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مقدمۀ مترجم

بــارۀ اصــول و شــیوه های فکــری مســلط در جامعه شــنایس  موعــه مقــاالت انتقــادی در کتــاب حاضــر مج
 منحصــر بــه فــرد اســت.

ً
یبــا اســت و از ایــن نظــر، تقر

یکــرد انتقــادی و بــه تعبیــر نیچــه  جامعه شــنایس و جامعه شناســان نــام و نــان خــود را مدیــون رو
یســندگان ایــن مقــاالت جامعه شناســان به نامــی  »هنــر بدگمــاین« و پــرده دری از دیگــران هســتند. نو
هســتند کــه از مهــ�ن منظــر انتقــادی بــه مطالعــۀ خــوِد جامعه شــنایس می پردازنــد و نوعــی جامعه شــنایِس 
کــه خــود از   ، یــس اســت�ن یدیــچ و مور کتــاب، آرتــور و گردآورنــدگان  جامعه شــنایس پدیــد می آورنــد. 
جامعه شناســان پــرکار و نــوآور مســوب می شــوند، مایــۀ مشــترک ایــن مقــاالت را در وجــه »انتقــادی« 

ــد.  ــام هناده ان ــن رو، کتــاب را »ماکمــۀ جامعه شــنایس«1 ن ــده و از ای آن هــا دی
بــه نظــر می رســد جامعه شــنایس در کشــاکش»خود« و »غیرخــود« ســرگردان اســت؛ در کشــاکش 
»علمــی بــودن« از ســویی و »انســاین بــودن« از دیگــر ســو. رفــت و آمــد علــوم اجتماعــی از قلمرو »عقل عمیل« 
بــه حــوزۀ »عقــل نظــری« و اقتضائــات ایــن تــردد، معضــیل اســت کــه دغدغــۀ مقــاالِت کتــاب حاضــر را شــکل 
می دهد. علوم اجتماعی از حیث وجودی با اخالق، سیاســت، تاریخ، هنر، شــعر و ســایر وجوه وجود آدمی 
یژگی در تعارض با خصیصه ای قرار می گیرد که جامعه شــنایس را در مدودۀ تنگ  تنیده اســت؛ ویل مه�ن و
ــریب می پســندد. ایــن نــگاه بــه هبانــۀ علــم از هبــای فلســفه، اخــالق، سیاســت،  دانــش اشــیا و عقالنیــت تج
یگــرداین از هــر کــدام، عمــق و بطــن، یــا ذوق و شــویق از عــامل و آدم را از  یــخ، هنــر و شــعر رو برمی گردانــد و بــا رو تار

دســت می دهــد. هــر کــدام از مقــاالت کتــاب، وجهــی از ایــن دغدغــه را مــورد کنــد و کاو قــرار می دهــد.

ــه »جامعه شــنایس در  ــاریس، ناشــر آن را ب ــه در چــاپ ف ک ــوده اســت  کمــۀ جامعه شــنایس« ب ــوان اصــیل کتــاب »ما sociology on trial -1: عن
ــر داده اســت. ممکــۀ جامعه شناســان« تغیی
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بــارۀ کتــاِب روش هــای تقیــق در علــوم اجتماعــی نوشــتۀ  کارل ماهنــامی بــا مقالــۀ انتقــادی اش در
اســتوارت رایــس، عــدم تناســب میــان ماشــ�ن حجــِم روش در جامعه شــنایس و کم مایگــی نتایــج واقعــی 
یــکا و آملــان قــرار می دهــد و نقــاط قــوت و ضعــف هــر کــدام از  آن را وســیلۀ مقایســۀ جامعه شــنایس آمر
یــکا را بــه فلســفه ورزی، تعمــق و خالقیــت و  ایــن جامعه شــنایس ها را بــر می مشــارد؛ جامعه شــنایِس آمر

جامعه شــنایس آملــان را بــه دقــت و کارآمــدی بیشــتر فــرا می خوانــد. 
یــد و احنصارگــرایی  یژگی هــای بروکراتیــک علــم جامعه شــنایس« ســخن می گو یس. رایــت میلــز از »و
یــۀ کالن« را هتدیــدی بــرای اندیشــۀ انتقــادی علــوم اجتماعــی  ربه گــرایی مــض« و »نظر یۀ »تج دوســو

برمی مشــارد. 
کــس وبــر  گلدنــر در »آنیت مینیتــور: اســطورۀ جامعه شــنایس فــارغ از ارزش« بــه نقــد ما یــن  آلو
یکی هــای پشــت پــردۀ ایــدۀ پرنفــوذ جــدایی واقعیت هــا و ارزش هــا به مثابــۀ یــک  می پــردازد و از تار

پــردره دری می کنــد. ایدئولــوژی حرفــه ای 
جــان آر. ســییل در مقالــۀ دشــوار و ارزمشنــدش بــا عنــوان »علــم اجتماعــی؟ مســائیل در بــاب 
یــف  ل جامعه شــناخیت« از نقــش دانــش جامعه شــنایس به عنــوان یــک کنــش اجتماعــی در تعر اســتدال
یــد و پیامدهــای یب طــریف اخــالیق را گوشــزد می کنــد. او بــه دنبــال  یت هــا می گو و تغییــر واقعیت هــا و هو
جــای پــای ممکــی می گــردد کــه ایــن مداخلــۀ جامعه شناســان در واقعیــت را توجیــه کنــد و در هنایــت از 

امتنــاع چنــ�ن موضــِع ممکــی رومنــایی می کنــد.
ــل  ــه دلی ــه ب ــد؛ ک ــد می کن ــق در جامعه شــنایس را نق ــور اســتراتژی های اســایس تقی ــون م ینگت بر
ــی، انتزاعــی و صــورِی آن هــا جامعه شــنایس بــه جــایی رســیده  ین یژگــی غیرتار فقــدان روح انتقــادی و و

بــارۀ جامعــه دارد. اســت کــه نســبت بــه نــم قــرن گذشــته اش حــرف کمتــری بــرای گفــ�ن در
یــب پارســونز می پــردازد؛ مثــل اینکــه فــاس  ر دانیــل فــاس در مقالــه ای طــوالین، بــه نقــد و حــیت تن
مصــداق متامــی نقدهــایی را کــه ســایر مقــاالت کتــاب مطــرح می کننــد بــه صــورت یک جــا، در اندیشــۀ 
پارســونز می یابــد. البتــه بایــد بــه خاطــر داشــت در زمانــه ای کــه ایــن مقالــه نوشــته می شــد، پارســونز 

ــود. ــرادف جامعه شــنایس ب مت
ــی مفهوم بیگانگی  ین یــر در مقالــۀ »بیگانگــی چیســت؟ خــط ســیر یــک مفهوم« به ســیر تار لوئیــز فو
می پــردازد. او بــا پیــروی از هــگل بیــان می کنــد کــه در هــر عصــری یــک مفهــوم کلیــدی اخــالیق وجــود 
دارد کــه می تــوان مســائل اســایس آن عصــر را حــول آن صورت بنــدی کــرد. او تبــار مفهــوم »بیگانگــی« 
را تــا اهلیــات مســیحی و گنــاه اولیــه تعقیــب می کنــد. بعدهــا، مفهــوم بیگانگــی بیانگــِر تکاپوهــای جنبــش 
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یبایی شــنایس جنــی صــورت می گیــرد و  رمانتیــک و احیــای زندگــی عاطــی می شــود. انقــالیب علیــه ز
کنــش بــه نادیده انــگاری لــذت جنــی و انــکار  یکــی می شــود. نوعــی وا ــدد لــذت فیز باعــث کشــف مج
یشــۀ »بیگانگــی« جنــی بــود. انســاِن از خــود  یدانــش، ر واقعیــت جهــان مــادی. از نظــر فوئربــاخ و مر
گرچــه  بیگانــه کــی بــود کــه از زندگــی جنــی خــود وحشــت زده اســت و بــه ســرکوب آن می پــردازد. ا
مارکــس جــوان بــه دنبــال فوئربــاخ، مهــ�ن واژه را بــه کار می بــرد ویل بعدهــا آن را کنــار گذاشــت و بــه جای 
دیدطلبــان مارکسیســیت بودنــد کــه تــالش می کردنــد  کــرد. تهنــا نوتج آن از مفهــوم »منازعــه« اســتفاده 
کننــد و در فلســفۀ ســیایس بــه جــای واژۀ »اســتثمار« واژۀ  آن را وارد ادبیــات جنبــش سوسیالیســیت 

»بیگانگــی« را بنشــانند.
یســتگاه  یســتگاه اصــیل مفهــوم بیگانگــی آن را کنــار می گــذارد ویل بیگانگــی یــک ز  بدین ترتیــب ز
یــاد مفهوم بیگانگــی و ابعــاد آن )یب قدریت،  یــر اســتعمال ز بــدیل در جامعه شــنایس پیــدا می کنــد. لوئیــز فو
یب معنــایی و یب هنجــاری( در جامعه شــنایس را، نوعــی حدیــث نفــس و شــرح حــال جامعه شناســان 
کــردن یــک هــدف اخــالیق بــه جــای یــک هــدف  یــن  کاربــرد مفهــوم بیگانگــی را جایگز می دانــد و 

ســیایس بــرای ســرگردان کــردن کنــش ســیایس می پنــدارد.
رابــرت نیزبــت در مقالــۀ »جامعه شــنایس به مثابــۀ یــک شــکل هنــری« بیــان می کنــد بینش هــای 
میــل، بــه حلــاظ علمــی کســب نشــده بودنــد  بــزرگ جامعه شــنایس در نــزد کســاین چــون وبــر، دورکــم و ز
یــق مهــان اهلامــی کــه هنرمنــدان در اختیــار دارنــد بــه دســت آمــده بودنــد. امــروزه بــه  بلکــه بیشــتر از طر
فرامــویش ســپردِن هنــر در جامعه شــنایس، جامعه شــنایس را بــه چیــزی کــم ارزش یــا یب ارزش تبدیــل کــرده 

اســت.
یســیت آن  یتیو مــوع، مقــاالت ایــن کتــاب نقیصــۀ دانــش جامعه شــنایس را در خصیصــۀ پوز در مج
می یابنــد. یب شــک تعمــق در ایــن نــوع جامعه شــنایِس جامعه شــنایس بــرای اهــایل علــوم اجتماعــی 
گــر ایــن تعمــق مدخــیل بــر نــگاه فرهنگــی و متــدین بــه دانــِش اجتماعــی مدرن باشــد،  ایــران مغتــم اســت. ا

ــش خواهــد بــود. مثربن
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دربارۀ نویسندگان1

2: اســتادیار جامعه شــنایس دانشــگاه برندیس، مؤلف کتاب فراموش شــدگی  یس آر. اســت�ن - مور
ند انگزاییت4

َ
اجتمــاع3 و هــم کار ســردبیر آیدنتیــیت ا

یدیــچ5: اســتادیار جامعه شــنایس و انسان شــنایس در مدرســۀ جدیــد پژوهــش  - آرتــور جــی. و
ــد انگزایــیت.  ن

َ
ــوده6 و هــم کار ســردبیر آیدنتیــیت ا یســندگان شــهر کوچــک در جامعــۀ ت اجتماعــی، از نو

یســندگان شــهر کوچــک در جامعــۀ تــوده و طبقــه، تــوده و بوروکــرایس8،  - جــوزف بنســمن7: از نو
یلیــام اســیت و کــو.  مدیــر پژوهــش مصرف کننــده در و

یــر9: اســتادیار فلســفه و علــوم اجتماعــی دانشــگاه کالیفرنیــا، بــرکیل و مؤلــف کتــاب  - لوئیــز فو
 منتشــر شــده اســت.

ً
روشــن فکر علمــی10 کــه اخیــرا

بــارۀ مســئلۀ قــدرت و اقتــدار، در دانشــگاه  - دانیــل ِای. فــاس11: جامعه شــنایس کــه پیوســته در
ــد.  ــس کار می کن برندی

گرد  ین شــا یسکنســین، برجســته تر - هانــس اچ.گــرث12: اســتادیار جامعه شــنایس دانشــگاه و
یت در بــاب جامعــه، منــش  ماکــس وبــر اســت. او بــه مهــراه یس. رایــت میلــز، کتــاب از ماکــس وبــر: مقــاال

و ســاخت اجتماعــی13 را نوشــت.
ییــس و  ــر14: اســتادیار جامعه شــنایس دانشــگاه واشــینگتن در اس یت. لو یــن دابلیــو. گلدن - آلو

مؤلــف کتــاب الگوهــای بوروکــرایس صنعــیت15 و بســیاری مقــاالت و کتــب دیگــر.

1. این اطالعات در سال 1963 گردآوری شده اند. 
2. Maurice R .Stein
3. Eclipse of Community.
4. Identity and Anxiety.
5. Arthur J. Vidich
6. Small town in mass society: Class, power, and religion in a rural community.
7. Joseph Bensman
8. Class, Mass, and Bureaucracy.
9. Louis Feuer
10. The Scientific Intellectual.
11. Daniel A .Foss
12. Hans H .Gerth
13. From Max Weber: Essays in Sociology and Character and Social Structure.
14. Alvin W .Gouldner
15. Patterns of industrial Bureaucracy.
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ــی، ســردبیر اســتادیز آن ِد لفــت، مؤلــف زندگی نامــۀ منتشرشــدۀ  ین - ســال النــدا1: جامعه شــناس تار
یس. رایــت میلــز در روت و برنــچ.

کتابــش ایدئولــوژی و  کــه بیــش از مهــه بــه واســطۀ  کارل ماهنــامی2: جامعه شــناس معــرویف   -
آرمان شــهر3 شــناخته شــده اســت.

یــل  تن و  قــدرت6  بــگان  حنن یقه ســفیدان5،  یــن  عناو بــا  درکتاب هایــش  میلــز4:  رایــت  یس.   -
می گــذارد. مــا  اختیــار  در  را  یــکا  آمر هنادهــای  از  عمیــق  تلیــیل  جامعه شــنایس7 

بــارۀ اتاد  ینگتــون مــور8: اســتاد جامعه شــنایس ســیایس در هــاروارد، مؤلــف چندیــن کتــاب در - بر
 منتشرشــده بــا عنــوان قــدرت ســیایس و تئــوری اجتماعی9.

ً
مجاهیــر شــوروی و کتــاب اخیــرا

ــا و  یورســاید کمپــس، دانشــگاه کلمبی ییــس ر ــت10: اســتاد جامعه شــنایس و ر ــرت ِای. نیزب - راب
مؤلــف کتــاب کنــد و کاو اجتمــاع11.

- جــان ســییل12: در دانشــگاه یــورک در تورنتــو، مــدرس جامعه شــنایس و مؤلــف چندیــن کتــاب 
از مجلــه بلندی هــای کرســت وود13، ســینۀ اجتمــاع14 و چندیــن مقالــۀ دیگــر.

1. Saul Landau
2. Karl Mannheim
3. Ideology and Utopia.
4. C. Wright Mills
5. White Collar, The American Middle Classes.
6. The Power Elite.
7. The Sociological Imagination.
8. Barrington Moore
9. Political Power and Social Theory.
10. Robert A. Nisbet
11. The Quest for Community.
12. John Seeley
13. Crestwood Heights. 
14. Community Chest.
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وظیفــۀ جامعه شــنایس تلیــل و تفهــم ســاختارها و عملکردهــای نظام یافتــۀ جامعــه و نیــز تلیــل و 
تفهــم ارزش هــا و نگرش هــایی اســت کــه افــراد جامعــه بــر مبنــای آن هــا در عرصه هــای زندگــی اجتماعــی 
مشــارکت می کننــد. بــرای تقــق ایــن وظیفــه، دو پیش فــرض وجــود دارد؛ یکــی توانــایی جامعه شناســان 
بــرای ایــن کار و دیگــری توانــایی جامعــه بــرای پذیرفــ�ن نتایــج آن. دالیــل بســیاری هــم وجــود دارد که چرا 
ســت�ن دلیــل ایــن اســت کــه هــر  هیــچ یــک از ایــن پیش فرض هــا آســان بــه دســت منی آیــد. احتمــاالً حنن

ــش.  نــوع تلیــل یــا تفســیر اجتماعــِی *»عیــی« یــا خــودش *انتقــادی اســت یــا نتایج
منظــور مــا از تفســیر یــا تلیــل عیــی، هرگونــه تفســیر یــا تلیــیل اســت کــه از نگرش هــای مــورد قبــول 
ــش  یافت هــای کامــالً متفــاوت از جهــان متعــارف باعــث آزار و رحنج یــا جاافتــاده آغــاز منی شــود. ارائــۀ در
و چه بســا هتدیــد جامعــه می شــود. تلیــل به مثابــۀ چســی اســت کــه اجــزای جامعــه را بــه هــم وصــل 
یــن حالــت، یــک نظــِم اجتماعــی  می کنــد و افــراد را وامــی دارد تــا خــود را درون چیــزی ببیننــد کــه در هبتر
ــا حــدودی  ــد، ت ــه جامعه شــناس انتقــادی برخــورد می کن ــه جامعــه ب ــزل اســت. هنگامــی ک بســیار متزل

انتظــار مــی رود نســبت بــه کار او قضــاوت منــی داشــته باشــد.
ــد خــود را از جهــان  ــه بتوان ــاز دارد؛ اول این ک ــه دو قابلیــت نی جامعه شــناس انتقــادی دســت کم ب
ربــۀ مســتقیمی  ربــۀ شــخیص خــودش خــارج کنــد و بــه کانون هــای زندگــی و هنادهــایی وارد شــود کــه تج تج
از آن هــا نــدارد. دوم ایــن کــه بتوانــد خــود را از ارزش هــای رایــج و نگرش هــای گروه هــای ســازمان یافته در 
یکردهــای متعــارف باشــد. بنابرایــن و بــه هــر  جامعــه جــدا کنــد تــا بــه ســطحی از فهــم برســد کــه فراتــر از رو
شــکیل کــه باشــد، نوعــی *بیگانگــی الزم اســت و بــه هــر حــال، مهــان ســاختار مربوط به جهــان اجتماعی 

کــه جامعه شــناس بــه شــکل حرفــه ای بنــا کــرده، دســت یایب بــه ایــن قابلیت هــا را دشــوار می ســازد.

Critical
Objective

Alienation

درآمد
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زندگــی  و  کار  ســازمان ها  و  ادارات  دیگــر  در  و  دانشــگاه ها  در  جامعه شــنایس  فعــاالن 
مهــواره  آن هــا  می کننــد.  پــر  حرفــه ای  اقتضائــات  بــا  را  فکرشــان  و  وقــت   

ً
دامئــا و  می کننــد 

کــه بــه آن هــا حــق نظــارت می دهــد و می توانــد مبنــایی  جامعه شــنایس را عرصــه ای می پندارنــد 
آن هــا  کنتــرل می کننــد.  را  مــایل  منابــع  کــه  باشــد  مدیــراین  از  و دســتمزد  بودجــه  مطالبــۀ  بــرای 
کارکردهــایی  ــد؛  ــاد می کنن کالســیک ایج ــی  کارکردهــای صن ــرای اجــرای  صــیص را ب من هــای تن احنج
گســترش  کنتــرل و توســعۀ بازارهــا و  مثــل نظــارت بــر پذیرفته شــدگان، احنصاری کــردن مشــاغل، 
بــۀ دانشــگاهی و  ر ایــن جــو دانشــگاهی و حرفــه ای، مهــ�ن تج بــه ســبب وجــود  واژگان ســّری. 
بنابرایــن  می شــود.  جامعه شــناس  پدیــداری  جهــاِن  یــف  تعر بــرای  احنصــاری  معیــار  حرفــه ای 
گــم می شــود،  گرفتاری هــای مــایل و عمــیل طبقــۀ متوســط  وظایــف جامعه شــنایس به آســاین در 
را  توانــایی اش  دو  هــر  مشــتاقانه  و  می دهــد  دســت  از  را  انتقــادی اش  ماهیــت  جامعه شــنایس 
بــر  خــود  قضــاوت  توانــایی  و  وظیفــۀ جامعه شــناخیت  بــه  عمــل  توانــایی  یعــی  می کنــد؛  بــاین  قر

جامعه شــناخیت. یکــرد  رو مبنــای 
یکرد به  گــر قرار باشــد ایــن رو گــر بنــا باشــد جامعه شــنایس انتقــادی توســط جامعــه مــردود شــود، و ا ا
دســت آن عــده از جامعه شناســاین تقیــر شــود کــه تــوان مقاومــت در برابــر متلق هــای مرفهــان جامعــه را 
گــر  یــرا ایــن پرونــده پیشــاپیش بســته شــده اســت. ا ندارنــد، ماکمــه کــردن جامعه شــنایس ارزیش نــدارد، ز
نبودنــد عــدۀ اندکــی از جامعه شناســان کــه کارشــان را رهــا کردنــد تــا خــوِد جامعه شــنایس را تلیــل کننــد، 
ایــن نتیجه گیــری درســت بــه نظــر می رســید. جامعه شــنایِس جامعه شــنایس توســط ایــن جامعه شناســان 
ــان  ــاالت جه ــا مهــ�ن مق ــا نشــده اســت ام پ ــچ دادگاهــی بر نشــانگر وجــدان جامعه شــنایس اســت. هی

ــه کــه بــوده، می ســازد. ین تر از آحنچ جامعه شناســان را دردســرآفر
 خــود را وقــف تلیــل 

ً
یســندگان مقــاالت ایــن کتــاب جامعه شناســاین واقعــی هســتند کــه اساســا نو

و فهــم زندگــی اجتماعــی کرده انــد. در نظــر آن هــا روش هــا و کاربردهــای جامعه شــنایس، فقــط در مرتبــۀ 
 پروژه هــایی منتشــر 

ً
دوم امهیــت و توجــه بــه نســبت مســائل واقعــی جامعه شــنایس قــرار دارد. اخیــرا

لیــل از چیزهــایی ماننــد پیش رفت هــای یــک دهــه جامعه شــنایس امــروز یــا  شــده کــه موضــوع آن هــا تج
یــم مــا  یســندگان و خودمــان بایــد بگو یه هــای جامعه شــنایس و بنیان هــای آن اســت. در دفــاع از نو نظر
 
ً
می خواهــم ایــن کتــاب بــا پروژه هــای یادشــده فــرق داشــته باشــد. بــه اعتقــاد مــا، ایــن تالش هــا عمدتــا
بــه حرفــه ای شــدن جامعه شــنایس کمــک می کنــد و بــه *»پیکره هــای دانــی« قابــل عرضــه در مافــل 

شــد. دانشــگاهی اعتبــار می بن
Bodies of knowledge
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ربه مــان به عنــوان مدرســان دانشــگاه براندیــس و نیــز مدرســۀ جدیــد پژوهــش  مــا بــر اســاس تج
یامنان مفیــد یافتــم؛ تــا شــاید آن هــا را از وامهــۀ مواجهه با کتب  اجتماعــی، ایــن مقــاالت را بــرای دانشــجو
ــان  یــالت جوان ــر تن ــرات فوق العــاده ســازنده ای ب کــی اث ــد. امــروزه حــیت اندکــی یب با قطــور رمســی برهان

خواهــد داشــت. 
یــل  بــه هــر حــال روشــن اســت کــه نگــرش انتقــادی نیــز مدودیت هــای خــودش را دارد و اینکــه تن
جامعه شــناخیت بایــد هتــّور خالقانــۀ خــاص خــودش را بیابــد، امــا ایــن کــه ایــن هتــورات چگونــه باشــد 
ــه یــک تصمــم شــخیص اســت.  ــود، مهــواره وابســته ب ــد ب ــه خواهن و چــه کســاین اهــل عمــل مهتوران
کتــاب، انتخاب هــا و ترجیحــات شــخیص خــود در ایــن بــاره را در مقــاالت و  ین کننــدگان ایــن  تدو

ــد. ــرار داده ان ــد ق ــدگان عالقه من ــرده و در دســترس خوانن ــه ک ــز ارائ کتاب هــای دیگــری نی
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یکایی ویژگی های جامعه شنایس آمر





بــارۀ پیشــینۀ روش هــای موجــود در علــوم اجتماعــی گــرد آورده اســت.  اســتوارت ِای. رایــس2 کتــایب در
ــه  ــرد ک ــه ذهــم خطــور ک ــده ای ب ــاین ای ــک جامعه شــناس آمل ــام ی ــدم، در مق ــاب را خوان ــن کت ــیت ای وق
موعــۀ  می خواهــم آن را بــا مشــا در میــان بگــذارم. البتــه منی خواهــم بگــومی جامعه شــنایس آملــاین یــک مج
واحــد و مهگــن اســت. برعکــس، در ایــن کشــور مکاتــب فکــری کامــالً متضــادی در برابــر هــم قــرار 
گرفته انــد. بــا ایــن حــال حــیت تفاوت هــای ایــن مکاتــب نیــز نشــان از نوعــی اشــتراک میــان انــواع 
یکــرد  یــره ای از ایده هــای مشــترک کــه مقایســۀ آن هــا بــا رو جامعه شــنایس های آملــاین دارد. یعــی زحنج
یــکایی بــه موضوعــات علــوم اجتماعــی ســودمند خواهــد بــود. معتقــدم کتــاب روش هــا در  متــداول آمر

ــا عادت هــای ذهــی متفاومتــان آشــنا شــومی. ــا مــا ب ــوم اجتماعــی3 فرصــت خــویب فراهــم آورده ت عل
ــر قطعــی  ــدایی و غی ــک برداشــت ابت ــه ی ــوان ب ــن فرصــت مــدود، تهنــا می ت ــر حــال و در ای ــه ه ب
 نشــان دادن 

ً
ــا ــرریس، صرف ــار گذاشــت. هــدف اصــیل ایــن ب ــد پرســش از جزئیــات را کن پرداخــت و بای

ــوم اجتماعــی اســت.  ــه مســائل عل ــکایی ب ی ــاین و آمر ــان آمل یکــرد مقق ــان رو ــادی می تفاوت هــای بنی

1. “American Sociology”, From Essays in Sociology and Social Psychology by Karl Mannheim.
2. Stuart A.Rice
3. Methods in Social Science
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ابتــدا بایــد اعتــراف کــم برنامــۀ جامــع و گســتردۀ کتــاب اســتوارت ِای. رایــس و فراتــر از آن، تقــق 
پــایی می شــود. هــدِف ایــن کتــاب مطالعۀ روش شــناخیت  ایــن برنامــه باعــث شــگفیت جامعه شناســان ارو
ــرریس کارهــای مهــم نظــری و  ــ�ن ب ــکا و مهچن ی ــق اجتماعــی در آمر ــن دســتاوردهای تقی ی ــارۀ آخر ب در
ــام داده انــد و منونــه ای از  پاســت. ایــن مطالعــه را عــده ای از دانشــمندان برجســته احنج ــی در ارو ین تار
ــاد مــا مــی آورد. در  ــه ی مشــارکت علمــی اســت کــه رواج فردگــرایی افراطــی در جامعه شــنایس آملــاین را ب
ــد و بیشــتر  ــد شــروع کن ــک نقطــۀ جدی ــد کارش را از ی ــد اســت بای یســنده ای معتق ــر نو  ه

ً
ــا یب ــان تقر آمل

ــد؛ غافــل از اینکــه در جامعه شــنایس، تقســم  ــه نظــام خــاص خــود را دارن ــد ک مققــان افتخــار می کنن
کار و ســازماِن تقیــق علمــی امکان پذیــر اســت و وجــود یــک هدایت کننــدۀ مرکــزی می توانــد بســیار 

ســودمند باشــد. 
ــا مثال هــای  یژگــی تســ�ن برانگیز ایــن اســت کــه در ایــن کتــاب، روش شــنایس مهــراه ب دومــ�ن و
ملمــوس از *مطالعــات عمــیل بــرریس می شــود؛ یعــی مســئلۀ روش بــه صــورت انتزاعــی بــرریس منی شــود. 
مققــاین کــه بــه مطالعــات عمــیل می پردازنــد، بــه شــکل خــایص بــا پرســش های روش شــناخیت مواجــه 

می شــوند. در ایــن کتــاب ایــن پرســش ها بــه مهــ�ن شــکل مطــرح می شــود. 
ــاوت  ــارۀ تف ب ــک شــرح کیل در ــا ی ــاالً ب ــا می نوشــتند، احتم ــایب را آملاین ه ــ�ن کت ــود چن ــرار ب ــر ق گ ا
« و بــا پرســش هایی بنیادیــن از  میــان علــوم طبیعــی و علــوم اجتماعــی یــا تفــاوت میــان »فهــم« و »تبیــ�ن
یــکایی خــود را بــه الزامــاِت روش شــناخیت مربــوط  کنــون امــا یــک آمر ایــن دســت شــروعش می کردنــد. ا
ســت شــامل چنــ�ن موضوعــایت می شــود:  بــه مطالعــات انضمامــی مــدود می کنــد. ایــن روش شــنایس حنن
یشــه های احتمــایل  بــرای فهــم فــالن موضــوع چــه کنــم؟ فــالن موضــوع را چگونــه بایــد ارائــه داد؟ ر

ــام داد؟ خطاهــا کدام انــد؟ بــرای رفــع آن هــا چــه کارهــایی شــده و چــه کارهــایی بایــد احنج
ــر اســت.  یکــرد عمــیل بــه روش شــنایس بســیار مناســب و مؤث ــه کــه بیــان کــردم، ایــن رو مهان گون
ــه شــکل کنفرانس هــایی در یــک کارگاه  ــا ب ــدارد؛ مهــۀ انتقاده ــاره وجــود ن ــن ب ــز مهبمــی در ای ــچ چی هی

علمــی هســتند؛ کارگاهــی کــه حاضــران در آن بالفاصلــه نظــرات ســخنران ها را می فهمنــد. 
کــه صراحــت هلجــه دارنــد، بلکــه مهــان تقیــق  انتقــاداِت روش شــناخیت نیســتند  البتــه تهنــا 
یژگــی را دارد. هــر تقییق از یک مســئلۀ عمیل شــروع می شــود؛ از یک  جامعه شــناخیت مــورد بــرریس نیــز ایــن و
وظیفــۀ اجتماعــی کــه نیــاز بــه راه حــل فــوری دارد و یافــ�ن چنــ�ن راه حــیل بــر عهــدۀ جامعه شناســان اســت.
 مســائل جامعه شــنایس را از نیازهــای روزانــه بــه دســت می آورنــد. 

ً
یــکایی نوعــا جامعه شناســان آمر

آن هــا از  هــدف  و  می گیرنــد  خــود  بــه  دســته مجعی  کار  و  مهگــرا  یــزی  برنامه ر شــکِل  مســائل   ایــن 

practical
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ــوع جامعه شــنایس،  ــن ن ــد. در ای ــد می کن ــه پیش رفــت زندگــی مجعــی را هتدی حــل مشــکالیت اســت ک
ــد؛  ــه آملاین هــا آن را »سیاســت اجتماعــی« می نامن ــرد ک ــرار می گی ــه ای ق بیشــتر موضوعــات تــت مقول
بــزه کاری و باندهــای نوجوانــان، حاشیه نشــیی و سیاســت مهاجــرت و ماننــد آن کــه مطالعــات خــویب 

ــام گرفتــه اســت.  نیــز درباره شــان احنج
ایــن نــوع تقیــق هــر جــایی کــه بــه کمــک نیــاز اســت، مــدد می رســاند و وقــت چنــداین را 
ــی آن در فراینــد  بــرای حــل مســائل پیچیــدۀ مربــوط بــه تکامــل یــک پدیــده یــا تعیــ�ن جایــگاه تارین
ــر  تکامــل اجتماعــی صــرف منی کنــد. مهچنــ�ن از ویژگی هــای این گونــه تقیــق یکــی ایــن اســت کــه ب
ــه خــوِد  ــز می شــود ک ــر شــواهد و موضوعــایت متمرک ــد و تهنــا ب ــکا می کن شــواهد مســتند دســت اول ات
ــش  ــق، از پی ــوع تقی ــن ن ــی در ای ــاهدۀ عی ــت مش ــن اصال ــازد. بنابرای ــم می س ــان فراه ــی برایش زندگ

تضمــ�ن شــده اســت. 
مــدود شــدن بــه مســائل عمــیل منجــر بــه جــدا شــدن پدیده هــای منفــرد از زمینــۀ اجتماعی شــان 
ــرای شفاف ســازی و  ــد. تــالش ب یــق، کلیــت زندگــی اجتماعــی را تکه تکــه می کن ــن طر می شــود و از ای
دقــت بــا انتخــاب موضوعــات انضمامــی و ملمــوس و اســتفاده از الگوهــای مفهومــی در دســترس مهــراه 
شــده اســت. در مقــام تلیــل هــر پدیــده، هم بســتگی های آن پدیــده بــا ایــن الگوهــای مفهومــی منایــان 
موعــۀ واحــدی از  تلــف آن هــا بــه مج یــاد و متنوعــی از مســائل و ابعــاد من می شــود و بنابرایــن تعــداد ز
اصطالحــات فروکاســته می شــود. هــر مقــیق نیــز بــر اســاس مهارتــش در کاربــرد تکنیک هــای تقیــق و 

ــایب می شــود. ــام آزمایــش ارزش ی اســتعدادش در احنج
در واقــع چیــزی جــز ایــن هــم انتظــار منــی رود. تقیــق گروهــی تقیــیق اســت کــه مقــِق بعــدی دنبالــۀ 
تقیــق نفــر قبــیل را می گیــرد. چنــ�ن تقیــیق مســتلزم ایــن اســت کــه پدیــدۀ مــورد نظــر را بــه شــکل خــایص 
ساده ســازی کنــم. بایــد پیچیدگی هــای درد ســر ســاِز واقعیت هــای روزمــره را شکســت و آن هــا را از نــو 
آراســت تــا بــرای مواجهــۀ ذهــی آمــاده باشــند؛ مواجهــه ای کــه در آن متامــی ذهنیت هــا و اهبام هــا زدوده 

شــده و بــه کمــک آن، دقــت متامــی مفاهــم تضمــ�ن می شــود.
 در اغلــب آثــار مناینــدۀ 

ً
کتــاِب رایــس اســت، بلکــه نوعــا یژگــی  بــه نظــرم مــوارِد بــاال نه تهنــا و

یــکایی نیــز یافــت می شــود. بــه گمــامن تــا اینجــا حــق مطلــب را دربــارۀ شایســتگی های  جامعه شــنایس آمر
ایــن نگــرش علمــی ادا کــردم و حــاال احســاس می کــم بایــد بــه برخــی نارســایی های ایــن دیــدگاه نیــز اشــاره 
 برخــی نکته هــای اســایس را از دســت می دهــد و ایــن نقصــان نــه در 

ً
کــم. دیــدگاه علمــی یادشــده ضرورتــا

چگونگی مواجهه با مســائل، که بیشــتر در مفهوم بنیادی آن از زندگی اجتماعی و علوم اجتماعی اســت.
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ــا ایــن شــعارش موافقــت کنــد کــه  ــرد و ب یــکایی را بپذی ــریب علــم آمر ممکــن اســت کــی منظــر تج
علــم منی خواهــد ســیطرۀ عوامــل غیــر عقــالین را تأییــد کنــد؛ یعــی عوامــیل کــه کنتــرل هومشنــد و مؤثــر بــر 
پدیده هــای اجتماعــی را ناممکــن می ســازد. هرچــه فــرد بیشــتر بــا ایــن نــگاه مهــراه شــود، نارضایــیت او از 

برخــی منونه هــای ایــن نــوع تقیــق علمــی ــــ و البتــه نــه متامــی آن هاــــ بیشــتر می شــود. 
گــر خودمــان را بــه کتــاب رایــس مــدود کنــم، بایــد بپذیــرمی گســتردگی ماشــ�ن علمــی به کاررفتــه  ا
تناســی بــا ارزش نتایــج هنــایی نــدارد. موضــوع و عنــوان بیشــتر مقــاالِت ایــن کتــاب توقعــات بســیاری را 
برمی انگیزانــد، ویل پــس از رســیدن بــه نتیجــۀ ایــن مقــاالت، فــرد وسوســه می شــود بــا ناامیــدی بپرســد 
ــا  ــاب نیســت، ام ــن کت ــاالت ای ــی مق ــورد متام ــم، در م ــه گف ــود؟« واضــح اســت آحنچ »مهــه اش مهــ�ن ب
یــکایی را از  کیــد کنــم کــه جامعه شــنایس آمر یژگی هــایی تأ بــرای روشــن کــردن دیــدگاه خودمــان بایــد بــر و
یژگی هــا نقــاط قــوت آن باشــد، خــواه نقــاط ضعــف آن.  جامعه شــنایس مــا متمایــز می کنــد؛ خــواه ایــن و
خــوب اســت بپرســم در یــک نگــرش علمــی کــه امجــاالً خوب و مناســب اســت، احتمــاالً چه چیز 
نادرســیت وجــودی دارد؟ چنــ�ن کارهــایی بــه حلــاظ روش شــناخیت کامــالً منســجم اند، امــا چــه نقدهــایی 
یــکایی در   از علــم اجتماعــی آمر

ً
ــه مــا نوعــا بــر آن هــا وارد اســت؟ بــه نظــرم نقــد اســایس ایــن اســت کــه آحنچ

نظــر دارمی، نقایــص خــاص خــود را دارد و در واقــع ایــن نقایــص از ماســن آن تفکیک ناپذیــر اســت.
1.  ایــن نــوع علــم خــود را بــه بــرریس دامنــۀ مــدودی از ســؤاالت منحصــر می کنــد. مهچنــ�ن دانــش 
ســت�ن دلیــل نارضایــیت مــا از ایــن  اجتماعــی مــورد نظــرش بســیار مــدود اســت و ایــن مدودیت هــا حنن

نــوع علــم اســت. 
ــد اســت.  ــان می شــود، ارزش من ــزه کاری نوجوان ــه امهــال و ب ــه منجــر ب ــرریس شــرایطی ک  ب

ً
ما

ّ
مســل

مهچنــ�ن خــوب اســت بدانــم کــدام گــروه از مهاجــران هبتــر می تواننــد بــا میــط ســازگار شــوند. کارهــای 
گــر مقــق ایــن مســائل را بــه صــورت  ــام گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال ا بســیار خــویب نیــز در ایــن مــوارد احنج
ــه  ــدون نگاهــی جامــع ب ــر جزئیــات را ب گ ــرریس کنــد، ا ــا غفلــت از کلیــت مســائل اجتماعــی ب منفــرد و ب
واقعیــت اجتماعــی بــرریس کنــد یــا بــه ســبب احتیــاط ِصرف یــا تعصب روش شــناخیت از تعمــم فرضیات 

بــارۀ جزئیــات نیــز ناچــار در خــأ می مانــد.  یــن کارهــا در کــراه داشــته باشــد، آن گاه هبتر ا
 توده ای از داده های فردی قابل مشــاهده نیســت. 

ً
جامعه در مرحلۀ معیی از تکامل خود، صرفا

کنــده باشــد کــه روی هــم رفتــه  در ایــن مرحلــه این طــور نیســت کــه جامعــه ملغمــه ای از وقایــع و روابــط پرا
ــاد کننــد. در عــوض، جامعــه ترکیــی از پدیده هــای مســتقل و حــیت فراتــر از آن،  یــری از یــک کل ایج تصو
یافته یــا *گشــتالت )بــه معــی عمومــی و نــه معــی خــاص روان شــناخیت آن( اســت. gestalt یــک کلیــت ســاختار
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 یکــی از 
ً
 بــر کارکــرد فــردی هــر جــزء متمرکــز شــومی، حتمــا

ً
گــر کل را بــه اجــزاء آن تقســم کنــم و صرفــا ا

ــت. تهنــا  ــده خواهــم گرف ــا کل را نادی ــاط اجــزاء ب ــرد اجــزاء، یعــی ارتب ــم در کارک جنبه هــای بســیار مه
کــرده امی کــه آن را ظهــور زندگــی و  زمــاین یــک واقعــۀ فــردی و پدیــدۀ اجتماعــی را به خــویب توصیــف 
کارکــرد جامعــه بدانــم. مشــاهدۀ امــور فــردی و تلیــل آن هــا هــر دو بــرای دســت یایب بــه حقایــق علمــی 
ضروری انــد، ویل پــس از ایــن کار، مقــق بایــد کلیــت حیــات اجتماعــی را در نظــر بگیــرد و جزئیــات را 

بــا توجــه بــه کل تفســیر کنــد.
 بــه شــکل 

ً
فــرض کنیــد کــی می خواســت صدهــا هــزار کنــش فــردی مربــوط بــه مبادلــه را صرفــا

گــردش اقتصــادی  کنــد و هیــچ صورت بنــدی ای از اصــول  ــریب و از منظــر روان شــناخیت تلیــل  تج
یــرا هیــچ گاه ایــن واقعیت هــا  نداشــت. چنــ�ن فــردی چیــزی از قوانــ�ن اقتصــادی مبادلــه یــاد منی گرفــت، ز
)کنش هــای فــردی مربــوط بــه مبادلــه( مناینــدۀ ایــن اصــول نیســتند. ایــن اصــول یــک الگــوی ذهــی را 
ــرای مهــۀ مشــاهدات  ــه آن ارجــاع داده می شــود. مهــ�ن ماجــرا ب ــردی ب ــه واقعیت هــای ف می ســازند ک
ــرد و  ــه اصــول ســازنده عرضــه ک ــریب را ب ــن مشــاهدات و داده هــای تج ــد ای ــد. بای ــریب صــدق می کن تج
بــارۀ فرایندهای  یــه در ســپس فقــط در صــوریت مفیــد خواهنــد بــود کــه بــا یــک فرضیــۀ ســازنده یا یک نظر

اجتماعــی توضیــح داده شــوند.
یه ها و تعصب روش شــناخیت  یــکا دچــار گونــه ای وامهــۀ افراطــی از نظر بــه نظــرم جامعه شــنایس آمر
یه هــا را از تقیــق  یه هــای کیل می شــود یــا ایــن نظر شــده اســت و ایــن معضــل یــا مانــع پیش رفــت نظر

عمــیل دور نگــه مــی دارد.
 
ً
یه هــا بــدون تأییــد و اثبــات آن هــا یعــی عقایــد نظــری را بــه بــث بگــذارمی، امــا صرفــا داشــ�ن نظر
واهــد داشــت. از ســوی دیگــر،  یکــردی هیــچ گاه نتایــج مفیــدی حنن در حــد نوعــی ورزش ذهــی. چنــ�ن رو
 
ً
یــه بــرای فهــم واقعیــت تــالش می کنــد. هنایتــا یســم ایــن اســت کــه بــدون داشــ�ن نظر یتیو کج فهمــی پوز
یــه بــدون پیــاده کــردن آن در واقعیــت را نشســ�ن در حاشــیۀ امــن بدانــم کــه  هــم ممکــن اســت داشــ�ن نظر

البتــه ایــن جامعه شــنایس را عقــم می کنــد.
یکایی در نظر دارمی، این اســت   از علم اجتماعــی آمر

ً
ــه کــه نوعــا 2. دومــ�ن نقــص و نقــد اســایس بــر آحنچ

یه ها بر یب اعتمادی به »فلســفه« یا »متافیزیک«  که به نظر می رســد این نگرش متعصبانه نســبت به نظر
مبتــی باشــد. در هــر حــال، عــدم متایــل بــه بــث دربــارۀ مســائل بنیــادی بــه درد تقیــق اثبــایت منی خــورد. 
 ایــن انتقــاد را مطــرح می کننــد کــه جامعه شــنایس آملاین 

ً
یــکایی گفت وگــو کنــم، غالبــا وقــیت بــا دانشــمندان آمر

هنــوز در مرحلــۀ فلســی درجــا می زنــد و هنــوز راهــی طــوالین بــرای رســیدن بــه مرحلــۀ علمــی در پیــش دارد. 



جامعهشناسیدرمحکمۀجامعهشناسان24

وقــیت بســیاری از مققــان آملــاین تســلم ماجراجــویی فلســی در پوشــش جامعه شــنایس شــده اند، 
ــارۀ تعــارض میــان فلســفه و علــم خطاســت.  ب ایــن انتقــاد موجــه بــه نظــر می آیــد، ویل هنــوز اغــراق در
ربــۀ ملمــوس و دســت اول کشــف  کــه ورای تج یــه و فرضیــۀ ســازنده ای را  کــه هــر نظر اشــتباه اســت 
ــی را ارائــه می دهــد، »فلســفه« بنامــم؛ آن هــم  ین می شــود و طــرح جامعــی از پدیده هــای اجتماعــی و تار
وقــیت کــه معــی موهومــی از فلســفه در ذهــن دارمی. مــا بایــد میــان ذهــِن وهم اندیــش و ذهــن ســازنده 
ــریب، نیــازی بــه ذهــن وهم اندیــش نیســت، امــا داشــ�ن ذهــن ســازنده  متایــز قائــل شــومی. بــرای تقیــق تج
بــارۀ  ، در ضــروری اســت. وهم اندیــی ایــن اســت کــه پشــت میــز بنشــینم و یب قیدوبنــد و از روی تفــ�ن
ــل ســازنده،  ی ــا کمــک تن ــالً اندیشــۀ ســازنده یعــی ب ــام پدیده هــای زمــ�ن و آمســان بیندیشــم. متقاب مت
ــاد کنــم کــه در دِل پدیده هــا جــا گرفتــه،  امــا بــا مشــاهدۀ مســتقم تکه هــای واقعیــت قابــل  ســاختاری ایج

شناســایی نیســت.
یــه را قبــول داشــته باشــند، امــا  یــکایی امهیــت ســاخت نظر ممکــن اســت بســیاری از مققــان آمر
در حــوزۀ روش شــنایس، مســئلۀ اصــیل نــه داشــ�نِ یــک دیــدگاِه درســت، کــه عمــل کــردن بــه آن دیــدگاه 
ــل نیســتند از نظــر  ــز مای ــریب« نی یــن منونه هــای »جامعه شــنایس تج ــه گمــامن ارزش مندتر اســت. حــال ب
 
ً
یکــرد نظــری بــه ســاختارهای پدیــداری پیش تــاز باشــند. ایــن جامعه شــنایس ها شــدیدا کیفیــِت رو
ســت بــه   می تــوان گفــت چنــ�ن کارهــایی حنن

ً
نگــران نقــض آرمــان افراطــی و جزمــی »دقــت« هســتند. غالبــا

دنبــال »دقت«انــد و ســپس دغدغــۀ »شــناخت چیزهــا« را دارنــد. مــن امــا معتقــدم هبتــر اســت اول بــه 
 پــس از آن، نگــران رویش باشــم 

ً
دنبــال شــناخت موضوعــایت باشــم کــه امهیــت اســایس دارنــد و صرفــا

ین میــزاِن دقــت را تأمــ�ن می کنــد. کــه بیشــتر
یبندگــی علــوم طبیعــی شــده  ــذوب فر یــکایی بیــش از حــد مج بــه نظــر می رســد جامعه شــنایس آمر
اســت. البتــه ایــن جامعه شــنایس پذیرفتــه اســت کــه منی شــود مهــۀ پدیده هــای اجتماعــی را اندازه گیــری 
ــه آرمــان  ــوز هــم نســبت های عــددی مهــان آرمــاِن دقــِت مققــان اســت. پیــش از ایــن ک ــرد، ویل هن ک
ینــم، بایــد تقیــق کنــم کــدام آرمــان تناســب بیشــتری بــا حــوزۀ پدیــدۀ مــورد نظــر دارد؟ معیــار  دقــت را برگز
ین نقــش را در آن هــا ایفــا می کندــــ بــا  ــی ــ کــه »تفســیر« برجســته تر ین دقــت در حوزه هــای علــوم ادیب و تار

یــک و امثــال آن فــرق دارد. معیارهــای رایــج در روان شــنایس آزمایشــگاهی و فیز
افــراط در تعصــب روش شــناخیت بــه ســرکوب منابــع خالقیــت و شــهود علمــی منهتــی می شــود. 
یــل کــه دوســت دارم  یــل داشــته باشــد؛ البتــه نوعــی از تن بــرای شــناخت واقعیــت اجتماعــی، فــرد بایــد تن
یــل واقع گرایانــه داســتان های خیــایل منی ســازد، بلکــه تــالش می کنــد  یــل واقع گرایانــه بنامــم. تن آن را تن


