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ساخت اجتماعی جامعه شناسی

استيون کول۱
ترمجۀ

پور ماسوله2 امحدرضا اصغر
عطيه صادیق3 

یــورک و بــرادر جاناتــان  Stephen Cole .۱: اســتيون کــول )۱۹۴۱( اســتاد ممتــاز جامعه شــنایس در دانشــگاه ایالــی نيو
یراســتار[. آر. کــول اســت. حــوزۀ حتقيقــایت او توســعۀ جامعه شــنایس علــم بــه عنــوان یــک رشــتۀ دانشــگاهی اســت ]و

2. استادیار جامعه شنایس در دانشگاه فردویس مشهد
3. کارشناس ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه فردویس مشهد

]مقدمه[





یــرا مقــاالیت را در آن می خوانيــد کــه بــه نظــرم  ایــن کتــاب از برخــی جهــات بســيار شــخیص اســت، ز
نــکات جالــی را در مــورد مشــکالت رشــتۀ جامعه شــنایس فعــی مطــرح می کننــد. ایــن مقــاالت و 

امثــال آن هــا قبــال منتشــر شــده و البتــه ارزش جتدیــد چــاپ را نيــز داشــته اســت. 
اجنمـن  از جملـۀ  یـژه ای  و در مشـارۀ  اصـل طـی سـال ۱۹۹۴  در  کتـاب  ایـن  از  هشـت خبـش 
هنـگام  آن  در  کـه  منتشـر شـد  بـا عنـوان »*هم اندیـی جامعه شناسـانه«  *جامعه شـنایس شـریق 

مـاالچ،۴  ليپسـت،3  یـس،2  دیو کالينـز،۱  کـول،  را  فصـل  هشـت  ایـن  بـودم.  سـردبیرش  مـن 
دعـوت  یـک  نوشـت،  را  آن  زلـد8  کـه  فصـی  نوشـتند.  اسـتينچ کومب7  و  سيمپسـون ها6  رول،5 
کـه در مهـان جملـه در مقالـه ای خـاص مطـرح شـده بـود.  بـه مهـکاری بـرای پیگيـری حبـی بـود 
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کتـاب سـفارش  کـول و آليـس۱ و بوچنـر2 نوشـتند، اختصاصـا خـودم بـرای ایـن  کـه  دو خبـی را 
کـه بکـر3 و رائـو،۴ برگـر،5 فلسـون،6 هنـری7 و هوبـر8 نوشـتند نيـز قبـال منتشـر  دادم. دیگـر مقـاالیت 
یـژۀ »هم اندیـی جامعه شناسـانه« بـود که بـه نظرات  شـده اسـت. مقالـۀ هنـری قسـمی از مشـارۀ و
بـارۀ وضعيـت فعـی جامعه شـنایس اختصـاص دارد و  یقایی تبـار در یـکایی آفر جامعه شناسـان آمر
زمـاین کـه مـن سـردبیر آن جملـه بـودم، سـفارش ایـن مقالـه را دادم. مقالـۀ هوبر، به مناسـبت انتشـار 

یـکایی جامعه شـنایس )AJS( در سـال ۱۹۹5 انتشـار یافـت.  صدمـن مشـارۀ جملـۀ آمر
ــرای ایــن کتــاب درخواســت  ــژه و هــم ب ی ــرای مشــارۀ و ــه از آن هــا ب ک ــد  ــراد دیگــری هــم بودن اف
کــه از آن هــا  کــه نپذیرفتنــد. شــاید بســياری از صدهــا جامعه شــناس دیگــری  کــردم  مهــکاری 
گــون نوشــته  کــردم، مقــاالت کامــال متفــاویت را بــا تکيــه بــر موضوعــات گونا درخواســت مهــکاری 
کــه  ایــن  نــدارد جــز  باشــند. خيی هــا احســاس می کننــد جامعه شــنایس واقعــا هيــچ مشــکی 
مدیــران دانشــگاه ها و دولت هــای ایالــی رفتــار چنــدان مناســی بــا جامعه شناســان ندارنــد. برخــی 
جامعه شناســان نيــز حــس می کننــد ایــن رشــته هرگــز وضعيــی هبتــر از امــروز نداشــته اســت؛ البتــه 

می. ــدار ــن کتــاب و خــود مــن چنــن دیدگاهــی ن یســندگان مقــاالت ای نو
گرچــه ایــن مقدمــه و مقــاالت ایــن جمموعــه منتقــد وضعيــت فعــی جامعه شــنایس اســت،  ا
یســندگاین کــه مقاالت شــان در ایــن  امــا نبایــد گواهــی بــر دلســردی مــا از ایــن رشــته تلــی شــود. نو
کتــاب آمــده، صادقانــه بــه رشــتۀ جامعه شــنایس عالقــه دارنــد و ایــن بــه علــت تعهــد قــوی آن هــا بــه 
رشــته ای اســت کــه بعــی از مــا عميقــا از  آن چــه بــه عنــوان نقایــص فعــی در ایــن رشــته می بینــم، 
نگــران هســتم. انتقــاد از برخــی جنبه هــای رویش کــه اخيــرا جامعه شــنایس آن را پیشــه کــرده اســت، 
کنــون بســياری از جامعه شناســان  بــه ایــن معــی نيســت کــه مــا قــدردان کارهــای خــویب نيســتم کــه ا
اجنــام می دهنــد، یــا ایــن کــه ایــن رشــته را عــاری از بینــی عظــم بــرای افزایــش درک خودمــان از 
رفتــار بشــر می دانــم. در ایــن کتــاب انتقــادات را بــه شــکی ســازنده و بــا ایــن اميــد ارائــه کــرده امی کــه 

یــن ایــن رشــته ســودمند باشــند.  تــا حــدودی در غلبــه بــر خبــی از مشــکالت امروز
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ــز  ــن رســاله ام ني ی ــم اســت. آخر ــن در حــوزۀ ختصــیص جامعه شــنایِس عل مطالعــات اصــی م
ــه  ک ــر موضعــی اســت  ــه نقــدی مفصــل ب ک ــم: بــن طبيعــت و جامعــه )۱۹۹2(« اســت  ــد عل »*تولي
ــر  ــر جامعه شــنایس علــم مســلط اســت؛ یعــی *ســاخت گرایی اجتماعــی. ســاخت گرایان ب کنــون ب ا
کــه هيــچ حقيقــی وجــود نــدارد و  اســاس یــک معرفت شــنایِس نســبيت گرایانه اســتدالل می کننــد 
ــر باشــد،  ــاور می کننــد، مؤث ــر  آن چــه دانشــمندان بــه عنــوان حقيقــت ب کــه طبيعــت ب بــه جــای آن 
یــف طبيعــت  تأثيــر می گــذارد. در  فرایندهــای اجتماعــی موجــود ميــان دانشــمندان بــر چگونگــی تعر
بــارۀ ایــن کــه آیــا علــوم طبيعــی بــه طــور اجتماعــی ســاخته شــده اســت،  خــالل بــرریس دقيــق مــن در
ایــن پرســش از فکــر مــن گذشــت کــه آیــا جامعه شــنایس کامــال اجتماعــی ســاخته شــده بــود؟ معــی 
ــارۀ رفتــار بشــر حقيقــت می پندارنــد،  ب ایــن  ســوال دقيقــا ایــن اســت کــه  آن چــه جامعه شناســان در
تهنــا اندکــی بــه شــواهد جهــان جتــریب ارتبــاط دارد و در عــوض، عمدتــا حاصــل ایدئولــوژی، قدرت، 
ــن  گرچــه ای ــه ا ــاور رســيدم ک ــن ب ــه ای ــن ب ــج م ی ــوذ و دیگــر فرایندهــای اجتماعــی اســت. به تدر نف
دیــدگاه شــرح دقيــی از علــوم طبيعــی نبــود، امــا یــک توصيــف نســبتا دقيــق از جامعه شــنایس بــود و 

معتقــدم کــه مقــاالت ایــن کتــاب از ایــن گونــه نتيجه گيــری محایــت بســياری می کنــد.
یس هــای اوليــۀ ایــن مقدمــه را دیدنــد، بارهــا  کــه پیش نو بســياری از دوســتان و مهــکاراین 
ــه طــور  ــا ب ــه موجــب شــده ضرورت ــوده ک ــی ذایت ب یژگ ــک و ــا جامعه شــنایس واجــد ی پرســيده اند آی
ــوم طبيعــی عمــل  ــر اســاس اصــول عل ــد ب ــا جامعه شــنایس هــم می توان اجتماعــی ســاخته شــود ی
یژگــی ذایت در جامعه شــنایس وجــود نــدارد کــه ایــن  کنــد؟ پاســخ مــن ایــن اســت البتــه کــه هيــچ و
ــه طــور اجتماعــی مــدون شــده، امــا بعيــد اســت چنــن رشــتۀ  علــم را جمموعــۀ دانــی کنــد کــه ب
علمــی بتوانــد  آن چــه را کــه بــرای تغيیــر وضعيــت کنــوین جامعــه الزم اســت، اجنــام دهــد. ایــن که این 
تغيیــرات چگونــه بایــد باشــد، در قســمت نتيجه گيــری ایــن مقدمــه بــه طــور کی مطــرح خواهــد شــد. 
ــد،  ــاب مطــرح می کنن ــن کت ــۀ ای ــه شــانزده مقال ک ــارۀ موضوعــایت  ب پیــش از شــروع مباحــم در
کــه مــراد ایــن کتــاب نيســت، دقيقــا بــرای خواننــده روشــن شــود.  بایــد اهــداف کتــاب و  نيــز آن چــه 
یســندگان اســت.  کــه تصدیــق کنــم ایــن مقاله هــا مبــن  دیدگاه هــای خــود نو خنســت، مهــم اســت 
بنابرایــن مهــۀ مطالــب ایــن مقــاالت یــا ایــن مقدمــه مبتــی بــر شــواهد جتــریب یــا جمموعــه ای از 
ــه  ک ــه نتاجیــی می رســم  ــم و ب ــارایت می ک ــه اظه ــن مقدم ــه در ای ک ــا نيســت. به خصــوص   دیدگاه ه
یســندگان  ــر اســاس  دیدگاه هــای نو ــن رشــته نيســت، بلکــه ب ــۀ سيســتماتيک ای ــر مطالع ــی ب مبت
کــه  زمــاین  عقيــده  یــک  البتــه  اســت.  مــن  خــود  ســالۀ  از یس  بیــش  بــۀ  و جتر مقــاالت  ایــن 
بیفتــد. اتفــاق  منتظــره  غيــر  کــه  اســت  وقــی  از  باشــد، جذاب ــ تــر  بنــا شــده  پایــۀ شــواهد   بــر 

Making Science
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یســندگان ایــن مقــاالت در مقدمــه می کوشــم  بــه مهــن خاطــر تــا هــر جــا کــه ممکــن باشــد، مــن و نو
کــه از ایده هامیــان محایــت می کنــد. البتــه مقــاالت ایــن کتــاب از  بــه مثال هــا و منابعــی اســتناد کنــم 

یــکایی چــاپ می شــود.  کــه معمــوال در جملــۀ بــرریس  *جامعه شــناخی آمر نوعــی نيســت 
یســندۀ بســيار  کــه خواننــده بایــد متوجــه باشــد مــا در مقدمــه کوشــيده امی آرای ۱6 نو دوم ایــن 
متفــاوت را خالصــه کنــم کــه البتــه بــا برخــی موافــق و بــا بعــی دیگــر موافــق نيســتم. ســومن نکته 
کــه مناینــدۀ  دیدگاه هــای متفــاوت  یســندگان ایــن مقــاالت بــه حنــوی انتخــاب شــده اند  کــه نو ایــن 
در جامعه شــنایس باشــند و نظــرایت خمالــف هــم داشــته باشــند. هــر خواننــده ای احتمــاال بعــی 
مقــاالت را بیشــتر بــا  دیدگاه هــای خــود مهســو خواهــد یافــت، امــا مقــاالت منتخــب از خواننــده ای 
بــه خواننــدۀ دیگــر متفــاوت خواهــد بــود. داوراین هــم کــه کتــاب را پیــش از انتشــار بــرریس کردنــد، 
واکنش هــای بســيار متنوعــی بــه مقــاالت ایــن کتــاب داشــتند. برخــی گفتنــد بایــد برخــی مقــاالت را 

کنــار گذاشــت کــه البتــه آن مقــاالت مــورد عالقــۀ دیگــر منتقــدان بودنــد. 
کتــاب بایــد تنــوع ایده هــا در ایــن زمينــه را منعکــس  کــه ایــن  نظــر مــن مهيشــه ایــن بــوده 
کنــد. مقــاالت اوليــۀ منتشرشــده در جملــۀ هم اندیــی  جامعه شــناخی بــه انــدازۀ نســخۀ مبســوط 
ــوان جمموعــه ای از  ــه عن ــن کتــاب ب ــوع عرضــه نداشــت. هــدف ای ــن کتــاب، تن منتشرشــده در ای
بــارۀ مشــکالت رشــتۀ جامعه شــنایس اســت و  نيــز آن چــه  مقــاالت فکــر و ایــده، برانگيخــن تفکــر در
کــه ایــن رشــته در آینــده بــا آن مواجــه می شــود. برخــی مقــاالت حــی ممکن اســت برخــی خوانندگان 
کنــد تــا وارد ميــدان شــوند و حتقيقــات جتــریب اجنــام دهنــد تــا عقایــد بیان شــده در یــک  یــک  را حتر

یــا چنــد مقالــه را نادرســت یــا نيازمنــد بــه اصــالح اعــالم کننــد. 
ایدئولــوژی،  از  اســت  عبــارت  کتــاب،  ایــن  مقــاالت  مهــم  بســيار  موضوعــات  برخــی 
چرخــش  حتليــل،  مناســب  واحــد  و   

ّ
عــی مــدل  تعمم پذیــری،  ميــزان  امجــاع،  و   پیش رفــت 

یان جامعه شــنایس، فقــدان  کيفيــت دانشــجو پست مدرنيســی، اســتفاده از تکنيک هــای ادیب، 
یــکایی و جامعه شــنایس، قوم پرســی  احتــرام ميــان جامعه شناســان خمالــف، تضــاد بــن فرهنــگ آمر
ــر را بــه حبــث خواهــم  گي  جامعه شــناخی و *مدگــرایی روش منــد. در ایــن مقدمــه یــک موضــوع فرا
یرموضوعــات  ــــ و البتــه نــه مهــۀ آن هــا را ــــ  بــه هــم مرتبــط کنــد؛ ایــن که  گذاشــت کــه می توانــد بیشــتر ز

یــن اجتماعــی ســاخته شــده اســت.  تــا چــه حــد جامعه شــنایس طبــق مواز
یسـندگان ۱5 مقالـۀ ایـن کتـاب )بـه غيـر از  کـه احتمـاال هيـچ یـک از نو البتـه بایـد واضـح باشـد 
خـودم( بـا مهـۀ نظـرات مـن در مقدمـه موافـق نيسـتند و بعـی نيـز بـا هيچ کـدام آن هـا موافـق نيسـتند. 
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کـه مواضـع متفـاویت دارنـد.  یسـندگاین مهـکاری داشـته باشـم  کتـاب بـا نو کـرده ام در ایـن  سـعی 
کارولـن آليـس و آرت بوچنـر )مقالـۀ ۱6( پسـت مدرن  بـه ایـن ترتيـب، پاجـت هنـری )مقالـۀ ۱5( و 
هسـتند و معتقدند مشـکل جامعه شـنایس این اسـت که از حتوالت فکری اخير در پست مدرنيسـم 
درس نگرفتـه اسـت. هـاروی مـاالچ )مقالـۀ 8( یـک جامعه شـناس چپ گـرا اسـت و بـرای نـگارش 
برنـدۀ جایـزه شـده  از جامعه شـنایس شـهری  نومارکسيسـيی  بـارۀ تفسـيری  مقالـه ای مشـترک در
کيـی  اسـت. )Logan and Molotch, 1987( او هم چنـن حمقـی پیشـتاز در زمينـۀ روش هـای 
کشـور در زمينـۀ تضـاد اسـت. جـوآن هوبـر و  یه پـردازان برجسـتۀ  کالينـز هـم از نظر اسـت. رنـدال 

کارولـن آليـس نيـز مفينيسـت هسـتند.

مسئلۀ ایدئولوژی
کنــون اجــازه بدهيــد بــه مقــاالت حبث انگيــز ایــن کتــاب بازگــردمی. بــه جــای ایــن کــه خالصــۀ هــر  ا
گانــه بیــان کــم، اشــاره ای خواهــم داشــت بــه موضوعــات مشــترک آن هــا. بنابرایــن  مقالــه را جدا
ــه آن  ــا ب ــرگاه حبــث م ــد، ه ــه موضوعــات متعــددی پرداخته ان ــاالت ب ــه بســياری از مق ک از آن جــا 
ین موضــوع ایــن مقــاالت  کــرد. شــایع تر گانــه بــه آن هــا اشــاره خواهــم  مقــاالت مربــوط باشــد، جدا
یــک شــده و لــذا اعتبــار خــود را در بــن مدیــران  کــه جامعه شــنایس بســيار ایدئولوژ ایــن اســت 
دانشــگاه، سياســت مداران و مــردم از دســت داده اســت. کار مــا نــه واقع نگــری، کــه توجيــه خبــی 

ــود.  ــرا خواهــد ب ــا چپ گ ــرال ی ــا ليب از هم نوایی هــای ســيایس عمدت
مارتــن ليپســت )مقالــۀ ۱2( در شــرح حــال خــود، زندگــی اش در دانشــگاه کلمبيــا را توصيــف 
لينــد  بــود.  لينــد۱ و هم چنــن مرتــون2 و الزارســفلد3  رابــرت  کــه او حتــت  تأثيــر  می کنــد؛ جــایی 
کــه شــدیدا اعتقــاد داشــت جامعه شناســان بایــد سياســت را از کارشــان جــدا  جامعه شــنایس بــود 
کننــد. او هم چنــن وقایــع اواخــر دهــۀ ۱۹60، شــورش های دانشــجویی و  تأثيــرایت را توصيــف می کــرد 

ــر اســت. ــر جامعه شــنایس مؤث ــود و البتــه هم چنــان ب کــه از نظــر او منــی ب
یــکا  خیچــۀ *اجنمــن جامعه شــنایس آمر چیــارد سيمپســون در حتليــی از تار ایــدا سيمپســون و ر
پذیــری روزافــزون ایــن ســازمان از مســائل ســيایس را نشــان می دهنــد.  )ASA( چگونگــی  تأثير

1. Robert Lynd
2. Merton
3. Lazarsfeld
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 )ASS( یــکا در زمان هــای گذشــته وقــی ایــن اجنمــن حرفــه ای را بــا نــام *جممــع جامعه شــنایس آمر
بــه انــدازه ای  می شــناختند، اعضــای آن مواضــع مشــترکی در مــورد موضوعــات ســيایس آن زمــان  ــ 
کــه  کــه امــروزه ASA دامئــا اجنــام می دهد ــــ  در پیــش نگرفتنــد. آن هــا هم چنــن اشــاره می کننــد 
ــژادی نقــش  ــا جنســيت و سياســت های ن ــه غالب ــات و اداره و انتصــاب اعضــای کميت در انتخاب
کــه سيمپســون ها ارائــه می کننــد، نشــان می دهــد  بیشــتری بــازی می کنــد تــا مشــارکت. داده هــایی 
کــه در مقایســه بــا گذشــته، اخيــرا خبــش اندکــی از منابــع ASA بــه مشــکالِت شــناخی ایــن رشــته 
ــه حلــاظ خبش هــای بســيارش  ــروی فکــری، ب ــوان یــک ني ــه عن ــه اســت. ASA ب اختصــاص یافت
توفيــق یافتــه و بــه نظــر می رســد ایــن خبش هــا بــه شــکی تصاعــدی در حــال رشــد اســت و بــر مفهــوم 
هم چــون اســتينچ کومب )مقالــۀ 3( ــــ  نيــز بــه  یســندگان  ــ  یــۀ رشــته ای اثــر می گــذارد. بســياری از نو جتز

ایــن نکتــه اشــاره دارنــد.
ــا  ــر ب ــران دانشــگاهی می نگــرد. هوب ــدگاه مدی ــه جامعه شــنایس از دی ــۀ ۱۴( ب ــر )مقال ُجــوآن هوب
 ASA ــه ک ــق اســت  ــا مواف ــا آن ه ــن مســئله ب ــاب در ای ــن کت ــۀ سيمپســون ها در ای ــه مقال ارجــاع ب
بیــش از حــد بــا مســائل ســيایس درگيــر شــده و مســائل شــناخی حــوزۀ جامعه شــنایس را چنــدان 
جــدی پیگيــری منی کنــد. هوبــر می پرســد: ماليات دهنــدگان در ازای محایــت خــود از جامعه شــنایس 
در دانشــگاه های دولــی چــه ســودی می برنــد؟ و ســپس نتيجــه می گيــرد بســياری از مســئولن 

دانشــگاه ها معتقدنــد ایــن ســود چنــدان قابــل توجــه نيســت. 
یکـی از مسـائی کـه هوبـر مطـرح می کنـد، جذابیـت رشـتۀ جامعه شـنایس بـرای *تندروهـا، چـه 
یک  یری از ایدئولوژ یان و چه اساتيد است و این موضوع به جامعه شنایس حداقل تصو دانشجو
بـودن آن می دهـد. هوبـر منی خواهـد گرایش هـای اصالح طلبانـۀ اجتماعـی جامعه شناسـان را تغيیـر 
دهـد. او احسـاس می کنـد افـراد متعهـد بـه تغيیر اجتماعی مهواره جذب جامعه شـنایس می شـوند و 

او بـه ایـن مطلـب بـه عنـوان مسـئله ای جـدی در روابط عمومی این رشـته اشـاره دارد.
ــوژی،  ــه در نتيجــۀ ایدئول ک ــن اســت  ــۀ ۱۱( ای چیــارد فلســون )مقال ــۀ ر ــا نکتــۀ اصــی در مقال ام
گــر جرئــت مطالعــۀ آن هــا در مســيری  جامعه شناســان از مطالعــۀ برخــی مســائل دلســرد شــده اند و ا

خــاص را پیــدا کننــد، کارشــان بــه جمــازات کشــيده می شــود. 
« متمایــز می کنــد. حتليــل ســرزنش بــه ایــن 

ّ
فلســون »حتليــل ســرزنش« را از »حتليــل ِعــی

کــه او  آن را  یان دیــده تقســم کنــم  کــه چه طــور ســرزنش را بــن گروه هــای حمــروم و ز مربــوط اســت 
گــروه »حتــت محایــت« می نامــد. بنابرایــن برخــی از مفينيســت ها می خواهنــد بــه خاطــر مهــۀ شــرایط 
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گــردن مــردان یــا »طبقــۀ ســرمایه دار«  کــه زنــان جتربــه کرده انــد، تقصيــر را  نامســاعد و تبعيض هــایی 
یکــی  بیندازنــد. فلســون امــا حتليــل ســرزنش را بــه عنــوان خبــی از موضوعــات مــورد حبــث ایدئولوژ
کــه هيــچ جــای گاه قانــوین در علــوم اجتماعــی ندارنــد. از ســوی دیگــر، حتليل گــران روش  می بینــد 
ــه  ک ــرون بکشــند  ــه ای را از آن هــا بی ــا اســتفاده از شــواهد جتــریب، علــل چندگان  می کوشــند ب

ّ
عــی

منجــر بــه حمــروم شــدن گروهــی خــاص شــده اســت. جامعه شناســان تهنــا در صــوریت می تواننــد ایــن 
گروه هــای »حتــت محایــت« یــا  آن چــه را کــه دیگــران »قربــاین« ناميده انــد، مــورد مطالعــه قــرار دهنــد 
 از نظــر ســيایس مــورد قبــول باشــد. در غيــر ایــن صــورت، آن هــا 

ّ
کــه پاسخ هایشــان بــه پرســش عــی

بــه تبعيــض جنــی، ســتيز بــا هم جنس گــرایی یــا حــی نژادپرســی مهتــم می شــوند، چــون قربانيــان 
را بــه خاطــر وضــع نامساعدشــان ســرزنش می کننــد. 

مــن نيــز در مقالــۀ خــودم )مقالــۀ ۱( اســتدالل می کــم کــه جامعه شناســان بــه طــور کی موضوعات 
حتقيــق خــود را مبتــی بــر پاســخ بــه پرســش های نظــری مرتبــط بــا موضــوع انتخــاب منی کننــد، بلکــه 
یکــی دســت بــه انتخــاب می زننــد. مــن بــه نقــل از کوهــن۱  بــر اســاس زمينه هــای شــخیص و ایدئولوژ
ــه  ــق را ب ــا حمق ــن زمينه هــایی انتخــاب شــود، غالب ــه موضوعــایت در چن ــاین ک ــم زم اســتدالل می ک
کار بــر روی پروژه هــایی ســوق می دهــد  کــه ليبرســون2 )۱۹85( آن را »*نشــدین« می نامــد. هم چنــن 
یک  توضيــح می دهــم ایــن موضــوع کــه خماطبــان جامعه شــنایس، حتقيقــات را بــا معيارهــای ایدئولوژ
ــرای  ــر ب ــرای تــالش در جهــت توســعۀ روش هــای جتــریب هبت ــده ب ــایب می کننــد، عامــی بازدارن ی ارز

یــک رد خواهــد شــد.  یــرا آن هــا بــه دالیــل ایدئولوژ بســياری از مســائل اســت، ز
استينچ کومب )مقالۀ 3( با این نتيجه گيری موافق است که: 

خبــش بســياری از تنــوع در عالیــق موجــود در جامعه شــنایس مربــوط بــه ارزش هــای اخــالیق 
آن هــا اســت. از آن جــا کــه خبــش عمــدۀ جامعه شــنایس بــه واقعيــات دنيــای معاصــر کــه از کنتــرل 
ــرل دانشــمندان  ــر آن هــا حتــت کنت گ ــد، یعــی »مســائل اجتماعــی« )ا حاکميــت و اقتصــاد خارج ان
ســيایس و اقتصاددانــاین باشــد کــه آن هــا را مطالعــه می کننــد( عالقه منــد اســت، خبــش نامتناســی 
یــک اســت؛ به خصــوص  از واقعيــایت کــه مــا مــورد مطالعــه قــرار می دهــم، در مــورد مفاهــم ایدئولوژ
ســرزنش مــورد  آن هــا  خاطــر  بــه  حمافظــه کار  هنادهــای  کــه  بــه  آن چــه  مربــوط   واقعيت هــای 

قرار می گيرد. 

1. Kuhn
2. Lieberson

Undoable
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او ســپس ایــن مثــال را ارائــه می کنــد کــه تفاوت هــای جنســيت و نــژاد در درآمــد، مشــابه تفــاوت 
ــرا  ی ــدارد، ز ــارۀ واقعيــت دوم وجــود ن ب ــا ایــن حــال، هيــچ مطالعــه ای در ســی در درآمــد اســت و ب
یــک یــا اخــالیق خــایص نســبت بــه تبعيــض مبتــی  »بیشــتر افــراد جامعــه هيــچ اعتــراض ایدئولوژ

بــر ارشــدیت ســی ندارنــد.« 
جيمــز رول نيــز بــه نکتــه ای مشــابه اشــاره می کنــد و نتيجــه می گيــرد »در مســائل نظــری ســيایس 
ین هــای دانشــمندان علــوم اجتماعــی غالبــا بــه طــرز شــهه انگيزی ماننــد خرده تعبيــرایت  ]...[ دکتر
کــه در پیش داوری هــای متناقــض افــراد غيــر متخصــص وجــود دارد.« )مقالــۀ 7(  بــه نظــر می رســد 
ــۀ  ــه بــه عنــوان »بیــان جترب ی کــه آن را نظر ــه افزایــِش پدیــده ای توجــه دارد  رول بــه حمبوبیــت رو ب
کــه  یــه بــه عنــوان توصيــف عيــی جهــان اجتماعــی؛ یعــی جهــاین  اجتماعــی« می نامــد و نــه نظر
کــه بــه جامعه شــنایس نفــوذ  حمصــول ایدئولــوژی و یــک معرفت شــنایس نســبيت باورانه اســت 
یه هــای  کــرده اســت. وی هم چنــن ایدئولــوژی را توجهیــی بــرای تغيیــر در ميــزان حمبوبیــت نظر
متنــوع خشــونت مــدین می دانــد. او در مــورد تبدیــل تبين هــای غيــر عقــالین یب نظمــی مــدین بــه 
ــا  ــد ی کتشــافات جدی کــه ایــن تغيیــر نتيجــۀ ا ــرد  تبين هــای عقــالین حبــث می کنــد و نتيجــه می گي

یــک اســت: شــواهد جتــریب نبــوده، بلکــه نتيجــۀ تغيیــر در شــرایط ایدئولوژ
یاِن فعــال ســيایس، بــه جنبش هــایی ماننــد استالينيســم،  در دهــۀ ۱۹۴0 و ۱۹50 دانشــجو
کــه بــا آن هــا ســازگاری اندکــی داشــتند ــ  طــی  یســم و مک کارتيســم جــذب شــدند  ــ پدیده هــایی  ناز
یان فعــال ســيایس حضــور بیشــتری در جنبش هــای حقــوق مــدین، برابــری  دهــۀ ۱۹60 دانشــجو
ــد. نســل  کــه آن هــا مســتعد محایــت از آن بودن ــژادی و صلــح بن امللــی داشــتند؛ یعــی حتــوالیت  ن
کــه بــه نظــر می رســد بــه ایــن مــوارد بــا نظــری منــی  یه پــردازان پذیرفــن  دیدگاه هــایی را  جدیــد نظر

ــۀ 7) ــر قابــل قبــول یافتنــد. )مقال می نگــرد، اساســا غي
ــا عنــوان »ســاختار اجتماعــی و  ــا قبــول و اســتفاده از مقالــۀ معــروف مرتــون ب کــه ب در حتليــی 
کــه تغيیــر در فضــای  *هنجارگســيختگی« )۱۹57( اجنــام داده ام )Cole,1975(، نتيجــه گرفتــه ام 

ــۀ خــود  ــا عالق ــه هنایت ک ــداین  ــا شــواهد جتــریب مي ــرای گفــن داشــت ت ســيایس حــرف بیشــتری ب
ــۀ  ی ــه نظر ــه جــای آن، توجــه خــود را ب یه هــای هنجارگســيختگی از دســت می دهــد و ب ــه نظر را ب
کــه در  کــه ســازگاری ســيایس بیشــتری دارد. هنگامــی  مــی دارد  تعامل گــرایی منادیــن معطــوف 
ــا هيــچ جــای تعجــی هســت  ــر شــواهد جتــریب ســایه می انــدازد، آی ــوژی ب یــه، ایدئول انتخــاب نظر
کــه یــک ناظــر نگــراِن دامنــۀ حمدودیــِت باورهــای جامعه شناســان بــه وســيلۀ شــواهد جتــریب باشــد؟ 

Social Structure and 
Anomie
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یکی جامعه شــنایس  گرچه ماهيت ایدئولوژ یســندگان مقــاالت ایــن کتاب نيز ا برخــی از دیگــر نو
یــس  را بــه عنــوان نکتــۀ اصــی مقالــۀ خــود مطــرح منی کننــد، امــا اشــاره هایی بــه آن دارنــد. مثــال دیو
یــد جامعه شــنایس یــک »سيســم امیــی ضعيــف« دارد، بــه مارکسيســم بــه  )مقالــۀ ۴( وقــی می گو
ــات مارکــس  ی ــه نظر ک ــود  ــام ب یتن ــد: پــس از جنــگ و ــت و چنــن اشــاره می کن ــوان یــک عفون عن
ــه  ــه پیــش از آن. »عفونــت مارکسيســی ب ــۀ نگــراین شــد و ن ــن خلــدون مای ــات اب ی بیشــتر از نظر
یتنــام  پناهی بــرای پناهنــدگان روشــن فکر آشــفتگی و مهــراه اســتفادۀ از دانشــگاهيان بــه عنــوان ســر

فرارســيد.« )مقالــۀ ۴( 
ارائـۀ  بـرای  جامعه شناسـان  تالش هـای  مـورد  در  صحبـت  حـن   )2 )مقالـۀ  کالينـز  رنـدال 
یـادی موعظـه اسـت. مثـال  مشـاورۀ سـيایس نتيجـه می گيـرد »*علـوم اجتماعـی کاربـردی تـا حـد ز
انقـالب خـود  مطالعـۀ  و  اسـت  اجتماعـی  الزامـات جنبـش اصالح شـدۀ  از  قشـربندی  مطالعـۀ 
مکـررا  کاربـردی  جامعه شـنایس  اسـت.  انقـالیب  حرکـت  یـک  اجنـام  بـرای  ترغيب کننـده  عامـی 
شـکل مداخله گـر در یکـی از طرفـن درگيری هـای اجتماعـی را بـه خـود می گيـرد. بـه ایـن شـکل کـه 
یـک بـه طـرف ذی نفـع می خبشـد و لـذا طرف دیگـر را منزوی می کنـد.« )مقالۀ 2) جاذبـه ای ایدئولوژ

ــۀ ۹( ایــن اســت کــه جامعه شناســان در پیش بیــی  ــر )مقال ــر برگ یکــی از نــکات مطرح شــدۀ پیت
یــا حــی درک حــوادث بــزرگ جهــان در یس ســال گذشــته شکســت خورده انــد؛ حــوادیث مهچــون 
جنبش هــای اجتماعــی اواخــر دهــۀ ۱۹60، ســقوط کمونيســم، ظهــور ببرهــای ژاپــن و *آسيای شــریق 
کنــد( و  نيــز حلــاظ  را  ببرهــا در ســال ۱۹۹8  ایــن  کنــون او می توانــد مشــکالت شــدید مــایل  )ا
یــک جامعه شــنایس معاصــر افــزون  انقــالب ایــران. برگــر ایــن شکســت ها را نتيجــۀ تعصــب ایدئولوژ
بــر کوته نظــری، پیــش پــا افتادگــی و عقالنيــت آن می بینــد. او ایــن چهــار مــورد را مســئول عــدم 
تــالش جامعه شناســان بــرای رســيدن بــه نــگاه »یب طــریف ارزیش« در حتقيقــات می دانــد و حتقيقــات 
ــان دارد، بازمــی دارد. او  ی یکــی آن هــا جامعه شناســان را از فهــم  آن چــه در جامعه شــان جر ایدئولوژ

جامعه شــنایس را مهتــم بــه شکســت در ارائــۀ پاســخ بــه ســواالت بــزرگ می کنــد.
یـا کـول )مقالـۀ ۱0( حتـت  تأثيـر برگـر، نقـد خـود را در قالـب حتليـی از جامعه شـنایس جنسـيت  مار
بـارۀ قشـربندی  یه هـای سـاختاری کالن در کـه عمـوم نظر کـرده اسـت. او اسـتدالل می کنـد  مطـرح 
یه هـا کـه بـر اسـاس شـرایط زمان  یـک دارنـد. ایـن نظر جنسـيی، نژادپرسـتانه اند و سـوگيری ایدئولوژ
خـایص در ایـاالت متحـده پدیـد آمـده و شـکل گرفتـه، به اشـتباه بـرای مهـۀ جوامع و در مهـۀ زمان ها 
یه هـای  جامعه شـناخی  تعمـم داده شـده اسـت. در ادامـه هنگامـی کـه بـه بـرریس تعمم پذیـری نظر

بـارۀ زنـان در ارتـش را مطرح خواهم کـرد.  یـا کـول در می پـردازم، مطالعـۀ مـوردی مار
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مسئلۀ  پیش رفت و اجماع
یــن  فراوان تر نوشــته های  جامعه شــناخی،  از  بســياری  یــِک  ایدئولوژ ماهيــت  از  شــکایت ها 
موضــوع مقــاالت ایــن کتــاب اســت. شــاید دومن انتقاد مؤکد، شکســت حمســوس جامعه شــنایس 
کــردن« اســت. یعــی  بــه عنــوان یــک رشــتۀ علمــی در دســت یایب بــه امجــاع و » پیش رفــت 
 جامعه شــناخی نتوانســته بــر پایــۀ دانــش، یــک مرکــز توافــق اجیــاد کنــد و بــه طــور کی دارای عــدم 

انســجام شــناخی اســت. 
مـن در مقالـه ام بـن دو امـر متایـز قائـل می شـوم؛ یکـی لبـۀ دانـش ـ ــ که در مهۀ علـوم عدم توافق 
یه هـا و الگوهـایی  بسـياری بـر سـر آن وجـود دارد ـــ  و دیگـری هسـته؛ یعـی واقعيت هـای انـدک و نظر
کـه هـر رشـته ای آن هـا را مهـم فـرض کـرده و منایانگـر »حقيقـت« می دانـد. منونه هـای دانـش هسـته 
کـه  یـن3 باشـد. مـن معتقـدم  یـۀ تکامـل دارو یـک2 از DNA یـا نظر کر می توانـد مـدل واتسـون۱ و 
کـه چـرا  جامعه شـنایس هسـته ای کوچـک دارد یـا اصـال هسـته نـدارد و می کوشـم توضيـح بدهـم 
ماننـد علـوم طبيعـی چنـن هسـته ای در جامعه شـنایس توسـعه منی یابـد. دو مشـکل عمـده وجـود 
ایـن  کـه در  انتخـاب می کنـم، دوم  ایـن  کـه موضوعـات را در زمينه هـای غيـر نظـری  دارد: یکـی 
جامعه شـنایس گـویی بـه مسـت هـدیف تيرانـدازی می کنـم کـه در حـال حرکـت اسـت. ایـن در حـایل 
یک پدیده های ثابت را مطالعه می کند )سـاختار امت( و علومی مانند  اسـت که رشـته ای مانند فيز
یست شـنایس تکامـی، چيزهـایی را مطالعـه می کننـد کـه بسـيار آرام تغيیـر  جنـوم یـا زمن شـنایس و ز

می کنـد. مـا امـا پدیده هـایی را مطالعـه می کنـم کـه به سـرعت در حـال تغيیرنـد.
ــزمن.  ــال ب ــک مث ــری جنســيی ی ــۀ نابراب ی ــک نظر ــرای توســعۀ ی ــالش ب ــورد ت می خواهــم در م
یــرا  کــه در ســال ۱۹65 معقــول بــود، در ســال 2000 احتمــاال کامــال اشــتباه خواهــد بــود، ز یــه ای  نظر
بــارۀ آن بســط دهــم، تغيیر کرده  یــه ای مناســب را در پدیــدۀ مــورد نظــر قبــل از ایــن کــه مــا بتوانــم نظر
کــه پدیده هــای مــورد مطالعــۀ مــا به ســرعت  اســت. هــاروی مــاالچ )مقالــۀ 8( بــا مــن موافــق اســت 
کــه جامعه شــنایس در واقــع خــود باعــث برخــی  تغيیــر می کننــد، امــا او در عــن حــال اعتقــاد دارد 

از ایــن تغيیــرات می شــود.
فکــری  *هســتۀ  یــک  فاقــد  جامعه شــنایس  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  دو  هــر  یــس  دیو و  بــر  هو
کنــم، ــم یــک هســتۀ فکــری اجیــاد و حفــظ  ــر نتوان گ ــر معتقــد اســت ا ب ــه اســت و هو  توســعه یافت

1. Watson
2. Crick
3. Darwin
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ــن  ــز دیدگاه هــای مشــاهبی را در ای ــو و اســتينچ کومب  ني ــود. بکــر، رائ ــا در خطــر خواهــد ب ــدۀ م آین
گــروه آمــوزیش دانشــگاهی چــه می خواهنــد؟  بــاره بیــان می کننــد. هوبــر می پرســد: مدیــران از یــک 
کيفيــت اعضــای هيئــت علمــی  یــت،  او از ســه مــورد از ایــن خواســته ها را چنــن نــام می بــرد: مرکز
یان. در ایــن هــر ســه، جامعه شــنایس امــروز بــا دشــواری هایی مواجــه اســت.  کيفيــت دانشــجو و 
بــوط بــه علــوم  کــه آیــا لزومــا یــک رشــتۀ علمــی بایــد برنامــه ای مر بــوط اســت  یــت بــه ایــن مر مرکز
یــایض و انگليــی رشــته های علمــی بســيار مرکــزی هســتند،  کنــد یــا نــه؟ مثــال ر انســاین را اجــرا 
یان در ایــن رشــته ها نيــز دوره ای  کــه دانشــجو چــون در دیگــر کریس هــای دانشــگاه الزم می داننــد 
را بگذراننــد. جامعه شــنایس صاحــب موضــوع خــایص نيســت و بــرای یــک مدیــر دانشــگاهی 
گــروه جامعه شــنایس داشــته باشــد.  کــه ادارۀ دانشــگاه خــود را بــدون  ایــن گمــان ســخی نيســت 
کيفيــت اعضــای علمــی نيــز اختــالف نظــر بســياری در جامعه شــنایس وجــود دارد و  در مــورد 
کــه  کــه هــر شــخص خــایص می توانــد آن قــدر خــوب باشــد  ــاره  ــه توافــق آراء در ایــن  ب رســيدن ب
یان ليپســت  یبــا غيــر ممکــن اســت. در مــورد کيفيــت دانشــجو خــود عضــو هيئــت علمــی باشــد، تقر
نيــز نتایــج یــک نظرســنجی را گــزارش می کنــد کــه در آن رؤســای دانشــکده ها بــه جامعه شــنایس بــر 
کــه  یان و دانشــکده رتبــه داده انــد. نتایــج ایــن پیمایــش نشــان می دهــد  کيفيــت دانشــجو اســاس 
یان در رتبــۀ  کيفيــت اســاتيد و هــم دانشــجو رؤســای دانشــکده ها جامعه شــنایس را هــم از حلــاظ 
کــه در ادامــه بــا جزئيــات بیشــتری  یان موضوعــی اســت  کيفيــت دانشــجو کرده انــد.  یــایب  آخــر ارز

کــرد.  در بــارۀ آن حبــث خواهــم 
رنـدال کالينـز از بـن رشـته های علمـی کـه امجـاع بسـياری در آن هـا وجـود دارد و  پیش رفتشـان 
یژگی هـا را نـدارد  کـه بـه بـاور او عاميانه تـر اسـت و ایـن و یک ـــ  و آن هـایی  ماننـد فيز یع اسـت  ــ  سـر
ـ ــ ماننـد علـم قبـل از قـرن هفدهم ـــ  بـا جامعه شـنایس معاصر متایز قائل می شـود. کالينز معتقد نيسـت 
و  فقـدان جتربه گـرایی، مشـکالت سـنجش  مـواردی هم چـون  بـه  بـه امجـاع  نرسـيدن  کـه مسـئلۀ 
یـایض یـا در اسـتفاده از روش هـای جتـریب بـرای بیشـتر  اندازه گيـری، ناتـواین در بسـط فرمول هـای ر
مسـائل مـا مربـوط اسـت. او ایـن طـور نتيجـه می گيـرد کـه »حتقيـق جتـریب به خـودی خود بـه اتفاق 
یع منجر منی شـود.« )مقالۀ 2( در عوض او وضعيت فعی جامعه شـنایس را نتيجۀ  یا کشـف سـر نظر 
فقـدان ابزارهـای فناورانـه می بینـد کـه می تواننـد دامئـا پدیده هـای جدیـد نيازمنـد بـه تبيـن را کشـف 
یـن امـکان را بـرای  کـه بیش تر کننـد. او حتليـل گفت وگـو و هـوش مصنوعـی را حوزه هـایی می دانـد 

یع و امجاعـی دارنـد.  توسـعۀ رشـته هایی از نـوع اکتشـایف سـر
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شــاید ایــن نکتــه جالب تــر باشــد کــه کالينز اســتدالل می کنــد برخی از حوزه های جامعه شــنایس 
ماننــد حتقيقــات تطبيــی دســتاوردهای قابــل توجهــی بــه وجــود آورده انــد، امــا ســاختار اجتماعــی 
یع و بــا امجــاع  کــه کشــی ســر جامعه شــنایس منی توانــد ایــن دســتاوردها را بــه رشــته ای تبدیــل کنــد 
کــه تعــداد نســبتا اندکــی از جامعه شناســان حمقــق، در آِن  بــاال دارد. علــت ایــن مســئله آن اســت 
یــک دان تهنــا  یــک کــه هــزاران  فيز واحــد خــود را درگيــر هــزاران موضــوع می کنــد )بــر خــالف مثــال فيز

کــه: روی یــک مســئله کار می کننــد.( رشــتۀ مــا از ایــن رنــج می بــرد 
کــه هيــچ دانــش علمــی در ایــن نــوع رشــته ها وجــود  کــی از آن اســت  ایــن ایدئولــوژی حا
کــه در این جــا بــه طــرز نامناســی منعکــس شــده، ســاختار اجتماعــی ایــن رشــته  نــدارد. واقعيــی 
ــه توصيــی از مضامــن شــناخی آن باشــد. در ســطح معرفت شــناخی،  ــه جــای ایــن  ک اســت؛ ب
ــار  ــرمی و برخــی از آث کار بب ــه  ــدرت تبيیــی و انســجام را ب ــر، ق ــه قواعــد تعمم پذی ک ــول اســت  معق
ینــم. برگز دارنــد  دیگــران  بــه  نســبت  باالتــری  علمــی  کيفيــت  کــه  را   یب مشــار  جامعه شــناخی 
کــه نســبيت باور باشــم. برخــی از مضامــن جامعه شــنایس  در ســطح بنيــادی نيــازی نيســت 
یع  کتشــایف ســر یــرا بــه زجنير هــای ا کانــون یــک امجــاع اجتماعــی منی شــوند، ز علمــی هســتند، امــا 
متصــل نيســتند. بــه دليــل عــدم محایــت اجتماعــی، ایــن مضامــن صرفــا خبــی در ميــان دیگــر 

قســمت ها هســتند. )مقالــۀ 2)
کالينــز در مــورد فــوق موافقــم و آن را بــه عنــوان خبــی از ایــن توضيــح در نظــر می گيــرم  بــا 
یِب بســيار عــایل در جامعه شــنایس اجنــام شــده  کــه مطالعــات جتــر کــه چــرا بــا وجــود ایــن واقعيــت 
ــر باورهــای جامعه شناســان داشــته اســت. ــر اندکــی ب ــه نظــر می رســد ایــن حتقيقــات  تأثي اســت، ب
یــد  می گو مــاالچ  کنــد.  فراهــم  مــاالچ  شــکایت حســرت بار  بــرای  توضيحــی  کالينــز  شــاید 
ــایت احــراز شــده  مطالعــات خــویب در جامعه شــنایس اجنــام شــده، مشــکالیت حــل شــده و واقعي
کــس هيــچ توجهــی بــه آن هــا منی کنــد. مــاالچ )مقالــۀ 8( از حتقيقــات  اســت و پــس از آن هيــچ 
ایــن موضــوع  بــرای  مثــایل  بــه عنــوان  گو )۱۹72(  نــژادی در شــيکا بــارۀ یک پارچگــی  خــود در
ــه او  ک گو  ــه حداقــل در مناطــی از شــيکا ک ــد. در آن کتــاب مــاالچ نشــان می دهــد  اســتفاده می کن
ــه  ــۀ ســياهان ب ــرار سفيدپوســتان از حمل ــرار داد، تفکيــک، نتيجــۀ ف ــورد مطالعــه ق در دهــۀ ۱۹60 م
کــه او مجــع آوری منــوده،  حومــۀ شــهر نبــود، امــا بــا وجــود برتــری مطالعــۀ او و شــواهد قانع کننــده ای 
کــه تفکيــک نــژادی در  گاه نيســتند و هنــوز بــاور دارنــد  جامعه شناســان بســياری از کتــاب مــاالچ آ
 درجــۀ اول نتيجــۀ فــرار سفيدپوســتان اســت. ایــن یــک منونــه از ایــن بــاور جامعه شناســان اســت
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کــه احتمــاال بــه وســيلۀ شــواهد جتــریب حمــدود شــده اســت. البتــه در جــایی کــه ایــن شــواهد عمدتــا 
کــه چيــزی ذایت در ایــن رشــته  نادیــده گرفتــه شــده بودنــد، بــاز هــم مــن منی خواهــم نشــان بدهــم 
یــان  یــز آن را ســاختاری اجتماعــی کــرده، بلکــه مســيری کــه ایــن رشــته در آن جر گر وجــود دارد کــه نا

دارد، چنــن نتيجــه ای را بــه بــار آورده اســت.
کــه از نظــر مــن نســبتا قاطــع هســتند و بــه نظــر می رســد  کــه شــواهدی  مثــال دیگــر جــایی 
*منزلــت اجتماعــی  بــه  گرفتــه شــده اســت، در حــوزۀ دســت یایب  نادیــده  در جامعه شــنایس 
کنــون  کــه تا یــن حتقيق هــای جتــریب  یــایی اجتماعــی وجــود دارد. حقيقتــا برخــی از هبتر و *پو
بــارۀ مهــن مبحــث اســت. البتــه مــن بــه اثــر خالقانــۀ بــالو۱  در جامعه شــنایس اجنــام شــده، در
یســتوفر جنکــز3 و دیگــران )۱۹72( و پیگيــری آن از  و دانکــن2 )۱۹67( حتليــل جمــددش توســط کر
ســوی فيدرمــن۴ و هاســر5 )۱۹78( اشــاره می کــم. مهــۀ ایــن مطالعــات مبتــی بــر جمموعــه داده هــای 
ــد و  ــل کرده ان ین جامعه شناســان به دقــت آن هــا را حتلي ــه عــده ای از شایســته تر ک عظيمــی اســت 
کــه در ایالــت متحــدۀ معاصــر، حداقــل بــرای مــردان سفيدپوســت، ســطح  مهگــی نشــان داده انــد 
َنَســب شــخص تهنــا ۱6 درصــد از تنــوع در درآمــد یــک بزرگســال را تبيــن می کنــد )و خبــش 
عمــده ای از ایــن تبيــن، بــه علــت  تأثيــر ســطح نســب فــرد بــر حتصيالتــش نادرســت اســت.( بــا ایــن 
حــال و بــا توجــه بــه جتربــۀ شــخیص مــن و خوانــدن ادبیــات قشــربندی، بــه نظــر می رســد تعــداد 
قابــل توجهــی از جامعه شناســان ایــن یافته هــا را بــه عنــوان حقيقــت قبــول منی کننــد. در واقــع 
یکســون6 و گلدتــروپ7 )۱۹۹2( انتقــادات روش شــناخی مهمــی را بــر حتقيقــات  حتقيقــات متأخرتــر ار
ــادات آن  ــن انتق ــدارم ای ــاد ن ــد. مــن اعتق ــۀ قشــربندی اجتماعــی مطــرح کرده ان ــکایی در زمين ی آمر
قــدری مهــم باشــد کــه نتایــج را باطــل کنــد، بلکــه تهنــا روشــن می ســازد کــه چقــدر احــراز »حقایــق« 

در حتقيقــات جامعه شــنایس مشــکل اســت. 
به نظرم می رســد اگر شــواهد جتریب با مواضعی که بســيار مورد اعتقاد هســتند و مرتبط با ایدئولوژی 
داشــت.  ــد، خنواهد ــه بیشــتِر جامعه شناســان حقيقــت می پندارن ــر  آن چــه ک ــری ب در تضــاد باشــند،  تأثي
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ــج  ــراد برجســته تر جامعــه، نتای ــد اف ین ــد، می گو ــه ایــن مقدمــه را قبــال مطالعــه کردن ک خواننــدگاین 
ــن  ــۀ م ــاز جترب ــا ب ــرد، ام ک ــد  ــول خواهن ــت اجتماعــی را قب ــه منزل ــۀ دســت یایب ب ــات در زمين حتقيق
کــه زمينه هــای ســيایس یــک فــرد بــه جــای مقــام و جــای گاه وی بــر چگونگــی تلــی او  نشــان داده 
از جمموعــۀ بــزرگ حتقيقــات مربــوط بــه دســت یایب منزلــت اجتماعــی  تأثيرگــذار اســت. ایــن حــوزه 
یع،  ــه تغيیــرات اجتماعــی ســر ــه مــا عرضــه می شــود؛ ایــن  کــه چگون ــال دیگــری ب ــا مث هم چنــن ب
کــه بســياری از  بســط دانــی هســته را دشــوار می کنــد. ظاهــرا در بیســت ســال گذشــته، از وقــی 
بــارۀ دســت یایب بــه منزلــت اجتماعــی اجنــام شــده، اقتصاددانــان رابطــه ای قوی تــر بــن  حتقيقــات در
ــن نوشــته ها را در  ــد. )حبــث ای ــرد در سيســم قشــربندی یافته ان ــت خــود ف ســطح نســب و موقعي

خبــش اول Hermstein و Murray )۱۹۹5( ببينيــد.(
یــس )مقالــۀ ۴( نيــز موافــق اســت کــه جامعه شــنایس بــه حلــاظ نظــری فاقــد انســجام اســت  دیو
یــس  ــم. دیو ــه وقــی خســته می شــومی، موضوعــات را رهــا می کن ک ــدر دمدمــی هســتم  ــا آن ق و م
ــایت  ــات شــده« اســت، یب ثب ــون در جامعه شــنایس اشــتباه »اثب کن ــه تا ک ــد تهنــا ایده هــایی  ی می گو
یــۀ  کــه مقالــۀ او در ســال ۱۹66 از نظر *منزلــت اجتماعــی و *حمروميــت نســی اســت. )از آن جــا 

یــس منبعــی بــرای مفهــوم آخــر ارائــه می کــرد.( ایــن یــک  حمروميــت نســی محایــت می کنــد، کاش دیو
مســئلۀ جــدی در جامعه شــنایس اســت. در واقــع بیــش از آن کــه بــه حــل مشــکالت امهيــت داده 
بــارۀ مســائل توجــه می شــود. بنابرایــن بیشــتر حتقيقــات  جامعه شــناخی  شــود، بــه ســخنراین در
ــن  ی ــوده و در هبتر ــق ب ــب موف ــا در برانگيخــن ســواالت جال حــی حتقيقــات بســيار دقيق ــــ  صرف  ــ 
حالــت فقــط درکــی جــزیئ از مســئله را فراهــم مــی آورد. معمــوال امــا در پاســخ دادن بــه ایــن ســواالت 
ــرای مســائل مطرح شــده  ــاری ب ــچ اعتب ــا هي ــوم طبيعــی دانشــمندان حقيقت ــق نيســتند. در عل موف
کــه دانشــمنداِن دیگــر آن هــا  قائــل نيســتند، بلکــه راه حل هــای رو بــه توســعه ای را می پذیرنــد 
کــه در  یــس اشــاره می کنــد  بــه عنــوان حقيقــت معتبــر می داننــد. دیو را درســت می پندارنــد و 
کــه در دیگــر رشــته ها وجــود دارد، نيســت،  یــت آن طــور  جامعه شــنایس هيــچ تضــادی بــر ســر اولو
یــرا شناســایی یــک »کشــف« دشــوار اســت و تعــداد بســيار کمــی از افــراد بــر روی مســائل یکســان  ز
کــه  یــس بــا ليبرســون )۱۹85( موافــق اســت  کــم اندکــی وجــود دارد و دیو کار می کننــد. بنابرایــن ترا

بســياری از جامعه شناســان روی مســائل نشــدین کار می کننــد.
مــاالچ اشــاره می کنــد کــه جامعه شــنایس بــه جــای ایــن کــه بر اســاس شــواهد جتریب تاییدشــده )از 
هــر نوعــی( باشــد، اغلــب بــر اظهــارایت مبتــی اســت کــه بعدهــا بــا عنــوان واقعيــات اســتدالل می شــوند. 

Status Inconsistency
Relative Deprivation
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مثــال مــورد عالقــۀ مــن در ایــن بــاره کتــاب روزابــت کانتــر۱ بــه نــام »*مــردان و زنــان ســازمان« )۱۹77( 
اســت. بارهــا از ایــن کتــاب بــه ایــن عنــوان یــاد کرده انــد کــه »اثبات کننــده« یــا »بیانگــر« ایــن نکتــه 
اســت کــه فرصــت و جمــال، آرمــان را بــه وجــود مــی آورد و نــه برعکــس. بــا ایــن وجــود هيــچ مدرکــی 
ــردن  ــدا ک ــد. پی ــت کن ــری محای ــن نتيجه گي ــه از ای ــدارد ک ــا در جــای دیگــری وجــود ن در کتــاب او ی
منونه هــای متعــدد دیگــری نيــز آســان اســت کــه در آن ادعاهــا و فرضيــات بــدون هبره گيــری از تاییــد 
جتــریب بــه واقعيــات، یافته هــا، نتایــج و غيــره تبدیــل شــده اســت و ایــن مثــال دیگــری اســت از ایــن  
کــه چگونــه  آن چــه مــا بــاور دارمی درســت اســت، بــه جــای ایــن کــه نتيجــۀ حتقيقــات باشــد، بــه طــور 

اجتماعــی ســاخته شــده اســت. 
یـر بیـش از حـد آرمـاین از علـوم طبيعی مقایسـه  مـن منی خواهـم جامعه شـنایس را بـا یـک تصو
یات به شـواهد جتریب وابسـته اسـت،  کـم. در واقـع، علـوم طبيعـی نيـز در گسـتره ای که پذیرش نظر
یـج2 و  کـه ِالدر یـۀ *تعـادل نقطـه ای  بـه طـور  چشـم گيری اختـالف نظـر دارد.  مثـال می تـوان بـه نظر
کـرده و در  یست شـنایس تکامـی نفـوذ  کـه اخيـرا بـه مرکـز ز کـرد  کرده انـد، اشـاره  گولـد3 آن را مطـرح 

(Wotherspoon, 1997( .عـن حـال، شـواهد جتـریب بسـيار کمـی را می تـوان بـرای آن یافـت
گــر جامعه شــنایس  پیش رفــی هــم داشــته  موضــوع اصــی مقالــۀ رول )مقالــۀ 7( ایــن اســت کــه ا
باشــد، ناچيــز اســت و انباشــت اندکــی از ایده هــای نظــری در آن وجــود دارد. او بــه عنــوان خنســتن 
منونــه، اثــر خــود پیرامــون *خشــونت مــدین را مثــال می زنــد؛ یعــی کتــایب کــه در آن بــه بــرریس ســابقۀ 
کــه  حتقيقــات  جامعه شــناخِی اجنام شــده در مــورد خشــونت مــدین می پــردازد و نتيجــه می گيــرد 
 پیش رفــت اندکــی صــورت گرفتــه و  آن چــه بیشــتر آن حــوزه را حتــت  تأثيــر قــرار داده، مــد نظــر اســت 
کــه یکــی بــر جتربــۀ  تــا شــواهد جتــریب. رول دو روش برخــورد بــا جامعه شــنایس را مقایســه می کنــد 
یکــرد بیــاین« می نامــد. ایــن رهيافــت احتمــاال بیشــتر  کيــد دارد و او آن را »رو شــخیص افــراد تا
ــر جامعه شــنایس و حوزه هــایی ماننــد حتقيقــات مفينيســی توصيــف  ــا  تأثيــرات پست مدرنيســی ب ب
یکــرد تطبيــی« می نامــد، مقایســه می کنــد. ایــن  کــه »رو می شــود. رول رهيافــت بیــاین را بــا  آن چــه 
یســی بــرای حــل مســائل اجتماعــی بــا اســتفاده از داده هــای جتریب  یتيو دومــی در اصــل تــالش پوز
ــز  ــزان محایــت شــواهد و مــدارک از آن هــا و ني ــر اســاس مي ــه ب ک یایب کننــده اســت  یه هــای ارز و نظر

مفيــد بودنشــان بــه کار مــی رود. 
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کــه  یــایت را  بــرای رول، منفعــت یــک جــزء اســایِس  پیش رفــت اســت. او چنــد منونــه از نظر
معتقــد اســت مفيدنــد، ارائــه می دهــد. مــن امــا شــخصا منی خواهــم منفعــت را معيــاری بــرای 
گــر مــا هــدف حتقيــق خــود را »حــل مســائل« اجتماعــی  یــایب حتقيقــات  جامعه شــناخی ببيــم. ا ارز
یکی و ســيایس می شــومی،  قــرار دهــم، بــن دو معضــل گرفتــار می آیــم. اوال گرفتــار جمــادالت ایدئولوژ
بــارۀ  آن چــه خــوب یــا بــد اســت،  یــرا در راه حل هــای متامــی مســائل اجتماعــی، ارزش داوری در ز
کــه در حــال حاضــر غيــر قانوین انــد، قانــوین  حیــی را  وجــود دارد. آیــا بایــد مهــۀ مــواد خمــدر تفر
کــردن یــا حفــظ رهيافــت فعــی در  ینــد قانــوین  کنــم؟ جامعه شناســان ممکــن اســت بتواننــد بگو
ینــد جامعــه بایــد چه کاری  اســتفاده از مــواد خمــدر تفرحیــی چــه پیامدهــایی دارد، امــا منی تواننــد بگو
یــرا ایــن تصمــم مســتلزم ارزش داوری اســت و نــه شــواهد علمــی و البتــه در این جــا  اجنــام دهــد، ز

ارزش هــای مــا هبتــر یــا مهم تــر از هــر کــس دیگــری نيســت.
کار حتقيقــات »نشــدین«  بــه  کنــم،  بــر منفعــت متمرکــز  را  مــا حتقيقامتــان  گــر  ا کــه  ایــن   دوم 
شــد. بــه اعتقــاد مــن یــک مثــال بــرای ایــن مقولــه، مســئلۀ *جمــازات اعــدام اســت.  گرفتار خواهم 
بســياری از جامعه شناســان کــه ایــن مســئله را مطالعــه کرده انــد، ليبــرال هســتند و بــر اســاس شــواهد 
نتيجــه گرفته انــد کــه جمــازات اعــدام کارآمــدی نــدارد )مثــال Archer و Gartner، 1984 (. در عــن 
ــر از جامعه شناســان  ــد و اساســا حمافظه کارت ــه ایــن مشــکل را مطالعــه کرده ان ــاین ک حــال، اقتصاددان
 Ehrlich,(.هســتند، بــر اســاس شــواهد جتــریب نتيجــه گرفته انــد که جمــازات اعــدام نتيجه خبــش اســت
1975( )حمــض اطــالع، مــن شــخصا خمالــف جمــازات اعــدام هســم.( ایــن مســئله از نظــر مــن مثــال 

یــک حتقيــق اجنام نشــدین اســت و بــه منظــور شــدین کردن ایــن مطالعــه مشــا بایــد آن را بــه حلــاظ 
ــن حــال، داده هــای  ــا ای ــد. ب ــر2( اجنــام دهي ــد مطالعــۀ آرچــر۱ و گارتن ــن فرهنگــی )مانن خیــی و ب تار
خیــی، ســاختاری و فرهنگــی خایص که  موجــود بســيار ضعيــف و غيــر قابــل مقایســه اند و شــرایط تار
گــون و در زمان هــای خمتلــف وجــود دارد، بــر کارایی جمــازات اعــدام  تأثيــر می گــذارد.  در جوامــع گونا
یه هــای مفــروض  ایــن شــرایط پیچيده تــر از آن اســت کــه بتوانــد بــا ایــن داده هــا، روش هــا و نظر
ســر و کار داشــته باشــد. بــه عبــارت دیگــر، احتمــاال غيــر ممکــن اســت کــه جامعه شناســان ليبــرال و 
اقتصاددانــان حمافظه کارتــر را گــرد هــم آورمی و آن هــا را وادار کنــم تــا حتقيی جتریب و شــدین طراحی کنند 
کــه بــه ایــن مســئله پاســخ دهــد، بــه طــوری کــه هــر دو گــروه نتيجــه را بــه عنــوان واقعيــت قبــول کننــد. 
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ــه اســتفاده  ــا ن کــه جمــازات اعــدام کارآمــد اســت ی ــرای حــدس زدن ایــن  ــه ب ی ممکــن اســت از نظر
کــرد.  شــود، امــا امــکان نــدارد بتــوان بــه ایــن  ســوال بــه طــور جتــریب و قطعــی رســيدگی 

ــه آن هــا را متفــاوت  ــز دارد و البت ــر مســئلۀ  پیش رفــت و انباشــت مترک ــز ب ــۀ 6( ني ــد )مقال ــر زل مای
ــرد و انباشــت  کار می گي ــه  ــه نظــر می رســد او  پیش رفــت را در مفهــوم ســنی »ارتقــا« ب ــد. ب می بین
گــر چــه حــی درک نظــری  بــارۀ یــک زمينــۀ خــاص اســت؛ ا از نــگاه او بــه معــی بیشــتر دانســن در
مــا از آن زمينــه  پیش رفتــه نباشــد. انباشــت مســئله ای فراتــر از افــزوده شــدن واقعيت هــای جدیــد 
ــد دغدغــۀ اصــی مــا باشــد.(  ــد بای ی یــس می گو کــه دیو ــر واقعيت هــای پیشــن اســت )چيــزی  ب
یســی علــم و به خصــوص از کوهــن )۱۹70(  یتيو ــه طــور قابــل توجهــی از فلســفۀ پست پوز ــد ب زل
کتــاب خمالــف اســت  یســندگان دیگــِر ایــن  ــا برخــی نو یت۱ )۱۹80(  تأثيــر پذیرفتــه اســت. او ب و رور
یســی ســنی  یتيو گــر چــه جامعه شــنایس ممکــن اســت در معــی پوز کــه ا و اســتدالل می کنــد 
 پیش رفــت نکنــد )کــه او آن را خــام می بینــد(، امــا جامعــه ای بــر پایــۀ  پیش رفــت وضــع می کنــد. 
یــد آن هــا را  بگذار کارهــای حتقيقــایت پیرامــون مســئله ای مشــخص  ــ  کــه  ایــن یعــی در جامعــه ای 
کــه زلــد حتقيقــات بســياری در آن  گرفتــه اســت )زمينــه ای  جنبش هــای اجتماعــی بنامم ــــ  اجنــام 
کنــون دانــش هبتــر و بیشــتری نســبت بــه گذشــته دارد.  کــه ا اجنــام داده( جامعــه خواهــد پذیرفــت 
ــارت دیگــر، ممکــن اســت  ــه عب ــن یــک قضــاوت جامعه مــدار اســت. ب ــه ای ک ــد  ــد می کن کي ــد تا زل
گــر  پیش رفــی نيــز صــورت  کــی از خــارج جامعــه بــه مهــۀ حتقيقــات نــگاه کنــد و نتيجــه بگيــرد کــه ا

گرفتــه باشــد، ناچيــز اســت. 
کــه بایــد تعــدادی  کيــد دارد  ــر ایــن نکتــه تا مواضــع زلــد و رول در تقابــل بــا  هــم اســت. رول ب
اســتانداردهای کی و یب طــرف موجــود باشــد تــا بتــوان بــر پایــۀ آن هــا در ایــن مــورد قضــاوت کــرد  کــه 
آیــا  پیش رفــت صــورت گرفتــه یــا نــه؟ امــا زلــد مایــل اســت قضــاوت جامعه شناســاین را بپذیــرد کــه 
کــه شــرایط یــک حــوزۀ مطالعــایت هــم بــه  حیــا اذعــان مــی دارد  در آن حــوزه کار می کننــد. زلــد صر
کــه  خیــی ســاخته می شــود. زلــد بــا ایــن نکتــه موافــق اســت  حلــاظ اجتماعــی و هــم بــه حلــاظ تار
ــر  گ ــد. یعــی ا ــرایس« می نام ــه او آن را یــک »*ادهوک ک ــزی اســت  ــه طــور کی چي جامعه شــنایس ب
یــرا آن حــوزه آن قــدر  بــه یــک حــوزه بــه طــور کی نــگاه کنــم، امجــاع و  پیش رفــت کمــی می یابــم، ز

کــه توافــی در آن صــورت منی گيــرد.  تفکيــک شــده اســت 
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نيــز ذکــر می کنــد و اســتدالل  را  یرشــاخه  از  پیش رفــت در چندیــن ز زلــد مثال هــایی  البتــه 
یــا ایــن حــوزه ســپس  کــه  پیش رفــت واقعــی در روش شــنایس قوم نگارانــه رخ داده، امــا گو مــی آورد 
خیــی  پاشــيده اســت. او  پیش رفــت  چشــم گيری را در زمينــۀ جامعه شــنایس تار از رمــق افتــاده و فرو
می بینــد کــه حمتــوای آن چنــدان هــم روشــن نيســت. هم چنــن او بــه شــکی متقاعدکننــده بــه ایــن 
کــرده باشــد.  کــه بــه نظــر می رســد  پیش رفــت  حبــث می پــردازد کــه مجعيت شــنایس حــوزه ای اســت 
یبــا یــک رشــتۀ علمــی جمــزا شــده اســت، بــه نظــر می رســد به راســی نســبت  کــه تقر مجعيت شــنایس 
کــه در  بــه بســياری از حوزه هــای  جامعه شــناخی یــک اســتثناء باشــد. هنایتــا زلــد حبــث می کنــد 
یعــی رفتــار مجعی ــــ  هــم  پیش رفت هــایی حاصــل شــده و ســعی می کنــد بــا  زمينــۀ کاری خــودش  ــ 

مثال هــایی ایــن  پیش رفــت را بــه منایــش بگــذارد. 
امـا موضوعـی کـه زلـد مطـرح کـرد و اسـتينچ کومب در حبـث جامعه شـنایس بـه عنـوان رشـته ای 
گسيخته به آن اشاره منود، این موضوع جالب و در عن حال جدی است که »آیا جامعه شنایس 
یست شـنایس سـابق، شـامل جمموعـه ای از  واقعـا یـک رشـتۀ علمـی واحـد اسـت یـا ماننـد رشـتۀ ز
یـات و روش هـا و موضوعـات دخلـواه خـاص خـود اسـت کـه مهگـی  رشـته های علمـی جمـزا بـا نظر
گـر جامعه شـنایس بـه مهـان  یـر چتـر یـک رشـتۀ علمـی مجـع شـده اند؟« ا تهنـا بـه دالیـل هنـادی ز
یست شـناخی برای پزشـکی و سـالمی مفيد و برای جامعه مثمر بوده باشـد،  اندازه که حتقيقات ز
یـه بـه شـاید ۱0 تـا  تردیـد کمـی در ذهـن مـن بـایق می مانـد کـه جامعه شـنایس احتمـاال در فراینـد جتز
گـر چنـن اتفـایق بیفتـد، آن گاه می تـوان اميـد داشـت که در  ۱5 رشـتۀ علمـی جمـزا قـرار گرفتـه اسـت. ا
کـدام از ایـن زمينه هـای جمـزا شـاهد حرکـی رو بـه جلـو باشـم.  مسـئلۀ امجـاع و  پیش رفـت در هـر 
)البتـه وقـوع ایـن اتفـاق بـه دليـل عـدم وجـود منابـع مایل و عـدم متایل جامعـه به فراهـم آوردن این 
یان بـرای حتصيـل در هـر کـدام از ایـن رشـته ــ ها غيـر ممکن  منابـع و هم چنـن تعـداد نـاکایف دانشـجو
اسـت.( شـاید می تـوان از حتليـل زلـد ایـن درس را گرفـت کـه نبایـد ایـن سـوال را مطـرح کنـم کـه آیا 
 پیش رفـی در جامعه شـنایس رخ داده یـا نـه، بلکـه بایـد پرسـش در مـورد  پیش رفـت را در هـر کـدام 

از رشـته های ختصـیص خـاص مطـرح کنـم.
یـۀ جامعه شـنایس موضـوع حبـث بکـر و رائـو هـم بـوده و موضوع اصی برریس اسـتينچ کومب را  جتز
نيـز شـکل می دهـد، امـا پـس از آن کـه اسـتينچ کومب به شـدت وضعيـت فعـی جامعه شـنایس را مورد 
یه شـده اسـت. او  نقـد قـرار می دهـد، نتيجـه می گيـرد کـه ایـن رشـتۀ علمـی بـه طـرز نااميدکننـده ای جتز

مقالـه اش را بـا ایـن مجلـه متـام می کنـد کـه ایـن چيـز خویب اسـت؛ بگـذارمی هزاران گل شـکوفا شـود. 
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مسئلۀ سطح تعمیم پذیری
موضوع دیگری که در چندین مقاله از مجله برگر )مقالۀ ۹(، اس. کول )مقالۀ ۱(، ام. کول )مقالۀ ۱0( 
یـس )مقالـۀ ۴( مطـرح شـده، مربـوط اسـت به سـطح تعمم پذیری حتقيقات  جامعه شـناخی.  و دیو
یکایی به خاطر کوته نظری، پیش پا افتادگی، وابسـتگی بیش از حد به  برگر به جامعه شـنایس آمر
یـک بودن انتقاد  یـک مـدل عقـالین رفتـار، و مهـان طـور کـه در باال اشـاره کردم، به سـبب ایدئولوژ
ما نـگاه 

ّ
کنـم و چنـن مطالعـه ای مسـل می کنـد. او معتقـد اسـت بایـد مسـائل »بـزرگ« را مطالعـه 

خیـی و ميان فرهنگـی را می طلبـد.  بـه جوامـع یـا فرهنگ هـای دیگـر و اسـتفاده از حتليـل تطبيـی، تار
گرچـه تعـداد ایـن نـوع حتقيقـات در جامعه شـنایس در حـال افزایـش اسـت، امـا جامعه شناسـان  ا
یعـی  یـه ای عمومـی می پردازنـد کـه مبتـی بـر دانـش یـک جامعـه اسـت  ــ  یـکایی اغلـب بـه نظر آمر
یکا  جامعۀ خودشـان ــ  که در آن مفرویض متکبرانه و ضمی وجود دارد که جوامع دیگر یا شـبيه آمر
هسـتند یـا ارزش توجـه برابـر را ندارنـد. جالـب اسـت توجـه کنيد که ایالت متحده تهنـا یکی از ۱50 
کشـور در جهـان معاصـر اسـت )مـا بـه طـور کی کشـورها را بـا جوامـع برابـر می گيـرمی( بـا ایـن حـال 
مـن حـدس مـی زمن کـه بیـش از 75 درصـد از آثـار  جامعه شـناخی تهنـا بـر ایـاالت متحـده متمرکـز 
 در 

ّ
یـا مکانيسـم های عـی ارتباطـات مشاهده شـده  آیـا ممکـن اسـت  کـه  نپرسـيده اند  و  شـده اند 

جامعـۀ دیگـری متفـاوت باشـد یـا نـه؟ از حلـاظ نظـری، دليـی وجـود نـدارد کـه چـرا ایـاالت متحده 
بایـد مهم تـر از هـر جامعـۀ دیگـری باشـد. البتـه دالیل بسـياری بر این مبی وجـود دارد که چرا ممکن 
یـۀ  بـارۀ نظر یـا کـول در اسـت بـا جوامـع دیگـر متفـاوت باشـد؟ برگـر  تأثيـری بسـيار قـوی بـر مقالـۀ مار
یه هـای عمومـی و کالن سـاختاری جامعه شناسـان  جنسـيت گذاشـته اسـت. او حتليـی روی نظر
کـه  یـکایی اسـتدالل می کننـد  یـکایی در زمينـۀ جنسـيت اجنـام داده اسـت. جامعه شناسـان آمر آمر
کـه ابتـدا در هلسـتان و سـپس در  کـول  خیی« و »ميان فرهنگـی« اسـت.  یه هایشـان »سراسـرتار نظر
یه های عمومی و کالن  انگلستان و ایاالت متحده و استراليا حتصيل و کار کرده، معتقد است نظر
یـکایی به بقيۀ جهان هسـتند. او  سـاختاری، نژادپرسـتانه و کوته نظرانـه و نيـز در یپ تعمـم جتربـۀ آمر
یه پـردازان  بـه جـای اسـتدالل انتزاعـی، می کوشـد دیـدگاه خـود را بـا بـرریس یـک تعمم از سـوی نظر
کـه: زنـان در جنـگ شـرکت منی کننـد. او بـا  کنـد؛ یعـی ایـن دیـدگاه را  یـکایی اثبـات  جنسـيت آمر
خیی و کيی از هلسـتان نشـان می دهد که این مورد در هلسـتان یا در دیگر  اسـتفاده از شـواهدی تار
پـایی صـدق منی کنـد. وی داده هـایی را فراهـم کـرده کـه نشـان می دهـد زنـان نقـش قابـل  جوامـع ارو

توجهـی در جنگ هـا، طغيان هـا و شـورش ها در طـول دو قـرن گذشـته بـازی کرده انـد.
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کتاب هــای  کــول در مقالــه اش،  کــه خبــی از منابــع مــورد اســتفادۀ  جالــب توجــه اســت 
کــه حتــت دو عنــوان »شکســت در ترمجــه«2 )۱۹8۹( و  روزنامه نــگاری بــه نــام اوا هامفــن۱ اســت 
پــای شــریق جدیــد«3 )۱۹۹3( بــه نــگارش درآمــده اســت.  یــخ: ســفری بــه ارو »خــروج بــه مســت تار
بــارۀ نقــش  هامفــن در ورشــو بــه دنيــا آمــد و ســپس در نوجــواین بــه کانــادا رفــت. مشــاهدات او در
تطبيــی زنــان در هلســتان و ایــاالت متحــده، شــواهدی را فراهــم کــرده کــه خمالــف برخــی تعمم هــای 
گــر واقعــا  کــه ا یــکایی در مــورد جنســيت اســت. نکتــۀ اســایس ایــن اســت  جامعه شناســان آمر
ید کــه نســبت بــه  یــۀ عمومــی یــا حتليــل مقایســه ای اجنــام دهيــد، بایــد مطمــن شــو می خواهيــد نظر
کيــد دارد.  یــد و برگــر به شــدت بــر ایــن نکتــه تا جوامــع دیگــر غيــر از جامعــۀ خودتــان دانــش کایف دار
کــه آیــا  کــول مطــرح شــده، عبــارت اســت از ایــن  کــه در مقــاالت هــر دو  پرســش کی تــری 
کــول نشــان می دهــد  یــا  تبيیــی و عمومــی واقعــا ممکــن اســت؟ مار یــۀ  یــک نظر بــه  رســيدن 
یه های عمومــی *نابرابــری جنســيی موجــود، در تبيــن امهيــت جنســيت در جوامــع دیگــری  نظر
غيــر از ایــاالت متحــده شکســت خورده انــد. مــن در مقالــۀ خــودم از ایــن فراتــر مــی روم و اســتدالل 
یــۀ  یــۀ عمومــی واجــد قــدرت تبيیــی غيــر ممکــن باشــد. تهنــا نظر کــه شــاید توســعۀ یــک نظر می کــم 
کــه بدهیی انــد و مــا بــرای فهــم آن نيــازی بــه  یــد  می، بــه مــا چيزهــایی می گو کــه مــا دار عمومــی 
کــه توســعۀ جهت گيری هــای عمومــی، بــه  می. )البتــه منظــور مــن ایــن نيســت  جامعه شــنایس نــدار
ــه ممکــن اســت در هدایــت برخــی حتقيقــات جتــریب  ک یه هــای خــاص،  ــل نظر ــوان نقطــۀ متقاب عن

مفيــد باشــد، غيــر ممکــن اســت.(
ین تالش هــا در زمينــۀ  یــن و قابــل حتســن تر بــه عنــوان خنســتن مثــال، مــن از یکــی از موفق تر
یــۀ عمومــی اســتفاده می کــم. مــن هم چنــن بــا برنامه هــای حتقيقــایت ميشــل هانــا۴ و مهکارانــش  نظر
بــارۀ ســازمان ها را توســعه دهنــد. در  یــۀ بوم شــنایس مجعيــت در آشــنا هســم کــه ســعی کردنــد یــک نظر
یــۀ آن هــا منجــر بــه نتاجیــی بدهیــی می شــود و ایــن  کــه حی  ایــن بــاره مــن نشــان داده ام کــه چگونــه نظر
یه شــان برای هر کی که با ســازمان موصوف آشــنا باشــد، روشــن اســت. اســتدالل من  جزئيات نظر
گــر شــخیص یــک حتقيــق توصيــی اجنــام دهــد، فکــر کــردن بــه یافته هــای بدهیی ممکن  ایــن اســت کــه ا
 .)Laudan,1977( اســت درســت باشــد، امــا کار نظــری بدهیــی کمــک جدیــدی بــه دانــش منی کنــد
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کار هانــا و مهکارانــش شکســت نبــود، چــون آن هــا یــک کار خــوب اجنــام ندادنــد؛ کار آن هــا 
بدهیــی  یــۀ عمومــی غير  یــرا توليــد نظر عــایل بــود. البتــه از ســوی دیگــر ایــن یــک شکســت اســت، ز
داشــت، اساســا  بــرد خواهد  ممکــن نيســت. بــه ایــن دليــل کــه تهنــا متغيــری کــه بــرای مهــۀ مــوارد کار

بایــد حشــوهایی بدهیــی باشــد. 
یــه می شــود، مــا بــا یــک انقــالب  یــۀ اســکاچپول۱ اســت. وقــی یــک دولــت جتز مثــال دیگــر، نظر
ــن  ی ــوع انقــالب می ســنجند و جالب تر ــا وق ــت را ب ــۀ دول ی اجتماعــی مواجــه هســتم. )۱۹7۹( جتز
خیــی و فرهنگــی  کــه مــا بــه عنــوان جامعه شــناس می خواهــم بدانــم، مشــخصات تار چيزهــایی 
خیــی خــاص دارد. بنابراین بیشــتر می توانم  اســت و نيــاز بــه حتليــل مفصــل دوره هــای فرهنگــی و تار
یــۀ بــرد متوســط اميــدوار باشــم، امــا حــی در ایــن ســطح هــم ممکــن اســت ناچــار شــومی  بــه *نظر
قــدرت تبيیــی را رهــا کنــم. ممکــن اســت جامعه شناســان جمبــور باشــند پدیده هــای منحصــر بــه فــرد 
یخ دانــان هســتم  خیــی و فرهنگــی را بــه ناچــار بپذیرنــد. بنابرایــن فکــر می کــم مــا بیشــتر شــبيه تار تار

کــه متفــاوت باشــم.  یک دانــان و امــکان نــدارد  تــا  فيز

ی و واحد مناسب تحلیل
ّ
مسائل مدل ِعل

یــس نزدیک اســت. او اعتقاد دارد به طور کی جامعه شناســان  موضــع مــن احتمــاال بــه دیــدگاه دیو
یــد  یــه« توجــه می کننــد و توجــه کایف بــه یافــن واقعيــات ندارنــد. او می گو بیــش از حــد بــه »نظر
کــه از آن هــا  یــه ای ورای »پژوهــش« را بازگــو می کنــد؛ یعــی روش هــایی  جامعه شــنایس بیشــتر نظر
هبــره گرفته انــد، امــا در زمينــۀ یافته هــا بســيار ضعيــف اســت. بــه عبــارت دیگــر، او صرفــا می خواهــد 
کرده ایــد یــا  کــه مشــا صراحتــا در نتيجه گيــری ضميمــه  یــایت  یافته هــای مشــا را بدانــد و نــه نظر
یــس منی خواهــد جامعه شــنایس صرفــا توصيــی  روش هــایی کــه بــه کار گرفته ایــد. بــا ایــن حــال، دیو
ــه اســت.  ی ــارۀ چيســی نظر ب ــه و قدمیــی در ــر دیدگاهــی کهن ــه، مبتــی ب ی باشــد. شــکایت او از نظر
گــر مــا بــه  می. ا یــه را منی خواهــم و نيــازی بــه آن نــدار کــه ایــن نــوع نظر می تــوامن بــا او موافــق باشــم 
ــرای یــک مســئلۀ جتــریب فکــر کنــم )Laudan,1977(، آن گاه فکــر  ــه بــه عنــوان توضيحــی ب ی نظر

یــس واقعــا خواســتار جامعه شــنایس نظــری اســت.  می کــم دیو
یــه در جامعه شــنایس معاصــر اســت و ایــن دقيقــا چيــزی  ، ســبک عمــدۀ نظر

ّ
حتليــل عــی

هم بســتگی های  برخــی  می خواهــد  او  بدهــم.  اجنامــش  مــا  می خواهــد  یــس  دیو کــه  اســت 
کنــم. کنــم و بــا ارائــۀ متغيرهــای بیشــتر بــه حتليــل، آن هــا را تبيــن   جالــب بــن دو متغيــر را اختــاذ 
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کــه متایــل دارد تبيــن شــوند. اوال او می خواهــد از یــک هم بســتگی  او روابطــی را بازگــو می کنــد 
کــه چــه رابطــه ای بــن مشــارکت اجبــاری زنــان متاهــل کارگــر )متغيــر  *مرتبــۀ صفــر مطلــع شــود؛ ایــن 

مســتقل( و قــدرت تعهــد زناشــویی )متغيــر وابســته( وجــود دارد. دوم ایــن کــه وقــی متغير حتصيالت 
کنتــرل شــود، چــه هم بســتگی ای بــن نســل و مهارت هــای کالمــی وجــود دارد؟ )نســل های تــازه 
یــس از مــا می خواهــد  می و دیو کنــون در این جــا ســه متغيــر دار مهــارت کالمــی کمتــری دارنــد.( مــا تا

ایــن هم بســتگی را تبيــن کنــم. 
اقتصــادی  کــه بــن ســالمت گزارش شــده *توســط شــخص و *وضعيــت اجتماعی ــ  ســوم ایــن 

چــه هم بســتگی ای وجــود دارد و چــرا؟ 
کــه در ایــاالت متحــدۀ معاصــر بــن نــژاد و وضعيــت تاهــل چــه هم بســتگی هایی  چهــارم ایــن 
یکایی هــای  هســت و چــرا؟ افــراد متاهــل شــادتر از جمردهــا هســتند و سفيدپوســتان نســبت بــه آمر
یقایی تبــار خوشــحال ترند؛ چــرا؟ و چــرا هم بســتگی قبــی در طــول زمــان در حــال کاهــش اســت؟  آفر
کــه تبيیــی بــرای آن هــا نيافتــه ام.  کــرد  بــه تعــدادی هم بســتگی جالــب دیگــر نيــز اشــاره خواهــم 
یــکایی، هم بســتگی  مثــال هم بســتگی بــن جنســيت و هبــره وری علمــی در بــن دانشــمندان آمر
 IQ ــژاد و ــی آزمــون اســتعداد حتصيــی، هم بســتگی بــن ن کّم بــن جنســيت و موفقيــت در خبــش 
یــرا بــه یــک گــروه »حتــت محایــت« مرتبــط اســت و  )ایــن یکــی از موضوعــات ممنــوع فلســون بــود، ز
ســرزنش حتليل گرایــان مــا را از مطالعــۀ آن بــاز مــی دارد( یــا هم بســتگی بــن هیودیــان / مســيحيان 
ــه مــا اجــازۀ اجنــام ایــن حتقيــق داده شــود،  ــا هــر معيــار دیگــری از  پیش رفــت )شــاید ب ــا درآمــد ی ب
یــرا هیودیــان بــا ایــن کــه یــک گــروه اقليت انــد و حتــت محایــت نيســتند، بــه هــر حــال درآمدهایشــان  ز

ــر اســت.( باالت
 اســت کــه مــن وقــی 

ّ
یــس نيــز عالقه منــدم و ایــن مهــان نــوع حتليــل عــی مــن بــه پیشــهناد دیو

 و طــرح جزئيــات 
ّ

وارد جامعه شــنایس شــدم، می خواســم اجنامــش بدهــم. منطــق حتليــل عــی
کنــون امــا  کاش بــرای حتليــل مهــۀ آن هــا زمــان داشــم. ا الزارســفلد بــرای حتليــل عــایل اســت. 
یــس یــا هــر جامعه شــناس و روش شــناس یــا هــر شــخص دیگــری  می خواهــم یــک ســوال بــرای دیو
مطــرح کــم. وقــی مشــا کتاب هــای روش حتقيــق را بــرای منونه هــایی از رابطــۀ هدف منــد دو متغيــر 
کــه توســط متغيــر ســوم حــذف شــده اســت، بــرریس  )ماننــد جنســيت و تعــداد آثــار دانشــمندان( 
می کنيــد، چــرا مهــواره بــه جــای مثال هــای واقعــی، منونه هــای فــریض می یابیــد؟ مــن از ایــن قبيــل 
کتــاب روش حتقيــق خــودم اســتفاده می کــم.  کــس دیگــری، در  منونه هــای فــریض، ماننــد هــر 

Zero-Order

Self-Reported Health
Socioeconomic Status
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کرده ــــ   ــری را حــذف  ــود رابطــۀ دو متغي ــه مدعــی ب ک ــرایس« را  ــ  ــۀ دموک احتادی ــه ای از »* ــی منون وق

 .)Cole,1976,pp. 46 ــ کــردم، نشــان دادم چه طــور ایــن حتليــل معقــول نبــوده اســت )6 حتليــل 

یســندگان »احتادیــۀ دموکــرایس« بــرای ایــن  کــه وامنــود کننــد انــدازۀ متغيــر ســوم در رابطــۀ دو متغيــر  نو

در هم بســتگی جــزیئ کاهــش پیــدا کــرده، مقيــاس متغيــر وابســته را تغيیــر دادنــد. وقــی ایــن حتليــل 

را  درســت بــه اجنــام رســاندمی، دیــدمی آنــان موفــق بــه حــذف رابطــۀ بــن دو متغيــر نشــده بودنــد. 

یســندگان می کوشــيدند بــرای هم بســتگی بیــان کننــد، بــا داده هــا محایــت  کــه نو در واقــع توضيحــی 

یــن حتليل گــران  جامعه شــناخی داده هــای  کــه این هــا برخــی از هبتر منی شــد. ایــن در حــایل اســت 

جتــریب هســتند. 

کــه حــذف  کنيــد  کتاب هــا می توانيــد منونه هــایی واقعــی از روابــط دو متغيــری را پیــدا  در 

ــا تعامــل می یابیــد، امــا بســيار دشــوار  یــح ی نشــده اند. مثال هــای واقعــی بســياری هــم حــول تصر

کــه یــک متغيــر  کــه حــذف شــوند، در حــایل  کــه مثــایل بــرای روابــط دو متغيــری پیــدا کنــم  اســت 

مســتقل واقعــی ســومی یــا چهارمــی کنتــرل شــده اســت. )یــا در رگرســيون ها وقــی تعــداد بیشــتری 

باغــه برکــه« )۱۹66(  یــس بــا عنــوان *»قور از متغيرهــا کنتــرل شــده اند.( حــی در مقالــۀ معــروف دیو

یعــی »اســتعداد« ــ  در یــک جــدول پنــج متغيــری پیچيــده، صرفــا گاماهــایی را در  کتــور آزمــون او  ــ  فا

کتــور  کــه ایــن فا تعــداد بســياری از هم بســتگی های جــزیئ کاهــش می دهــد و ایــن جالــب اســت 

حــی گاماهــا را نيزکاهــش می دهــد.

کــه جامعه شناســان منی تواننــد بــا افــزودن متغيرهــای دیگــری بــه حتليــل، رابطــه ای دو  ایــن 

ــواین در شناســایی متغيرهــای ســوم مناســب  ــه خاطــر نات ــد، ممکــن نيســت ب ــاک کنن ــری را پ متغي

کــه هم بســتگی های این چنيــی منی توانــد بــدون توجــه بــه ایــن  باشــد، بلکــه بــه ایــن دليــل اســت 

کــه چــه متغيرهــای مســتقل دیگــری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، از بــن بــرود. 

کــه در آن هــا بــا کنتــرل متغيرهــای مســتقل بــه طــور قانــوین،  گــر نتوانــم منونه هــایی پیــدا کنــم  ا

ــژاد از بــن رفتــه باشــد،  هم بســتگی بــن متغيرهــای اســایس مجعيت شــناخی ماننــد جنســيت و ن

 مطــرح منی شــود؟ بــرای اجنــام 
ّ

آن گاه آیــا ســواالت جــدی در مــورد چگونگــی اســتفاده از مــدل عــی

کــه بتــوان جنبه هــای اجتماعــی و  بــارۀ چنــن ســواالیت بــه ایــن فــرض نيــاز اســت   در
ّ

پژوهــش عــی

کــرد و هم بســتگی  فرهنگــی متغيرهــایی ماننــد جنســيت، نــژاد و مذهــب را تشــخيص داد و کنتــرل 

را از بــن بــرد. 

Union Democracy

Frog Pond
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امــا در مــورد ایــن کــه دليــل ایــن هم بســتگی ها چــه ربطــی بــه عوامــل فرهنگــی یــا ســاختاری ای 
دارد کــه درآن هــا هيــچ تنــوع فــردی وجــود نــدارد، مــن معتقــدم ایــن نکتــه در مــورد جنســيت صــادق 
اســت؛ یعــی تهنــا مــوردی کــه مــن در ميــان متغيرهــای اســایس به دقــت آن را مطالعــه کــرده ام. مــن 
ــر هنجارهــای  ــه در جامعــه ای خــاص در حــال رشــد اســت، حتــت  تأثي ک معتقــدم عمــال هــر زین 
یانــس اندکــی، در متغيــر کليــدی و مســتقی کــه یــک  جنســيی آن جامعــه قــرار دارد و بنابرایــن، وار
گــر ایــن درســت  جامعــه را از افــراد متمایــز می کنــد، وجــود دارد. )ColeandFiorentine,1991( ا
باشــد، منی توانــم از حتقيــق پیمایــی بــرای پاســخ بــه بســياری از پرســش های مهــم اســتفاده کنــم، 
خیــی خــاص باشــد. حتقيــق پیمایــی  یــرا واحــد حتليــل بایــد یــک جامعــۀ خــاص در یــک دورۀ تار ز
خیــی و تطبيــی باشــد و در چنــن حتقيــی  تهنــا بایــد خبــش کوچکــی در حتليــل فوق العــاده دشــوار تار
کســب داده تهنــا در مــورد تعــداد اندکــی از آزمودین هــا امکان پذیــر اســت و متغيرهــای کنترل نشــدۀ 

دیگــری کــه ممکــن اســت بــر متغيــر وابســته مؤثــر باشــند، یب مشــار و مهارنشــدین اند.

یکایی و جامعه شناسی  تضاد میان فرهنگ آمر
یــد  یــده اســت. مــاالچ می گو کيــد ورز ایــن نکتــه را مــاالچ مطــرح کــرده و بــه طــرز شایســته ای بــر آن تا
کــه اساســا فرهنــِگ  کــه جامعه شــنایس در ایــاالت متحــده مشــکالیت دارد، ایــن اســت  دليــل ایــن 
کــه  ذایت ایــن جامعــه بــا روش هــای تفکــر  جامعه شــناخی خمالــف اســت. منظــور وی ایــن اســت 
کيــدش بــر فردگــرایی و ایــن کــه علــل مســائل اجتماعــی را فــرد می دانــد و نــه قصــور  فرهنــگ مــا بــا تا
اجتماعــی، بــا یــک نگــرش جامعه شناســانه در مــورد چگونگــی و چــرایی اتفــاق افتــادن پدیده هــا 

می. کــه بــه جامعــۀ هبتــری نيــاز دار ناســازگار اســت. مــاالچ ســپس نتيجــه می گيــرد 
کتـاب احتمـاال بـا مـاالچ در ایـن نکتـه موافـق خواهنـد  کنـون بسـياری از خواننـدگان ایـن  ا
پـای  یـژه برخـی جوامـع ارو بـود. بـا ایـن حـال، مـن بـا ایـن ایـده مشـکل دارم. جوامـع دیگـر و به و
کيـد بسـيار بیشـتری بـر عليـت اجتماعـی دارنـد و ایـن را می تـوان  غـریب و ژاپـن در فرهنگ شـان تا
در برنامه هـای رفاهـی بسـيار توسـعه یافتۀ دولت هـای آن هـا دیـد. بسـياری از ایـن جوامـع ثرومتنـد 
کيفيـت باالتـر و متفـاوت را دارنـد.  هسـتند، پـس منابـع الزم بـرای توسـعۀ یـک جامعه شـنایس بـا 
یــکایی  پــایی یــا ژاپــی هبتــر از جامعه شــنایس آمر امــا بایــد پرســيد کــه آیــا اصــال جامعه شــنایس ارو
یند بله )حداقــل در مورد جامعه شــنایس  اســت یــا نــه؟ بعــی پست مدرنيســت ها ممکــن اســت بگو
یــکایی بــرای خبــش بســياری از جامعه شــنایس در دیگــر نقــاط جهــان،  پــا(، امــا جامعه شــنایس آمر ارو
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کــه مــاالچ ســوال  گرچــه فکــر می کــم  گرفتــه اســت. بنابرایــن ا بــه عنــوان مــدل مــورد اســتفاده قــرار 
جالــی را مطــرح کــرده کــه ســزاوار حتليــل اســت، امــا در مــورد پاســخ ایــن پرســش اطمينــان نــدارم.

ن چرخش پست مدر
پاجــت هنــری )مقالــۀ ۱5( معتقــد اســت جامعه شــنایس دچــار مشــکل جــدی اســت، امــا دالیــی کــه 
او بــرای ایــن ادعــا ارائــه می دهــد، بــه کی خمالــف اعتقــاد بیشــتر مؤلفــان دیگــر ایــن کتــاب اســت. او 
یــک بــودن یــا ضعــف تکنيکــی  کــه مشــکل جامعه شــنایس بســيار ایدئولوژ ایــن ایــده را رد می کنــد 
ــه جامعه شــنایس در  ک ــل  ــن دلي ــه ای ــد( ب ــز را چنــن تفســير می کن ــری اســتدالل کالين آن اســت )هن
ین رشــد را داشــت و از نظــر او روش شــنایس نيــز گام هــای  دوران امهيــت یافــن ایدئولــوژی بیشــتر
کــه دیگــراین ماننــد  بلنــدی بــه جلــو برداشــت. هنــری بــه اســتدالیل قانع کننــده رســيد؛ مهــان طــور 
یژگــی  کــه جامعه شــنایس موضــوع اصــی و و یــس و مــاالچ نيــز بــه ایــن اســتدالل دســت یافتنــد  دیو
منحصــر بــه فــردی نــدارد. علــم اقتصــاد صاحــب اقتصــاد و علــم سياســت صاحــب دولــت اســت. 
کــه صاحــب هيــچ چيــز نيســت. او  جامعه شــنایس امــا مهــه چيــز را مطالعــه می کنــد، در حــایل 
کــه در علــم اقتصــاد اجنــام شــده، توجــه  کــه جامعه شناســان اخيــرا بــه کارهــایی  اســتدالل می کنــد 
دارنــد، امــا از نظــر او مــا جامعه شناســان بیشــتر از آن رشــته ها وام گرفتــه امی تــا آن هــا از مــا و بنابرایــن 

می.  مــا یــک »*موازنــۀ منــی مبادلــه ای« بــا علــم اقتصــاد دار
کــه منحصــرا متعلــق بــه مــا باشــد، لــذا در برابــر نفــوذ  کــه هيــچ موضوعــی نيســت  از آن جــا 
یه پــردازی  نظر بــر  مبتــی  جدیــد  رشــته های  ایــن  آســيب پذیرمی.  نوظهــور  و  جدیــد  رشــته های 
ــد  ــری اســتدالل می کن ــان اســت. ِهن ب ــر هرمنوتيــک و ز ــد ب کي یژگــی آن هــا تا پســت مدرن اســت و و
کــه جامعه شــنایس در زمينــۀ توجــه بــه ایــن حتــوالت جدیــد شکســت خــورده و فقــط اميــدوار اســت 
ایــن حتــوالت جدیــد از بــن بــرود. مــا جامعه شناســان ســهم بــازار را از دوره هــای آمــوزیش جدیــدی 
یقایی تبــاران، مطالعــات زنــان و دیگــر برنامه هــای متمرکــز بــر قوميــت و علــوم  مثــل مطالعــات آفر
انســاین از دســت داده امی. ایــن دوره هــای آمــوزیش بــر اثــر توســعه های پست مدرنيســی ظهــور 
ــود.  ــق اصــی جامعه شناســان ب ــه ســابقا جــزو عالئ ک ــد  ــه مســائی می پردازن ــون ب کن ــد و ا کرده ان

یاین را که به موضوعایت  یژه نسبت به دیگر رشته ها آسيب پذیر هستم و دانشجو از نظر ِهنری ما به و
 ماننـد قوميت/نـژاد، جنسـيت، توسـعۀ جهـان سـوم و فنـون عالقه مندنـد، از خـود دور می کنـم.

Negative Balance of 
Trade
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جذاب تـراز  یان  دانشـجو بـرای  و  اسـت  پست مدرنيسـی  ایده هـای  پذیـرای  جدیـد  رشـته های 
یه هـای پست مدرنيسـی باالخـص بـرای مـن جاذبـه  گرچـه نظر جامعه شـنایس بـه نظـر می رسـد. ا
ندارنـد، امـا معتقـدم ممکـن اسـت ایـن اسـتدالل ِهنـری درسـت باشـد. حـال چـه ایـن نکتـه بـه 
یه هـا و  کـه هنـری پیشـهناد می دهد ـــ  الزم اسـت جامعه شـنایس نظر چنـان  کـه  ــ  ایـن معـی باشـد 
تربیـت منایـد و چـه  را  یه پردازهـای بیشـتری  *فرانظر و  کنـد  رهيافت هـای پست مدرنيسـی اختـاذ 
یـس و رول  ایـن کـه راه انـدازی یـک ضـد محلـه الزم باشـد. البتـه مـن فکـر می کـم کسـاین ماننـد دیو
و شـاید دیگـر مهـکاران ایـن کتـاب طـرف دار ایـن قضيـه باشـند و بـه هـر حـال ایـن موضـوع سـزاوار 

مباحثـات بیشـتری اسـت. 

استفاده از تکنیک های ادبی
پست مدرنيســت ها بــه خاطــر ســبک نوشــتاری پرطمطــراق و غيــر قابــل نفــوذ خــود بارهــا مــورد 
گرفته انــد. نوشــته های دونــا هــاراوی۱ منونــۀ خــویب در ایــن بــاره اســت، امــا برخــی  انتقــاد قــرار 
پســت مدرن ها ماننــد آليــس و بوچنــر نوشــته های  جامعه شــناخی ســنی را بــه ســبب خســته کننده 
ــر خــود را  ــد. آليــس و بوچن ــردم واقعــی نقــد می کنن ــده گرفــن مشــکالت م ــز نادی ــودن آن هــا و ني ب
ــه  ک ــرار دارد  ــل جــایی ق ــه ایــن حاشــيه در مقاب ک ــد  در یــک حاشــيۀ جامعه شــنایس فــرض می کنن
کــه آن هــا تصــور  آن را مرکــز ناميده انــد )و مــن فکــر می کــم مرکــز منســجم کوچک تــری از  آن چــه 
می کننــد نيــز در جامعه شــنایس وجــود دارد.( بوچنــر اســتاد ارتباطــات و آليــس عضــو مشــترک 
کریس هــای جامعه شــنایس و ارتباطــات اســت. البتــه او زمــاین ســعی کــرد کار خــود را فقــط منحصــر 
کنــد. آن هــا از  آن چــه هســتۀ جامعه شــنایس یــا جامعه شــنایس ســنی می نامنــد،  بــه ارتباطــات 
قطــع اميــد کرده انــد و ایــن حــوزه از نــگاه آن هــا یب جهــت انتزاعــی و خســته کننده اســت و مســائل 
یــایب آن هــا از جامعه شــنایِس »ســنی« بســيار موافقــم،  مــردم واقعــی را نادیــده می گيــرد. مــن بــا ارز
کــردن جامعه شــنایس احتمــاال از ســوی بیشــتر  امــا پیشهنادشــان بــرای مناســب، مفيــد و جذاب تــر 
کــه آليــس و بوچنــر نيــز در مقالــۀ نوآورانه شــان  کتــاب رد خواهــد شــد؛ مهان گونــه  مؤلفــان ایــن 
کــه دغدغه هــای جامعه شــنایس را می تــوان بــا  ایــن حــدس را زده انــد. پیشــهناد آن هــا ایــن اســت 

یــی و قصه گــویی ادغــام منــود. *خودزندگی نامه نو

1. Donna Harraway

Meta-Theorists

Auto Biography
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کــرات هنــایی« )۱۹۹5( یــک زندگی نامــۀ خودنگاشــته از  کارولــن آليــس بــا نــام »مذا کتــاب 
کــه ِژنــه  ینســتن۱ اســت. کارولــن تغيیــر رابطه شــان را از آن جــایی  ارتبــاط بــن کارولــن و ِژنــه و
بیشــتر و بیشــتر دچــار *آمفيــزم2 العــالج می شــود، توصيــف می کنــد. در حــال حاضــر آليــس و 
کــرات  بوچنــر می خواهنــد بداننــد کــه آیــا »مــا« در مرکــز جامعه شــنایس چيــزی شــبيه بــه کتــاب »مذا
کــه واقعــا  هنــایی« را جامعه شــنایس قلمــداد می کنــم یــا نــه؟ پاســخ صادقانــۀ مــن ایــن اســت 
یــن زندگی نامه هــای حمبــوب  کتــاب بــر اســاس معيارهــای هبتر کــه ایــن  منــی دامن، امــا  مــی دامن 
کــرات هنــایی« بــه  کــه »مذا معاصــر، فوق العــاده خــوب نوشــته شــده اســت. هم چنــن  مــی دامن 
گذشــته مطالعــه  کــه مــن در 20 ســال  کتاب هــای جامعه شــنایس  یــت عظيمــی از  کثر نســبت ا
ــت بشــر، بســيار روشــن گر اســت.  ــۀ وضعي ــر و در زمين ــدن بســيار لذت خبش ت ــرای خوان ــرده ام، ب  ک
کنــون بدهیــی اســت کــه نوشــن شــرح حــال یــا قصــه، کمکــی بــه رســيدن بــه رشــته ای منی کنــد کــه  ا
کــه کالينــز توصيــف می کنــد.  یع و بــا امجــاع بــاال صــورت می گيــرد، آن طــور  در آن کشــف هایی ســر
یــک شــود. بــا ایــن  هم چنــن منی توانــد منجــر بــه  پیش رفــت مــد نظــر رول یــا قوانــن موجــود در فيز
ــه مهــن  ــد و ب ــار بشــر فراهــم می کن ــه رفت ــی نســبت ب ــد قصه هــای خــوب، بینــش جال حــال مانن

خاطــر شایســتۀ جای گاهــی مناســب در جامعه شــنایس اســت. 
گــر خبش هــایی از ادبیــات می توانــد بــه موضوعــات مــا دســتبرد بزنــد، مــا هــم مطمئنــا می توانــم  ا
جنــس  از  بیشــتری  کتاب هــای  دارم  دوســت  کنــم.  ضبــط  را  ادبیــات  تکنيک هــای  برخــی 
یســندگان حرفــه ای  کــرات هنــایی« ببيــم و معتقــدم اســتفاده از نوشــته های ادیب بــه وســيلۀ نو »مذا
هم چــون نوشــته های ادیب بــه وســيلۀ جامعه شناســان حرفــه ای می توانــد مــا را در مــورد موقعيــت 
گاه کنــد. معتقــدم ِهنــری )مقالــۀ ۱5( بســيار بــا رهيافــت آليــس و بوچنــر موافــق خواهــد  بشــر بســيار آ
یــرا وی چندیــن بــار بــه عبــارات یس. رایــت ميلــز3 اشــاره می کنــد »مهــان  طــور کــه ميلــز اغلــب  بــود، ز
ــا لنزهــای آن،  کــه مــردم ب یــادآوری می کنــد، امهيــت فرهنگــی جامعه شــنایس وقــی درک می شــود 
یــش و مســائل عمومــی را در پرتــو جدیــد و آشــناتری ببيننــد.« )ص 650(  مشــکالت شــخیص خو

و مــن مطمئــم ایــن عبــارات ميلــز بــا دیــدگاه آليــس و بوچنــر موافقــت دارد.

1. Gene Weinstein
یراستار[. کم هوا ]و یه در اثر ترا 2. اتساع جماری ر

3. C. Wright Mills

Emphysem
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کیفیت دانشجویان جامعه شناسی
کنــون زمــان مناســی بــرای پرداخــن بــه موضــوع دیگــری اســت کــه در بســياری از مقــاالت ایــن  ا
یاین کــه بــه  کتــاب و از مجلــه در مقــاالت بکــر و رائــو و هوبــر اشــاره شــده اســت. کيفيــت دانشــجو
جامعه شــنایس می پیوندند، در هر دو مقطع کارشــنایس و کارشــنایس ارشــد پاین و پاین تر می رود. 
یان فارغ التحصيل  گــر نگاهــی بــه منــرات امتحانــات هنــایی دورۀ کارشــنایس )GRE( بکنم، دانشــجو ا
یــن ميانگــن  جامعه شــنایس در حــال حاضــر بــه غيــر از مــددکاری اجتماعــی و جرم شــنایس، پاین تر
منــرات را دارنــد. یکــی از دالیــی کــه مرتــون، پارســونز، الزارســفلد و یــا گامفن ۱هــای جــوان نــدارمی، ایــن 
اســت کــه بیشــتر افــراد بســيار باهــوش منی خواهنــد جامعه شــناس شــوند. لــذا بــا توجــه بــه اعتبــار 

پایــن و مشــکالت جــدی ایــن رشــته، چــه کــی  می توانــد آن هــا را ســرزنش کنــد؟
کـه بکـر و رائـو اشـاره می کننـد، دوره هـای آمـوزیش مقطـع کارشـنایس مـا بسـيار بـد   مهـان طـور 
یان  ین دانشـجو یـن و درخشـان تر اسـت و بـه مهـن دليـل  منی توانـم انتظـار داشـته باشـم کـه هبتر
مـا جـذب دورۀ کارشـنایس شـوند. در واقـع مـا سـطح دوره هـای آمـوزیش خـود را بـا هـدف جـذب 
گـروه آمـوزیش، سـطحی و جـذاب  تعـداد بیشـتری دانشـجو و جلوگيـری از افـت بیشـتر تعـداد در 
کـرده امی و  پایـن آورده امی. حـی در ایـن دوره هـای سـطح  پایـن در دادن منـرات واقع بینانـه تردیـد 
 A یان خـود معاملـه می کننـد؛ مـن بـه مهـۀ مشـا منـرۀ می و بسـياری از جامعه شناسـان بـا دانشـجو دار
کـه مـرا اذیـت نکنيـد و  و B می دهـم، یب آن کـه جمبـور باشـيد کاری اجنـام دهيـد، فقـط بـه شـرطی 
کـه  از مـن بـه رئيـس شـکایت نکنيـد. ایـن مهـان نـوع قـرارداد بـن دانش آمـوزان و معلمـان اسـت 
یـن پژوهش هـای  در  دبیرسـتان های مـا یافـت می شـود. شـواهد ایـن موضـوع را در یکـی از هبتر
کيـی بـا عنـوان *» دبیرسـتان فروشـگاه« )Powell,et.al.1985( مشـاهده کنيـد. این کتاب و یک 
کـه در درس  کتـاب دیگـر بـا عنـوان *»فاصلـۀ آمـوزیش« )StevensonandStigler,1992( را 
تعلـم و تربیـت اسـتفاده  می کـم، جامعه شناسـان ننوشـته اند، بلکـه بـه ترتيـب پژوهش گـران تعلـم 
و تربیـت و روان شناسـان آن هـا را نوشـته اند. در واقـع یکـی از  شـاخص های وضعيـت نامرغـوب 
یان  جامعه شـنایس، دشـوارِی یافِن کتاب های خویب اسـت که جامعه شناسـان و خمتص دانشجو
کارشـنایس نوشـته باشـند. مـن بـه طـور روزافـزون متوجـه می شـوم کـه از کارهـای دیگـر دانشـمندان 
یـرا بـه نظـرم می رسـد مهـۀ آن هـا هبتر  علـوم اجتماعـی، مورخـان و روزنامه نـگاران اسـتفاده  می کـم، ز

بـا مشـکالت جتـریب روبـه رو شـده اند تـا نوشـته های مهـکارامن در ایـن رشـته.
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چندیــن مؤلــف در ایــن کتــاب  ــــ  بکــر، رائــو و اســتينچ کومب ــ  بــه دروس مقدمــایت ضعيــی کــه در 
یــس می شــود، اشــاره می کننــد. هــر یــک از کتاب هــای  بســياری از گروه هــای جامعه شــنایس تدر
معــروف مقدمــایت را کــه بــرریس کنيــد، از آن جــا کــه از هــم کــی می کننــد  ــــ و کنتــرل عرضــۀ کتــاب در 
یــاب اجنــام می دهند ــــ  مهه شــان شــبيه هــم هســتند؛ معمــوال 2۱  انتشــارات بــزرگ را هــم افــراد بازار
ــد و ســعی می کننــد مهــۀ مطالــب  جامعه شــناخی را »پوشــش دهنــد.« یکــی از  ــا 22 فصــل دارن ی
یــق ایــن  گــر اولــن برخــورد مشــا بــا جامعه شــنایس از طر یــد و از خــود بپرســيد ا ایــن کتاب هــا را بردار
گــر مــن یــک دوره جامعه شــنایس  ید؟! ا کتــاب بــود، آیــا ممکــن بــود بــه ایــن رشــته عالقه منــد شــو
یــن درس  گذرانــده بــودم، آن دوره قطعــا آخر کتــاب 22 فصــی اســتاندارد  مقدمــایت را بــا یــک 
بــا صدهــا و صدهــا  کتاب هــا فوق العــاده خســته کننده اند،  ایــن  جامعه شــنایس مــن می شــد. 
یــک کمتــر از ۱00 نقــل  کــه یــک کتــاب معمــویل مقدمــایت فيز نقــل قــول پــر شــده اند. در حــایل 
 )Cole,1992( .کتــاب معمــویل جامعه شــنایس بیــش از 800 نقــل قــول دارد قــول دارد، یــک 
یان  کــه دانشــجو اصطالحــات خــاص هــر رشــته۱ ــ   ایــن کتاب هــا بســيار بســيار اصطــالح دارنــد  ــ 
ینــه اِی بســته بندی شــدۀ  کننــد تــا شــاید بتواننــد ســواالت امتحــاین چندگز جمبورنــد حفظشــان 
مهــراه کتاچبه هــای راهنمــای معلم هــا را پاســخ دهنــد. مثال هــای موجــود در ایــن کتاب هــا کوتــاه 
یان  و نابســنده اند و  منی تواننــد یــک نکتــه را بــه قــدر کایف بســط دهنــد. بــه ایــن ترتيــب دانشــجو
گــزایف را بــرای ایــن »کتاب هــای« چهاررنــگ و واقعــا خوش ظاهــر بدهنــد. آنــان  جمبورنــد پول هــای 
مهــه چيــز را در یــک یــا دو روز مانــده بــه امتحــان پایــان تــرم می خواننــد و ســپس فرامــوش می کننــد 
کــه هــر ســه ســال یــک  و کتــاب را در بــازار کتاب هــای دســته دوم می فروشــند؛ و ایــن گونــه اســت 

ــد از ایــن کتاب هــا منتشــر می شــود. یرایــش جدی و
کتـــب مقدمـــایت نيـــز رقت انگيـــز اســـت. مهـــۀ ایـــن   یـــه در ایـــن  شـــيوۀ پرداخـــن بـــه نظر
را مطـــرح می کننـــد:  نظـــری خمتلـــف  یـــا چهـــار جهت گيـــری  بـــه طـــور خـــاص ســـه  کتاب هـــا 
کنش گـــرایی متقابـــل منادیـــن. این هـــا چيزهـــای  یـــۀ تضـــاد، * *حتليل ســـاختاری ــ کارکردی، *نظر

ـــن کتاب هـــای دریس  ـــد. بســـياری از ای یان معـــی کمـــی دارن ـــرای دانشـــجو ـــه ب ک انتزاعـــی هســـتند 
یان دســـت  یـــس روش هـــای حتقيـــق جامعه شناســـانه بـــه دانشـــجو کامـــال از هرگونـــه تـــالش در تدر
یان دورۀ مقدمـــایت ســـخت اســـت، امـــا  ـــه دانشـــجو یـــس  روش شـــنایس ب برداشـــته اند. مســـلما تدر
کـــه مـــا برخـــی مـــواد دریس  جامعه شـــنایس نيـــز یـــک رشـــتۀ ســـخت اســـت، پـــس چـــه اشـــکایل دارد 

ــایت بگنجانـــم؟ ــکل را در دورۀ مقدمـ مشـ
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جــان هوبــر از کيفيــت برنامه هــای حتصيــالت تمکيــی مــا انتقــاد می کنــد. او در یــک کميتــه در 
ــی را  ــا نيازهــای برنامه هــای حتصيــالت تمکي ــرد ت ــکا )ASA( کار می ک ی اجنمــن جامعه شــنایس آمر
گــزارش خــود در  بفهمــد و توصيه هــایی بــرای هببــود آن هــا ارائــه مــی داد. او در مقالــه اش خبــی از 
یان حتصيالت تمکيی در کميته های  این باره را منتشــر  کرد و از مجله این پیشــهناد را که دانشــجو
یــکا  کــه اجنمــن جامعه شــنایس آمر تعيــن برنامه هــای دریس تمکيــی عضــو نباشــند. معلــوم اســت 
یــع آن خــودداری کــرد. عــدم متایــل جامعه شناســان »ليبــرال«  ایــن گــزارش را نادیــده گرفــت و از توز
یــایب، بــه مشــکالیت بســيار جــدی بــرای برنامه هــای حتصيــالت تمکيــی دامــن  بــه شــرکت در ارز

گــذار  می کــم.  زده اســت. جزئيــات تأســف بار ایــن مقولــه را بــه مقالــۀ هوبــر وا
کــه بعــی )و نــه مهــۀ( جامعه شناســاِن نســبتا شناخته شــده بــه  امــا آیــا ایــن ممکــن اســت 
انــدازۀ ســتارگان گذشــته توانــایی فکــری ندارنــد، بــه خاطــر ضعــف دوره هــای کارشــنایس و تمکيــی 
ــردمی. ممکــن  ــن رشــته بازمی گ ــه ســاخت اجتماعــی ای ــاره ب ــایب باشــد؟ دوب ی ــا ارز ــا ب و خمالفــت م
اســت برخــی از جامعه شناســان بــه قــدرت و شــهرت دســت یافتــه باشــند، امــا نــه لزومــا بــه 
یکــی،  کــه در آثارشــان نشــان داده انــد، بلکــه بــه ســبب موقعيــت ایدئولوژ دليــل درخشــش ذهــی 
کــه بــرای ایشــان تبليــغ می کننــد. ایــن عوامــل در  شــخصيت  خوش مشــرب و شــبکه ای از دوســتان 
گــر مشــا کاالیی توليــد نکنيــد، این هــا  یــک ا مهــۀ رشــته ها نقــش دارنــد، امــا در رشــته ای ماننــد فيز
یــک کاالیی توليــد کنيــد، چيزهــای دیگــر  گــر مشــا واقعــا در فيز به تهنــایی مشــا را ســتاره منی کنــد و ا
گــر بیمــار و معلــول هــم باشــيد،  می توانيــد برنــدۀ جایــزۀ  چنــدان مهــم خنواهــد بــود. ایــن یعــی حــی ا

(Taubes,1986 :ــد ید. )ببيني ــک شــو ی ــل فيز نوب

فقدان احترام 
بــه ایــن موضــوع در چندیــن مقالــۀ ایــن کتاب اشــاره رفته اســت. )ليپســت و ماالچ( به نظر می رســد 
بســياری از جامعه شناســان فقط از این  که به  یک دیگر از پشــت خنجر بزنند و به درگيری ســيایس 
بــان انگليــی و  خطرنــاک بپردازنــد، لــذت می برنــد. )البتــه  مهــان طــور کــه اعضــای کریس هــای ز
ینــد، ایــن منحصــر بــه جامعه شــنایس نيســت.( علــم بــه طــور کی  انسان شــنایس بــه مشــا می گو
رقابت طلــب اســت )بســياری از دانشــمندان علــوم طبيعــی از رقبایشــان نفــرت دارنــد( امــا آن علــم 
هم چنن مربوط به حميط دانشگاه هم است و افراد عضو این جامعه تصدیق می کنند که عالیق 
 مشــترک دارنــد. آنــان حاضرنــد بپذیرنــد کــه اشــتباه کرده انــد یــا یک اختــالف فکری را قبــول می کنند
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بــدون آن کــه اجــازه بدهنــد ایــن عــدم توافــق بــه یــک انتقام گيــری شــخیص تبدیــل شــود )نــگاه کنيــد 
بــهPeter Galison’s How Experiments End, 1987( امــا نــوع رفتــار موجــود در بســياری از 

ــه نظــر می رســد برخــی از مــا ترجيــح می دهــم  کریس هــای جامعه شــنایس حقيقتــا خمــرب اســت و ب
گرومهــان ســنگربندی شــده باشــد تــا ایــن کــه در صلــح و احتــرام بــا مهــکاران خــود زندگی کنــم.

ــی جامعه شــنایس را  ک ــراد یب نزا ــه اف ک ــن خاطــر  ــه ای ــال ب ــه اســت؟ شــاید مث ــا چــرا این گون ام
انتخــاب می کننــد و وارد آن می شــوند. مــن امــا تبيــن  جامعه شــناخی تری را ترجيــح  می دهــم. 
کــه دانشــمندان علــوم طبيعــی و دانشــمندان علــوم اجتماعــی بــه آن هــا می پردازنــد،   فعاليت هــایی 
در مــرز پژوهــش بســيار شــبيه هــم اســت، امــا نتيجه شــان یب انــدازه متفــاوت اســت. دانــش هســته 
ــن  ــوم اجتماعــی چنــن نيســت و ای ــا در عل ــد اســت، ام ــوم طبيعــی در حــال تولي پیوســته در عل
کــه بتوانــد  یعــی رهبــران علــم جامعه شــنایس دســتاوردهای مشــترک و مشــخص کمتــری دارنــد 
کنــد. در چنــن وضعيــی امهيــت نســی فرایندهــای ســيایس  از وضــع اجتماعــی آن هــا محایــت 
 و اجتماعــی )ســاخت اجتماعــی( احتمــاال در رشــته ای ماننــد جامعه شــنایس بیشــتر می شــود.

یــک در نقــش یــک مرجــع فکــرِی درجــه اول بــر اســاس  کــه در رشــته ای ماننــد فيز در حــایل 
مشــارکت در هســته اســت، امــا در جامعه شــنایس مرجــع درجــه اول بــر اســاس قــدرت موجــود در 

ایــن رشــته اســت. 
البتـه در اسـتدالل فـوق نبایـد غلـّو منـود. افـرادی کـه قدرت منـد هسـتند معمـوال آثارشـان بسـيار 
بیشـتر شـناخته می شـود. بـا ایـن حـال، از آن جـا کـه ایـن اثـر هرگـز در هسـتۀ جامعه شـنایس پذیرفته 
بـارۀ اعتبـار و امهيـت آن عـدم توافـق وجود دارد. مثال گسـتردگی عدم توافقات  منی شـود، مهيشـه در
یـکا پـس  ین جامعه شناسـان آمر دو تـن از برجسـته تر بـارۀ امهيـت حتقيقـات مرتـون و پارسـونز  ـــ  در
ین  بـارۀ حتقيقـات برجسـته تر یـد. چنـن عـدم توافق هـایی در از جنـگ جهـاین دوم ـــ  را در نظـر بگير
کـه مرجعيـت در جامعه شـنایس بـر آن  یک دانـان وجـود نـدارد. ایـن امـر، آن قاعـدۀ شـناخی را   فيز
بنـا شـده، تضعيـف می کنـد. بـه عبـارت دیگـر، در جامعه شـنایس افـراد معمـوال ناخوشـایند عمـل 

یـرا توافـق اصـویل بـر کارهـای خـویب کـه مـردم را سـربه راه می کنـد، وجـود نـدارد.  می کننـد، ز
یــد، جامعه شناســان نيــز ماننــد دیگــر دانشــمندان  بنابرایــن  مهــان طــور کــه التــور۱ )۱۹87( می گو
رفتــار می کننــد. آنــان در ميــان خــود بــا هــم مبــارزه می کننــد و می جنگنــد، هنایتــا امــا غنــامی بــه چنگ 

یــن می رســد و درســی یــا نادرســی ایده هــای افــراد هيــچ  تأثيــری بــر نبــرد منی گــذارد. قدرت مندتر

1. Latour
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قوم مداری  جامعه شناختی
کــرده و مــن نيــز بــا آن موافقــم. بــه نظــر  می رســد  کــه مــاالچ مطــرح  ایــن نکتــۀ دیگــری اســت 
ــا  ــح داد. م ــا مفاهــم  جامعه شــناخی توضي ــوان ب ــز را  می ت ــد مهــه چي ــاد دارن جامعه شناســان اعتق
می و برخــی ماننــد آليــس رویس۱  یــژه ای دار یست شــناخی معمــوال ناســازگاری و بــا تبين هــای ز
گــوو2 )۱۹۹۴( معتقدنــد ایــن امــر  به خصــوص بــرای جامعه شــنایس آســيب زا  )۱۹85( و والتــر آر. 
بــارۀ توضيحــات  جامعه شــناخی یــک  کــه فکــر در یان می گــومی پیــش از ایــن  اســت. بــه دانشــجو
ــا بعــی  ــوان آن را ب ــا  می ت ــد بپرســند آی ــد، اول بای ــورد عالقه شــان را شــروع کنن ــدۀ خــاص م پدی

رهيافت هــای عاقالنــه توضيــح داد؟
بــه پذیــرش  ناتــواین بیشــتر جامعه شناســان  از قوم مــداری  جامعه شــناخی،  نــوع دیگــری 
ــه  ک ــه علــت عوامــل تصــادیف اســت  ــردی بشــر ب ــار ف ــه خبــش بســياری از رفت ک ــن نکتــه اســت  ای
اساســا  منی تــوان آن هــا را از نظــر  جامعه شــناخی تبيــن منــود. مثــال هنگامــی کــه جنکــز و مهکارانــش 
کــه تهنــا 25 درصــد از اختــالف درآمــد را  می توانــم تبيــن کنــم و مابــی آن  )۱۹72( نتيجــه گرفتنــد 
کــه نتيجــۀ  کــه جامعه شناســان انــدازه منی گيرنــد یــا ایــن  حاصــل مهارت هــای ختصــیص اســت 
ــه انــدازۀ کایف  ــود. جامعه شناســان ب ــا او ب شــانس اســت، برخــی او را مســخره کردنــد، امــا حــق ب
مفهــوم *تصــادف )شــانس( را در حتليل هــای خــود مطــرح نکرده انــد و برخــی از آنــان نيــز ماننــد 
کــه جامعه شــنایس  می توانــد مهــه چيــز و از  ســاختارگرایان اجتماعــی در مطالعــات علــوم معتقدنــد 

مجلــه حمتــوای خــاص »قوانــن« طبيعــت را تبيــن کنــد.

وش شناختی  مدگرایی ر
یســندگان ایــن کتــاب معتقدنــد  روش شــنایس حــوزه ای اســت کــه در آن  پیش رفــت  گرچــه برخــی نو ا
یــس و مــن جامعه شــنایس را حتــت  حاصــل شــده )رول و هنــری(، امــا برخــی دیگــر ماننــد دیو
یــن روش  یــس در مقالــۀ خــود بســيار منتقــد معروف تر ســلطۀ مدگــرایی روش شــناخی می بینــم. دیو
یــس رگرســيون  حتليــل جدیــد *رگرســيون جلســتيک در جمــالت برجســتۀ جامعه شــنایس اســت. دیو
جلســتيک را نوعــی پســرفت می بینــد تــا یــک  پیش رفــت. در حــایل کــه رشــته هایی ماننــد اقتصــاد و 
روان شــنایس مــدیت طــوالین اســت کــه بــا معــی داری آمــاری تــا حــدی ســر و کار دارنــد کــه در اقتصــاد 
یانــس متغيــر وابســته را تببــن می کننــد،  کــه 2 درصــد از وار مدل هــای پیچيــده ای ارائــه شــده 
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کنــد و اگرچــه جامعه شناســان  جامعه شــنایس به ســخی توانســته از ایــن وســواس فکــری دوری 
ــز  ــرات و معــاین اســایس آن هــا مترک ــزان  تأثي ــر مي ــا بیشــتر ب ــد، ام آزمون هــای معــی داری اجنــام می دهن
ــه مــا  یــس اشــاره می کنــد، رگرســيون جلســتيک، چيــزی بیشــتر از ایــن ب ــد.  مهــان طــور کــه دیو دارن
یــد کــه آیــا یــک متغيــر خــاص در معادلــۀ رگرســيوین دارای اثــر مســتقم بــر متغيــر وابســته دارد یــا  منی گو
نــه؟ و آیــا ایــن  تأثيــر از حلــاظ آمــاری معــی دار اســت؟ ایــن امــر در درجۀ اول متاثر از حجم منونه اســت. 
یــن ارتبــاط هــم بــه طــور آمــاری، معــی دار خواهــد شــد.  بــا یــک منونــۀ بــه انــدازۀ کایف بــزرگ، کوچک تر
*»رگرسـيون  از روش  اسـتفاده  بـا  را  از جامعه شناسـان داده هـای خـود  کـه بسـياری  گفتـه ام 
کـه داده هـا بـه چـه معـی  حداقـل مربعـات معمـویل« حتليـل می کننـد و سـپس وقـی فهميده انـد 
هسـتند، رگرسـيون را بـه صـورت جلسـتيک اجـرا می کننـد تـا سـردبیران جمـالت و داورانشـان را 
یـب تعيـن را هـم به مشـا منی دهد.  اقنـاع کننـد. نرم افـزار SPSS بـرای رگرسـيون جلسـتيک حـی *ضر
یانس را در متغير وابسـته تان تبين  بنابرایـن بـا اسـتفاده از ایـن تکنيـک، مشـا منی دانيـد چقـدر از وار
یـب تعيـن معـادل از یـک رگرسـيون  کرده ایـد. برخـی از آماردانـان بـه راهـی بـرای حماسـبۀ یـک ضر
جلسـتيک یپ برده انـد، امـا ایـن روش بایـد دسـی و بـا اسـتفاده از فرمـول پیچيـده ای اجنـام گيـرد.

کـه حتليـل  کـرده  تعيـن  کـی  کـه چـه  ایـن  می آیـد؛  پیـش  مـن  بـرای  پرسـش  یـک  این جـا 
کـه  از رگرسـيون جلسـتيک اجنـام شـود؟ مقامـایت  بـا اسـتفاده  بایـد   جامعه شـناخِی چندمتغيـری 
ییس ــ  اغلب نامریئ  شـبيه غول های بانک های سـو روش های خایص را تقدیس یا طرد می کنند  ــ 
هسـتند. البته روش های بسـيار دیگری نيز برای برریس متغيرهای وابسـتۀ دو مقوله ای وجود دارد؛ 
یـس بـه کار بـرد و حـی تکنيک هـایی ماننـد *رگرسـيون  ماننـد برخـی روش هـای مبتکرانـه ای کـه دیو

یـب تعيـن و بـرآوردی از ميـزان  تأثيـر هـر متغيـر را ارائـه می دهـد.  پروبیـت کـه حداقـل یـک ضر
ــوع روش شــناخی  ــرای محایــت از تن ــه ب ک ــزرگ پیشــهناد می کــم  ــه ســردبیران جمــالت ب مــن ب
یــن  کــه هــر رویش را بایــد بــا رویش دیگــر جایگز در جامعه شــنایس، از پذیــرش ایــن نقــد بپرهيزنــد 
منــود؛ البتــه مگــر ایــن کــه خــود منتقــد مشــتاق باشــد کــه داده هــا را بــه کار بگيــرد و ثابــت کنــد کــه بــا 
گــر منتقــد متایــی بــه  اســتفاده از روش »ترجيحــی« نتایــج بنيــادی و متفــاویت بــه دســت می آیــد. ا
اجنــام ایــن کار نــدارد، پــس ترجيــح منتقــد در اســتفاده از یــک روش بــه روش دیگــر نبایــد هيــچ 
گــر چنــن کنــم،  بــارۀ مقــاالت ارائه شــده داشــته باشــد. ا  تأثيــری بــر تصميمــات مربــوط بــه ســردبیر در
ــراد  ــد. حــی برخــی اف ــه جمــالت اصــی مــا بازگردن ــل تفســير ب ممکــن اســت برخــی حتليل هــای قاب

ــه جــای رگرســيون ها اســتفاده کننــد.  ممکــن اســت از جدول هــا ب
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ین آن ها اســتفاده نشــود؟ باز هم پاســخ  ین روش ممکــن بــه جــای پیچيده تر امــا چــرا از ســاده تر
در قــدرِت دروین جامعه شــنایس هنفتــه اســت. قــدرت قابــل توجــه برخــی افــراد در جامعه شــنایس 
یــایض عایل تــر آنــان اســت. ایــن افــراد می خواهنــد قــدرت خــود  بــه خاطــر مهارت هــای آمــاری یــا ر
کار را بــا ترغيــب جامعه شناســان بــه اســتفاده از تکنيک هــای پیچيــده و  کننــد و ایــن  را حفــظ 
ــد.  ــه تفســير آن هــا ســخت اســت، اجنــام می دهن ک در مــورد رگرســيون جلســتيک ــ  تکنيک هــایی   ــــ  
بســياری از افــراد، معمــوال کمــی از ایــن »کوانتوهــا«ی قدرت منــد در جامعه شــنایس می ترســند. 
گــر ایــن جابه جــایی اهــداف صــورت منی گرفــت کــه روش هــا را مهم تــر از یافته هــای  بــه نظــر مــن امــا ا
اســایس تلــی کننــد، آن گاه ایــن کوانتوهــا  ــ کــه ایده هــای جالــب اندکــی دارند ــــ  قــدرت فعــی خــود در 
جامعه شــنایس معاصــر را نداشــتند. ضمــن ایــن کــه چگونگــی کســب و حفــظ قــدرت ایــن کوانتوهــا 

موضــوع جالــب دیگــری بــرای یــک حتليــل جتــریب اســت. 
کتــاب را پوشــش منی دهــد و  کــه ایــن مقدمــه مهــۀ موضوعــات ۱6 مقالــۀ ایــن  واضــح اســت 
ممکــن اســت عدالــت در مــورد برخــی از آن هــا رعایــت نشــده باشــد، امــا اميــدوارم ایــن نوشــته، 
کــه مــن مقــاالت بســيار خوانــدین و  کتــایب  کتــاب در اختيــار بگــذارد؛  مقدمــۀ حمرکــی از ایــن 
بــارۀ مشــکالت متــداول رشــته مان یافتــه ام. وقــی ایــن مقــاالت را می خوانيــد، از  جالــی را در
کــه  خــود بپرســيد آیــا جامعه شــنایس بــه طــور اجتماعــی ســاخته شــده اســت یــا آن چيــزی اســت 
کــه  مــا معتقــدمی از بعــی حلــاظ به وســيلۀ نتایــج حتقيقــات بــه وجــود آمــده اســت؟  مهــان طــور 
کــه جامعه شــنایس بــه طــور اجتماعــی ســاخته شــده اســت، بــه  گفتــه  کالينــز اشــاره می کنــد، ایــن 
کــه باورهــای مــا را ســاخته باشــند،  کــه منونه هــای خــویب از حتقيقــات جتــریب  ایــن معــی نيســت 
کــه آیــا چنــن حتقيقــایت واقعــا باورهــای مــا را شــکل داده یــا نــه، پرســی  وجــود نــدارد، امــا ایــن 
گــر جامعه شــنایس بــه طــور  کتــاب پرســيده اند: ا یســندگان مقــاالت ایــن  کــه چنــد تــن از نو اســت 
اجتماعــی ســاخته شــده اســت، آیــا هــر کاری را  می تــوان در آن اجنــام داد؟  ایــن فراینــد ســازندگی 

ــد؟ ــه عمــل می کن چگون
به عقيدۀ من، پایان جنگ ســرد هم زمان با اوج ســيایس شــدن جامعه شــنایس بود. هم چنن 
بــه نظــرم  عالقــه بــه جامعه شــنایس مبتــی بــر جتربــه احيــا شــده اســت. در گــروه آمــوزیش خــود مــن، 
کّمــی  کــه بــه انــدازۀ کایف در روش هــای  یان ســيایس »تنــدرو« شــکایت داشــتند  حــی دانشــجو
گــر مــا   پیش رفتــه آمــوزش ندیده انــد تــا از تکنيک هــای مــد روز در پژوهش هایشــان اســتفاده کننــد. ا
 می خواســتم حدی را که در آن ســاخت اجتماعی جامعه شــنایس کاهش پیدا کرده بود، بفهمم،
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چــه  می توانســتم اجنــام دهــم؟ در وهلــۀ اول، بایــد امهيــِت در بوتــۀ آزمــوِن جتــریب گذاشــِن تفاســير 
یان کارشــنایس و تمکيــی گوشــزد می کــردمی.  گــروه دانشــجو خودمــان از رفتــار انســاین را بــه هــر دو 
گــر بــه ایــن معــی باشــد کــه بایــد متایــل خــود بــه پذیــرش  ایــن کار را حتمــا بایــد اجنــام بدهــم، حــی ا
حــی در علــوم طبيعی ــــ  را بــه  نظــرات رایــج فعــی مبــی بــر عــدم توانــایی در رســيدن بــه »حقيقــت«  ــ 
کــه تعيــن درســی یــا نادرســی یــک  گــر بــر ایــن بــاور بودنــد  یک دانــان ا می.  فيز حالــت تعليــق درآور
کــه  ایــده امکان پذیــر نيســت،  منی توانســتند حتقيقــات خــود را اجنــام دهنــد و بــه مهــن دليــل اســت 
یــخ علــم بایــد درجــۀ »ممنــوع« بگيــرد؛ )یعــی بــرای  یــد: تار یخ نــگار علم ــــ  می گو تار اســتفن بــراش۱  ــ 

(Brush,1975().کثــر افــراد نامناســب اســت مطالعــۀ ا
کيــد بیشــتری بــر مرحلــۀ طراحــی در حتقيقــات جتــریب  کــه بایــد نســبت بــه گذشــته تا دوم ایــن 
کــه در هــر  داشــته باشــم. اســتاد مــن، پــل الزارســفلد، ســابقا بــه ایــن موضــوع افتخــار می کــرد 
بــارۀ ذهــن بااســتعداد الزارســفلد  جمموعــۀ داده ای  می توانــد یافته هــای جالــی بیابــد. ایــن مــورد در
یــن راه بــرای پیشــبرد دانــش نيســت. مــا بایــد تالش هامیــان را روی  آن  چيــزی  درســت بــود، امــا هبتر
ــن موقعيت هــا  ــد. ای یک پژوهــی« می نام ــون آن را »*موقعيت هــای اســتراتژ ــه مرت ک ــم  ــز کن متمرک
یــه یــا تفســير متضــاد بــه طــور جتــریب محایــت  کــدام یــک از دو نظر یــم  کــه بگو مــا را قــادر می ســازد 

کــدام یــک نشــده اســت. شــده و 
یان  سـوم این که باید سياسـت عدم مداخلۀ خود در انتخاب موضوعات پایان نامۀ دانشـجو
تمکيـی را تغيیـر دهـم. در ایـن حـوزه تقليـد از مهکاران مـان در علـوم طبيعـی  می توانـد مفيـد باشـد. 
کـه موضوعـات  کنـم(  یق  یان اجـازه بدهـم )یـا حـی آنـان را تشـو کـه بـه دانشـجو بـه جـای ایـن 
کـه بـه  کنـم  کننـد، بایـد آن هـا را بـه انتخـاب موضوعـایت راهنمـایی  مـورد عالقه شـان را انتخـاب 
حلاظ نظری مرتبط به رشته شـان اسـت. به این معی که به یافن پاسـخ  سـوال مباحثه در حوزۀ 
پژوهـش کمـک کنـد و سـپس آن هـا را بـه اجنـام حتقيقات »شـدین« در مقابل حتقيقات »ناشـدین« 
راهنمـایی کنـم. یـک مطالعـه کـه خـوب طراحـی شـده باشـد و از حلـاظ نظـری مرتبـط بـا مبحـث و 
اجنام شـدین بـه حسـاب بیایـد، هبتـر از ۱00 مطالعـه ای اسـت کـه بـد طراحـی شـده و نشـدین اسـت 
یان مـا  کـه بیشـتر دانشـجو کـه امهيـی غيـر حمتمـل دارد. بـه جـای ایـن   و بـه سـواالیت می پـردازد 
ینـاین مسـتقل باشـند )نقـی کـه بـرای بـازی در آن خـوب آمـاده نشـده اند(، بایـد کارآمـوزاین  کارآفر

شـوند کـه حرفـۀ جامعه شـنایس را حتـت نظـر یـک متخصـص باجتربـه و کارکشـته یـاد بگيرنـد.

1. Stephen Brush

Strategic Research Sites
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چهــارم ایــن کــه بایــد در چگونگــی اجنــام حتقيقــات حرفــه ای خود، دانشــگاهی تر و روشــن فکرتر 
باشــم. مقــدار قابــل قبــویل از احتــرام  می توانــد  تأثيــر بســزایی در افزایــش روحيــه و دلگرمــی مهــکاران 
یان شایســتۀ دورۀ ليســانس مهوارتــر  کنــد تــا این  مــا داشــته باشــد و ایــن راه را بــرای جــذب دانشــجو
کــه هنــوز از مهــۀ این هــا گذشــته، یکــی از  رشــته را بــه عنــوان شــغل خــود انتخــاب کننــد؛ رشــته ای 
ــان و  ــد زم ــا بای ــر م ــراد موفق ت ــن حوزه هــا در تالش هــای علمــی اســت.  به خصــوص اف ی جذاب تر
انــرژی بیشــتری را بــرای ورود افــراد جدیــد بــه ایــن رشــته اختصــاص دهنــد. ایــن کار وقــی ســاده ــ تر 
ــاال و  ــن اســتانداردهای ب ــد. ب ــه یاب ــر شــالودۀ دانشــگاهی تری ادام ــن رشــته ب ــه ای ک خواهــد شــد 
کــه ادعــا شــده، ذاتــا هيــچ تناقــی وجــود نــدارد. هنایتــا نيــز بایــد رونــدی را  ســطوح بــاالی احتــرام 
کــه  خیــی و ميان فرهنگــی  کيــد بــر رهيافت هــای تار کــه قبــال شــروع شــده اســت؛ یعــی تا ادامــه دهــم 

در آِن واحــد، حتليــل چيــزی بزرگ تــر از فــرد اســت.
گــروه کوچکــی از جامعه شناســان احتمــاال بــه طــور خــاص نگرش هــایی منــی بــه  دیدگاه هــای 
ایــن کتــاب دارنــد. ایــن افــراد نســبتا اندکنــد، عمدتــا جوان ترنــد و ایــن رشــته پاداش هــای بســياری 
کارهــای آن هــا می دهــد  کــه پــاداش بــاالیی بــه  بــه آن هــا داده اســت. هرچــه باشــد، رشــته ای 
یســندگان مقــاالت ایــن کتــاب بــاور دارنــد، بدقــواره باشــد. شــاید  کــه برخــی نو  منی توانــد آن طــور 
کــه احســاس می کننــد ایــن  ــان مقــاالت ایــن کتــاب را تهنــا شــکایات جامعه شناســاین بداننــد  آن
کــه دســتش بــه گوشــت منی رســه  رشــته شــناخت کایف بــه آن هــا منی دهــد؛ چيــزی ماننــد »گربــه ای 
یســندگان ایــن مقــاالت، ایــن  و ميگــه بــو ميــده.« بــا توجــه بــه موفقيــت قابــل توجــه بســياری از نو
کــه خــود خواننــدگان تصمــم  اســتدالل خيــی ســخت موجــه می منایــد، امــا هنایتــا مــن اصــرار دارم 
بگيرنــد آیــا ایــن مقــاالت تهنــا نظــرات برخــی اعضــای نــارایض ایــن حرفــه اســت یــا واقعــا مشــکالیت 

کــه اخيــرا ایــن حرفــه بــا آن هــا مواجــه اســت؟ جــدی را مطــرح می کنــد 

قدردانی ها
یســندگان مقــاالت آن اســت. آن هــا بــرای  یــن ِدیــن و تعهــد مــن در توليــد ایــن کتــاب، بــه نو بزرگ تر
کنــد، زمــان  کــه مقــاالت را مهيــج  کــه بــه اعتقــاد مــن جالــب اســت و ایده هــایی  نوشــن  آن چــه 
کــه قــرار بــود، زمــان بــرد، بســيار  کــه آماده ســازی کتــاب بســيار بیشــتر از آن چــه  گذاشــتند و زمــاین 
کشــنز  یتــز۱ رئيــس *انتشــارات ترنــس ا ییــس هوروو ینــگ لو یــژه می خواهــم از ایرو صبــور بودنــد. به و

1. Irving Louis Horowitz
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یع کتــاب تشــکر کــم )و ایــن  کــه او درخواســی بــرای حــذف  ــا انتشــار نســبتا ســر بــرای موافقــت ب
برخــی مقــاالت را مطــرح نکــرد.( ایــن کتــاب در واقــع یــک ســال پیــش  می توانســت منتشــر شــود و 

بــه خاطــر تعهــد مــن در امتــام پــروژه ای دیگــر بــه تاخيــر افتــاد.
وقــی مــن ســردبیر جملــۀ »هم اندیــی  جامعه شــناخی« بــودم ، انــوال لينــدرس،۱ اســتادیار 
یراســتار بود و بدون کمک او  منی توانســم آن جمله  جامعه شــنایس در *دانشــگاه ســن ســينایت، سرو
ین  را اداره کــم یــا ایــن جمموعــه مقــاالت را منتشــر منــامی. هنایتــا و شــاید بــه عنــوان سرنوشت ســازتر
کــه تنظــم ایــن  کــول3 تشــکر کــم  یا  کــول2 و ســيلو فــرد در انتشــار ایــن کتــاب، می خواهــم از رابــرت 
یس را اجنــام دادنــد. آنــان ســاعت های بســياری را  کتــاب در چــاپ و غلط گيــری کامــل دســت نو
صــرف ایــن کتــاب کردنــد، امــا پــاداش درخــوری نگرفتنــد. بــدون مهــارت و ازخودگذشــتگی آن هــا، 

مــن از هتيــۀ ایــن کتــاب انصــراف مــی دادم.
کادميــک / پلنــوم بــرای اجــازۀ چــاپ جمــدد و بــدون  از اليــوت ورنــر۴ و *انتشــارات کالور آ
ــود، تشــکر  می کــم.  کــه ابتــدا در جملــۀ  هم اندیــی  جامعه شــناخی منتشــر شــده ب ینــۀ مقــاالیت  هز
یــس، یپ. هنــری، اس. ام. ليپســت، اچ.  ــز، جــی. ای. دیو کــول، آر. کالين ایــن مقــاالت را اس. 
ماالچ، جی. یب. رول،  ای. اچ. سيمســون، آر. ال. سيمســون، ای. ال. اســتينچ کومب، و ام. زلد 
کشــنز نيــز بــرای اجــازۀ چــاپ جمــدد  یتــز و انتشــارات ترنــس ا ییــس هوروو ینــگ لو نوشــته اند. از ایرو
ینــۀ مقــاالیت کــه ابتــدا در جملــۀ جامعــه منتشــر شــده، تشــکر  می کــم. ایــن مقــاالت را اچ.  و بــدون هز
گو  دانشــگاه شــيکا ــر، و آر. یب. فلســون نوشــته اند. از *انتشارات  ــو، یپ. برگ اس. بکــر و دبليــو. رائ
کــول، ای.  ینــۀ انــدک مقالــۀ جــی. هوبــر نيــز تشــکر  می کــم. از ام.  بــرای اجــازۀ چــاپ جمــدد بــا هز

بوچنــر و یس. آليــس هــم بــرای قبــول نوشــن مقــاالت جدیــدی بــرای ایــن کتــاب ســپاس گزارم.
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