیند، چنین تالش هایی درس های  سوءاسـتفاده برهانند، وجود نداشـت. به ویژه  ا
کار بـه شـکل معقولـی موفـق  جامعه شـناختی بنیادینـی را هـم تولیـد می کـرد. مارکـس در ایـن 
کـه در پـی می آینـد، برخـی از ایـن درس هـا هسـتند: ۱. مطالعـۀ شایسـتۀ  نیـز شـد. موضوعاتـی 
و  رقابت هـا  بررسـی  تغییـر  مطالعـۀ  بـرای  مناسـب  ابزارهـای   .۲ اسـت؛  تغییـر  مطالعـۀ  بشـر 
گـر شـما در صـدد درک نیروهـای تاریـخ هسـتید، از این نپرسـید که مردم  منازعـات اسـت. ۳. ا
کـه آن هـا چـه می کننـد. در همـۀ ایـن جنبه هـا بسـیاری  بـه چـه فکـر می کننـد، از ایـن بپرسـید 
گـر در  گرفتنـد. از ایـن رو، ا کارل مارکـس ایـن رویکردهـا را نادیـده  از جامعه شناسـان از زمـان 
صـدد کشـف منشـأ وجـودی بسـیاری از موضوعات رشـتۀ خود باشـیم، حتمـًا کارل مارکس از 

نامزدهـای اصلـی مـا خواهـد بـود.
گـر در همـۀ ایدئولوژی هـا  کـه »ا مارکـس و انگلـس )۱8۴۵-۱8۴6: ۱۴( بـر ایـن بـاور بودنـد 
انسـان ها و شـرایط آن هـا همچـون تاریک خانـۀ یـک دوربیـن، معکـوس بـه نظـر می آینـد، آن گاه 
کـه وارونه گـی اجسـام در شـبکیه ناشـی از فرآیندهـای حیـات فیزیکـی آن هاسـت،  همان طـور 
در  مـا  گـر  ا لـذا  انسان هاسـت.«  تاریخـی  حیـات  فرآیندهـای  از  ناشـی  نیـز  ایدئولـوژی  پدیـدۀ 
گـوش فـرادادن بـه آنچـه آن هـا می گوینـد،  پـی درک رفتارهـای انسـانی باشـیم، بایـد بـه جـای 
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بـا مشـاهدۀ آنچـه کـه مـردم انجـام می دهنـد، آغـاز کنیـم. بشـر یک »انسـان ابزارسـاز«۱ اسـت که 
منابـع الزم بـرای تولیـد مصالـح مـادی زندگـی خویـش را جسـت وجو و تولیـد می کنـد. تولیـد 
دوگانـه«  »روابـط  عقیـدۀ  بـا  جدایی ناپذیـری  به طـور  و  اسـت  تاریخـی«  کنـش  »ابتدایی تریـن 
کـه بـه صـورت روزانـه زندگـی روزمـرۀ خـود را  کیـد دارد: »بشـر  کـه تأ داروینیسـم همـراه اسـت 
می کنـد.«  خـود  نـوع  گسـترش  بـرای  دیگـری  انسـان های  تولیـد  بـه  شـروع  می کنـد،  بازتولیـد 

.)۲۲-۱۴  :۱8۴6-۱8۴۵ انگلـس،  و  )مارکـس 
ایـن دیـدگاه کـه توسـط رویکردهـای حامـی وّراجـی نظـری و همچنیـن آنتی تـز   آن )یعنی 
رویکردهـای حامـی اتـکای فوق العـاده بر تحقیقات پیمایشـی( عقیم شـده اسـت، در عصر ما 
بـه عنـوان یکـی از سـتون پایه های علـوم رفتـاری تکامل گـرا باقـی مانـده اسـت.  به عـالوه مارکس 
نیـز هماننـد هم عصـر خویـش، چارلـز دارویـن، __کـه یکـی از غول هـای فکـری خوش اقبـال قـرن 
نوزدهـم بـود __ در جسـت وجوی مکانیسـم های بنیادیـن و اصولـی در فرآیندهـای تاریخـی بـود 

کـه ایـن را در بازرخـداد منازعـات طبقاتـی یافت.
جامعه شناسـان  کـه  می کـرد  چیـزی  آن  بـه  بیشـتری  توجـه  مارکـس  گـر  ا حـال  ایـن  بـا 
پارتـو، ۱۹0۲،  )بـرای نمونـه:  بنیادین تـِر منازعـه )یعنـی منازعـات قومـی(  نـوع  بـه  عنـوان  دیگـر 
کاِر نسـل های بعـدی  بـه  بـه نحـو مطلوب تـری  او  بـود دیدگاه هـای  ۱۹0۳( می داننـد، ممکـن 
کـه خواهیـم دیـد، منازعـات قومـی بـه نحـو مفیـدی بـا ابـزار  جامعه شناسـان بیایـد. همان طـور 
قدرتمندی که دانشـمندان تکامل گرا آن را گزینش خویشـاوندی۲ می نامند، در ارتباط اسـت. 
که منازعات انسـانی بر سـر منابع مادی محدود، غالبًا  گفت  با این وجود، به سـختی می توان 
کـه طبقـات اجتماعـی،  بـه شـکل منازعـات میـان ائتالف هـای مشـارکت کنندگان __هرچنـد 
احـزاب سیاسـی، گروه هـای قومـی، یـا حتـی ملت هـا باشـند__ درمی آید. کشـمکش و تضاد در 
سـطح گروهـی واقعیـت پایـدار تکامـل بشـری اسـت و مارکـس ایـن موضـوع را بـه سـتون فقـرات 

کـرد. سـاختمان نظـری خـود مبـدل 
که البته همۀ آن ها به اهداف ما مربوط  کارهای مارکس معدن عظیمی از ایده ها اسـت 
کیـد دارد کالن او بـر مکانیسـم های زیریـن منازعـۀ طبقاتـی تأ  نیسـت. مسـائل اصلـی نظریـۀ 

1. Homo faber
2. Kin selection


