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قدرداین

از ایــن افــراد تشــکر میکــم برای آنکه وقت گذاشــتند

و دستنوشــتههای كتــامب را خواندنــد یــا در مســائل
نظــری بــا مــن حبــث کردنــد و بســیار كمكــم کردنــد کــه

ایــن کتاب را بنو یســم.
َ
َ
ژانكــرمی َچلــیِ ،پــریس كوهــن ،خــوزه دومینگوئــز،
لســی اســكالیر ،آنتــوین امسیــت ،آلــن ســوئینگوود
و تــوین وودو یــز.

بهخصــوص از جــان هال ،دوســت عز یــزم ،ممنو نام.
او نســخهی اولی ـهی كتــاب را خوانــد و تاكیــد کــرد

کایف نیســت خطاهــای نظریــهی جامعهشــناخیت

را نشــان دهــم .مهــم آن اســت كــه بــرای غلبــه بــر

بنبســت كنــوین راه نشــان دهــم.

از خامن الن ساتن ،و یراستار کتامب ،هم سپاسگزارام.

او نــكات ارزشمنــدی را به من یادآوری کرد.

مقدمهی مترجم
 ابتــدا در رشــتهی علــوم بــازرگاین حتصیــل كــرد و. در آتــن بــه دنیــا آمــد1939 نیكــوس موزلیــس در
 در1966  لیســانس جامعهشــنایس گرفــت و در،1962  مــدیت بعــد در. فارغالتحصیــل شــد1960 در
 موزلیــس اکنــون اســتاد.همیــن رشــته در مدرسـهی اقتصــادی لنــدن از رســالهی دكتــریاش دفــاع کــرد

 زمینههــای مطالعــایت او بیشتــر جامعهشــنایس.جامعهشــنایس مدرســهی اقتصــادی لنــدن اســت
خ
 تاكنــون. جامعهشــنایس توســعه و نظریــهی جامعهشــناخیت اســت، جامعهشــنایس ســازمانها،تاریــی
 برخــی از.كتابهــا و مقالههــای متعــددی دربــارهی حوزههــای ذکــر شــده در بــاال منتشــر كــرده اســت
:ایــن كتابهــا و مقالههــا عبــارت انــد از
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كتــاب بیراهههــای نظریــهی جامعهشــناخیت یكــی از مهمتر یــن كتابهــای موزلیــس در

حــوزهی نظریــهی جامعهشــناخیت اســت .ایــن كتــاب ،کــه در ســال  1995منتشــر شــد ،بــا رویش
آسیبشــناخیت ابتــدا مســائل مبتالبــه نظری ـهی جامعهشــناخیت امــروزی را بــرریس میكنــد و در ادامــه

بــرای آنهــا درمانهــایی ارائــه میدهــد .بــه نظــر موزلیــس ،نقط ـهی آغــاز حبــث دربــارهی مســائیل كــه
نظری ـهی جامعهشــنایس بــا آنهــا روبهروســت ،پرداخـ ن
ـ� بــه كارهــای پارســونز اســت .میگو یــد آنچــه
ی جامعهشــناخیت
را در دهههــای گذشــته در نظریــهی جامعهشــنایس اتفــاق افتــاد میتــوان نظریــ ه 

پساپارســونزی دانســت .بــه بیــاین دیگــر ،ایــن پارســونز بــود كــه نظر ی ـهی جامعهشــناخیت را بهعنــوان

یــك ز یررشــتهی مشــروع در جامعهشــنایس تثبیــت كــرد .بنابرایــن بایــد تــاش او در نظر ی ـهی كالن _
كاركردگــرایی در شــكل نظــام  AGILرا واســازی کــرد.

موزلیــس مهچنیــن معتقــد اســت نظریـهی  AGILبــا مســائل جــدی مواجــه اســت .مثــا میتوانمی

بــه نادیــده گرفتــن كنشــگران واقعــی و ناتــواین ایــن نظر یه برای نشــان دادن مســالهی ســاختار _ عاملیت

اشــاره کنــم .امــا مطالعــات پساپارســونزی ،نظر یههــایی را اشــاعه دادهانــد کــه میتــوان از آنهــا بــرای
اصــاح نظریـهی پارســونز و پیونــد بیــن پارادامیهــای متفــاوت در جامعهشــنایس هبــره جســت .موزلیــس

میگو یــد ارتبــاط ناچیــزی بیــن اردوگاههــای نظــری وجــود دارد ،در نتیجــه نظر ی ـهی جامعهشــناخیت
بینظــم و نامهگــون شــده اســت.
خبــش مهــم ایــن کتــاب بــه حتلیــل انــواع متفــاوت نظری ـهی جامعهشــناخیت اختصــاص دارد؛

نظریههــایی کــه تقریبــا از دهــهی  1960بــه ایــن ســو پدیــد آمدهانــد .ماننــد جامعهشــنایسهای

ی_گامفن ،روششــنایس مردمــی_ پسامدرنیســم ،نظریــهی انتخــاب عقــاین ،نوکارکردگــرایی،
تفســیر 

بهعــاوه کارهــای نوربــرت الیــاس ،پیــر بوردیــو و آنتــوین گیدنــز .موزلیــس نظر یهپــردازاین ماننــد گامفــن را
از ایــن حیــث کــه کنــش جامعهشــناخیت خــرد را هبتــر از پارســونز فهــم کردهانــد حتسـ ن
ـ� میکنــد امــا چــون
بــه کنــش ســطح کالن چنــان کــه بایــد و شــاید نپرداختهانــد ،از آنهــا انتقــاد میکنــد .بــه نظــر موزلیـ ْـس
پسامدرنیســم _ و از مجلــه پساســاختارگرایی_ افــول کــرده اســت و بــرای همیــن هــم او ز یــاد بــه فوکــو،

بودر یــار و دیگــر نظریهپــردازان ایــن حنلــه اعتقــاد نــدارد .موزلیــس مهچنیــن نظر یـهی انتخــاب عقــاین
خ
فراتاریــی ،نظریهپــردازی پشــت میزنشــیین و شــیوهی اســتدال ل
بهو یــژه کلمــن_ را بــه دلیــل و یژگــی
قیــایساش رد میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،او نوکارکردگــرایی را از ایــن منظــر کــه بــه رویش مــندرآوردی

میکوشــد مفهــوم نظــام اجتماعــی پارســونز را اصــاح کنــد ،مــورد نقــد قــرار میدهــد .موزلیــس مهچنیــن
از جامعهشــنایس آرایــی الیــاس انتقــاد میکنــد و معتقــد اســت ایــن نــوع جامعهشــنایس نتوانســته

مقدمهمترجم

مســالهی ســاختار _ عاملیــت را حــل کنــد .او میگو یــد گیدنــز و بوردیــو فکــر میکننــد فراتــر از متایــز

ســوژ ه-ابژه گام برداشــتهاند در حــایل کــه اصــا اینطــور نیســت .بــا اینمهــه ،هــر دوی آنهــا کمــک
مناســی بــه نظری ـهی جامعهشــناخیت کردهانــد و در واســازی نظر ی ـهی پارســونزی نقــش ارزشمنــدی
دارنــد .مثــا مفهــوم ر خیتــار بوردیــو را میتــوان بهعنــوان تمکیلکننــدهی نظر یــهی نقــش پارســونز
اســتفاده کــرد.

موزلیــس دربــارهی کارهــای اخیــری کــه در نظریــهی جامعهشــناخیت اتفــاق افتــاد ،بــه رویش

مســتدل و معقــول نظــر میدهــد و مفاهیمــی را کــه در توســعهی نظری ـهی جامعهشــناخیت بایــد بــه کار
گرفــت و یــا آنهــایی را کــه بایــد کنــار گذاشــت ،نشــان میدهــد .بهو یــژه او در مــواردی گامــی جلوتــر

میگــذارد و از پارســونز انتقــاد میکنــد کــه نظــام  AGILاو بســیار مکانیکیســت و در نتیجــه حتلیــل
جامعهشــناخیت یشانگاریشــده از دل آن بیــرون میآیــد .موزلیــس پیشــهاد میکنــد بــه جــای تقســم

چهــار خردهنظــام پارســونز بــر حســب نظــام  AGILبایــد مارکــس را وارد حتلیــل کــرد .او میگو یــد اگــر

هومشندانــه از ایدههــای مارکــس دربــارهی تکنولــوژی ،متلــک و ایدئولــوژی اســتفاده کنــم ،میتوانــم در

جهــت کمــک بــه بازســازی نظری ـهی پارســونزی از آنهــا هبــره بــرمی.

در هنایــت موزلیــس در ایــن كتــاب میخواهــد بــا اســتمداد از پارســونز و ماركــس جمموع ـهای از

ابزارهــای مفهومــی معــریف كنــد کــه هــم بــه كار حــل مســائل خــاص نظر یهپــردازی کارکردگــرا بیایــد هــم بــه
جامعهشــناس جتر یبحمــور کمــککنــد تــا از ســطح حتلیــل خــرد بــه ســطح میانــه و کالن بــرود و در مهــان

حــال هــم از اهتــام تقلیلگــرایی و یشانــگاری پدیدههــای اجتماعــی دور مانــد.

در ترمجـهی ایــن كتــاب تــاش بســیاری کــردم تــا از معادلهــای فــاریس جاافتــاده در كتابهــای

جامعهشــنایس اســتفاده کــم و از معادلســازیهای یبجهــت خــودداری کــردم .فقــط در مــوارد معــدودی
كــه معــادیل پیــدا نشــد _ بهو یــژه در مباحــث آلتوســر_ از برخــی دوســتان جامعهشــناس بهو یــژه دوســت
عزیــزم ،دكتــر حممــد رضــایی ،بــرای معادلســازی کمــک گرفــم .جــا دارد از آقــای دکتــر حامــد قدیــری کــه
كتــاب را بهدقــت مطالعــه و بــا مـ ن
ـ� اصــی مقابلــه كــرد تشــكر كــم .ایشــان مــواردی را كــه بیشتــر شــامل
مجــات توضیحــی بــود و در ترمجــه جــا مانــده بــود ،ترمجــه و اشــتباهات ترمجـهی مــرا هــم اصــاح كــرد.

در یپنوش ـتها هــر کجــا بــاو .مشــخص شــده منظــور توضیحــات آقــای قدیریســت .از ســرکارخامن
رخســاره ثابــی هــم متشــکر ام جهــت فاریسســازی کتــاب بــا زبــاین شــیوا و ســاده .بــا اینحال مســئولیت

مهـهی كاســیهای ترمجــه بــر عهــدهی اینجانــب اســت.

ممكــن اســت ایــن ســوال پیــش بیایــد كــه بــا اینمهــه كتــاب ترمجــه شــده در حــوزهی نظریههــای
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جامعهشــنایس ،چــه نیــازی بــه ترمج ـهی كتایبســت كــه در ده ـهی  90میــادی تالیــف شــده اســت.
در پاســخ بایــد بگــومی اغلــب ایــن كتابهــا نظر یههــای جامعهشــناخیت را معــریف کردهانــد و تعــداد

كتابهــایی كــه بــه آسیبشــنایس نظری ـهی جامعهشــناخیت توجــه كــرده باشــند و عــاوه بــر ایــن بــرای
خــروج از آســیبها راهحــل ارائــه داده باشــند ،انگشــتمشار و حــی تــا جــایی كــه مطلــع ام نزدیــك

بــه صفــر اســت .ایــن كتــاب بــه دانشآموختــگان علــوم اجتماعــی یــاد میدهــد چگونــه بــا نظر ی ـهی
جامعهشــناخیت مواجهـهی انتقــادی داشــته باشــند و بــه صــرف دلبســتگی بــه نظریــه یــا نظر یهپــردازی
خــاص نــگاه انتقادیشــان را كنــار نگذارنــد.

مقدمهی نویسنده
ایــن كتــاب بهعمــد ژانــویس 1اســت و همزمــان هــم بــه آینــده توجــه میکنــد هــم بــه گذشــته و بــه

شــکل گزینــی دیدگاههــای ضدذاتگــرا* و ضدمبناگــرایی* را بــرریس میکنــد؛ دیدگاههــایی کــه بــا
پساســاختارگرایی و دیگــر نظریههــای اجتماعــی مــدرن گســترش یافتهانــد .هــدف از پرداخـ ن
ـ� بــه ایــن

Anti-essentialist
Anti-foundationalist

روش حتلیــل نــه در دهههــای  1960و ۱۹۷۰
دیدگاههــا جنــات نظریــهی جامعهشناخیتســت .ایــن ِ
رواج داشــت کــه ماركسیســم آلتوســری بــر جامعهشــنایس تاثیــر میگذاشــت نــه اکنــون کــه دیدگاههــای

ضدماركسیســی ســاختارگرا و پساســاختارگرا جامعهشــنایس را مســحور کردهانــد.

نظر یه وقیت ابزار است و وقیت حمصول هنایی

بــرای آنکــه اصــل حبــم را شــرح دهــم ،از متایــز قدمیــی دو نــوع نظر یــه شــروع میکــم:

الــف) نظریــه بهعنــوان جمموعـهای از گزارههــای بنیــادی کــه رابطـهی دروین دارنــد و شــناخت جدیــدی
از جهــان اجتماعــی بــه مــا میدهنــد و بــا بــرریس جتـ ْ
ـریب موقتــا اثبــات یــا ابطــال میشــوند ب) نظریــه
بهعنــوان جمموعـهای از ابزارهــا كــه فقــط بــرای ســاخت نظر یـهی بنیــادی* زمینهســازی میکننــد )1(.در

جامعهشــنایس غیــر ماركسیســی نظریـهی نــوع ب بــر اســاس اصطالحــایت ماننــد چارچــوب مفهومــی،

پــارادامی ،فــرا نظریــه* و طــرح اكتشــایف* مشــخص میشــود .چــون اصطالحــات مهبــمانــد و كامــا
همپوشــاین ندارنــد ،اصطالحــات عمومیتهــای ســطح دو و عمومیتهــای ســطح ســه* را ،كــه آلتوســر

 .1ژانوس از خدایان اساطیری یوناین است كه دو صورت دارد .اینجا مراد دووجهی بودن است _ .م.

Substantive
theory

Metatheory
Heuristic device
Generalities II and
generalities III
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وضــع كــرده اســت ،ترجیــح میدهــم 1.آلتوســر از ایــن اصطالحــات بــرای تشــخیص نظریــه اســتفاده

کــرد .وقــی نظریــه ابــزار اســت (در عمومیتهــای ســطح دو) و وقــی حمصــول هنــایی موقــت اســت (در
عمومیتهــای ســطح ســه))۲(.

البتــه متایــز چارچــوب مفهومــی و نظری ـهی بنیــادی و عمومیتهــای ســطح دو و عمومیتهــای

ســطح ســه كامــا روشــن نیســت .مهـهی نظر یههــا هــر دو نــوع گــزارهی نظــری را شــامل میشــوند ،امــا در
بیشتـ ِـر مــوارد ترکیــب ایــن گزارههــا طوریســت کــه خیــی ســاده میتوانــم قضــاوت كنــم یــك مطالعـهی

خــاص بیشتــر بــر پایـهی نظریـهی نــوع الــف اســت یــا نظریـهی نــوع ب .مثــا کتــاب نظــام اجتماعــی

پارســونز( )3ــــ صرفنظــر از آنچــه او مدعــی جانامــش اسـتـــ بــر عمومیتهــای ســطح دو مبتــی اســت.

( )4ایــن كتــاب جمموعـهای از ابزارهــای مفهومــی را بســط میدهــد كــه بهجــای حبــث بنیــادی دربــارهی
نظامهــای اجتماعــی صرفــا روشهــای مشــاهدهی ایــن نظامهــا را نشــان میدهنــد .این کتــاب ابزارهای

مفهومــی بــه دســت میدهــد؛ ابزارهــایی کــه اجــازه میدهنــد دربــارهی کلهــای اجتماعــی ســوالهایی

نظاممنــد و تطبیــی بپرســم .ایــن کلهــای اجتماعــی شــامل گروههــای کار ،ســازمانهای رمســی و یــا
جوامــع کیل میشــوند.

از ســوی دیگــر ،کتــاب نیــل امسلســر ،تغییــر اجتماعــی در انقــاب صنعــی( ،)5بیشتــر بــر پایـهی

عمومیتهــای ســطح ســه اســت .هــر چنــد ایــن کتــاب از ابزارهــای مفهومــی پارســونزی ـــ عمومیتهــای
ســطح دوــــ بــه شــکل نظاممنــد اســتفاده میکنــد ،هــدف اولیـهاش ارائـهی نظر یـهای بنیــادی دربــارهی

شــیوهی وقــوع انقــاب صنعــی در انگلســتان و تاثیــر آن بــر مناســبات خو یشــاوندی و کار اســت)6(.

اگــر تفاوتهــای بیــن ایــن دو اثــر را قبــول کنــم ،روش ارز یایبشــان هــم متفــاوت اســت .در

نظریـهی امسلســر شــواهد جتــریب ــــدر پرتــو منابــع اولیــه و ثانو یـهی در دســت رســــ نقــی تعیینکننــده

دارنــد .در نظــام اجتماعــی پارســونز کفایــت مفهومــی یــا فایــدهی اکتشــایف ابزارهــا امهیــت بیشتــری
نســبت بــه آزمــون جتــریب دارد .بــه عبــارت دیگــر ،پارســونز (یــا بهطــور کیل کارکردگرایــان) پیشــهاد میکنــد
گروههــا یــا ســازمانهای رمســی کلهــایی دیــده شــوند کــه اجزایشــان بــا هــم روابــط دروین دارنــد.

مهچنیــن میــزان ارتبــاط دروین ایــن اجــزا یــک موضــوع جتــریب و گشــوده اســت و البتــه چیــز ز یــادی در
 .1ایــن اصطالحــات را آلتوســر بــه كار بــرده اســت .او در تبییــن فورماســیون اجتماعـ ْـی الگــوی اقتصــادی مارکــس را بــا قــدری تغییــرات مبنــا قــرار
میدهــد .بــرای آلتوســر کــردار اجتماعــی ،کــه انواعــی دارد ،مهــم اســت .ســه کــردار مهــم آلتوسـ ْـر کــردار اقتصــادی ســیایس و ایدئولوژ یکیســت کــه
براســاس آن فورماســیون جامعــه را تعیـ ن
ـ� میکنــد .یــک کــردار هــم کــردار نظریســت کــه ماننــد مه ـهی کردارهــا ســه جــزیئ اســت :مــاد ه خــام یــا
واقعیــت یــا مهــان عمومیتهــای ســطح یــك ،کاری کــه بــر روی ایــن واقعیــت جانــام میشــود یــا مهــان عمومیتهــای ســطح دو و باالخــره حمصــویل
کــه تولیــد میشــود ،کــه اینجــا دانــش اســت ،یــا مهــان عمومیتهــای ســطح ســه .ماننــد حــوزهی اقتصــاد :مادهخــام ،کار کارگــر و باالخــره حمصــویل
کــه در قالــب کاال در اختیــار قــرار میگیــرد _ .م.

مقدمه نو یسنده
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اختیارمــان منیگــذارد تــا بتوانــم بــه شــکل جتــریب آن را بیازمایــم .فقــط میتوانــم فایــدهی ایــن قبیــل
مفهومپردازیهــا بــرای طــرح پرس ـشهای جالــب و تســهیل فراینــد پژوهــش جتــریب را ارز یــایب کنــم.

مــن متایــز ایــن دو نــوع نظریــه را کامــا اســایس میبینــم .در واقــع انــکار متایــز بیــن نظریــه وقــی

ل/موضــو ع هنــایی اســت ،عاملــان اجتماعــی را دچــار کجفهمــی
ابزار/منبــع اســت و نظریــه وقــی حمصو 
کــرده اســت .بنابرایــن خمالفــت ضدمبناگرایانــه بــا نظر یههــای اجتماعــی فــرا خ
تاریــی ،قانــو نوار و عــامْ
بیشتــر مناســب حــال عمومیتهــای ســطح ســه اســت تــا عمومیتهــای ســطح دو .مثــا حتلیــل
خ
پارســونز دربــارهی مفاهــم نقــش یــا هنــاد ،طــرح دوگانگــی ســاختار گیدنــز و مفهــوم ریتــار* بوردیــو مهگــی
مفهومپردازیهــای فرا خ
ف نظــر از زمــان و مــکان ،ایــن مفهومپردازیهــا
تاریــی انــد .فــرض اســت کــه ،صــر 

Habitus

در حتلیــل انــواع جوامــع یــا موقعیتهــای اجتماعــی کاربــرد متفــاوت دارنــد .اگــر عمومیــت و بــدون بافــت

بــودن* نظریههــای بنیــادی و ابزارهــای مفهومــی را مقایســه کنــم میبینــم ایــن و یژگــی در نظر یههــای
ی پوز یتیو یســی
بنیــادی بیشتــر مســاله میســازدُ .مــراد نظریههــایی اســت کــه (مثــا) بــه شــیو ه 
میکوشــند بیــن متغیرهــایی ماننــد ارتبــاط ،نــوآوری و ادبیــات( )7یــا بیــن نیــاز بــه پیشرفــت و رشــد

انــام مطالعــات
اقتصــادی روابــط و قواعــد عــام برقــرار کننــد )8(.ممکــن اســت ابزارهــای مفهومــی بــه ج
تطبیــی ،بافتحمــور و خ
تارییحمــور منجــر شــود؛ مطالعــایت کــه میتواننــد شــیوهی ســاخت ،بازتولیــد و
تغییــر کلهــای اجتماعــی را روشــن کننــد .امــا در نظریههــای بنیـ ْ
ـادی عــدم پیونــد نظر یه با بافت مهیشــه
انامــد؛ اشــتباه بــه ایــن معــی کــه ارتبــاط بیــن متغیرهــا فقــط
بــه نتایــج بنیــادی یبامهیــت یــا اشــتباه می ج

در موقعیتهــای خــایص معتبــر اســت ،امــا چــون نظر یــه عــام اســت منیتوانــم چنیــن موقعیتهــایی را

مشــخص کنــم.

طلوع و افول نظریهی جامعهشناخیت مدرن

یکــی از و یژگیهــای مهــم جامعهشــنایس کالســیک تفــاوت قائــل نشــدن بیــن دو نــوع نظریـهی
یادشــده اســت .بنیانگــذاران جامعهشــنایس تــاش کردنــد مناســبات اجتماعــی َ
منتــج از انقــاب

صنعــی و انقــاب فرانســه را درک کننــد .در نوشــتههای ایــن افــراد از یــک ســو میــان حتلیلهایشــان

ی/روششناخیتشــان ارتبــاط نزدیکــی اســت.
از جوامــع صنعــی و از ســوی دیگــر دیدگاههــای مفهوم 
مثــا وقــی بــه کلیــت آثــار مارکــس توجــه کنــم ،ســه ســطح میبینــم )1 :حتلیــی ژرف از دیگــر نظریههــا
خ
کــه قــرار بــود بــی از مــواد خــام اصــی مطالعـهی او باشــند .آلتوســر ایــن مــوارد را عمومیتهــای ســطح
یــک مینامــد )2 .تاکیــد بــر ابزارهــای مفهومــی پای ـهای ماننــد شــیوهی تولیــد ،نیروهــا و روابــط تولیــد

Contextless
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بيراهههای نظريه جامعهشناختی

کــه عمومیتهــای ســطح دو انــد )3 .یــک نظر ی ـهی بنیــادی بس ـطیافته دربــارهی «قوانـ ن
ـ� حرکــت»ِ
شــی وهی تولیــد ســرمایهداری کــه عمومیتهــای ســطح ســه انــد.

در ایــن قــرن ،موازنــهی میــان چارچــوب مفهومــی و نظریــهی بنیــادی بــه هــم خــورد .زمــاین

ایــن اتفــاق افتــاد کــه نظریــهی جامعهشــناخیت کمکــم بــه یــک ز یررشــته یــا شــاخهای از پژوهــش

جامعهشــناخیت تبدیــل شــد کــه بیشتــر بــر تولیــد عمومیتهــای ســطح دو متمرکــز بــود تــا عمومیتهــای
ســطح ســه .مهــه متفقالقــول انــد کــه تالکــوت پارســونز خنســتین کــی بــود کــه بیشتر یــن تاثیــر را در
ایــاد ایــن ز یرشــاخه داشــت.
ج
ْ
برخــی از حمققــان گسســت یــا متایــز نســی میــان عمومیتهــای ســطح دو و عمومیتهــای ســطح
ســه را اتفــاق ناخوشآینــدی میداننــد کــه نهفقــط کمکــی منیکنــد ،نوعــی نظریهپــردازی انتزاعــی ،یبحمتــوا

و متزلــزل هــم پدیــد مـیآورد کــه منونـهاش را در کار پارســونز میبینــم )9(.برخــی دیگــر (از مجلــه خــود مــن)
آنقــدر کــه منتقــدان نظریـهی پارســونزی میگو ینــد ،ایــن اتفــاق را تاسـفبار منیداننــد بلکــه بیشتـ ْـر پیامــد
ـنایس درحــال رشــد رخ داده اســت.
اجتنابناپذیــر و برگشـتناپذیر تقســم کاری میداننــد کــه در جامعهشـ ِ

در هــر حــال اهتــام اثباتناپذیــری اهتامــی نابهجاســت ،زیــرا هــدف اصــی نظریـهی جامعهشــناخیت مــدرن
ْ
شــکل دادن بــه نظریههــای بنیــادی _ عمومیتهــای ســطح دو_ نیســت ،بلکــه هــدف ســاخت جمموعهای
از ابزارهــای مفهومــی _ عمومیتهــای ســطح ســه_ بــرای بــرریس پدیدههــای اجتماعــی اســت طــوری کــه بــا
ْ
کمکشــان بتوان ســوالهای جالب طرح کرد و به حلاظ روششــناخیت میان ســطوح متفاوت حتلیل روابط

Heuristic

مناســب برقــرار كــرد .بنابرایــن در حــایل کــه اثباتپذیــری جتــریب شــیوهی اصــی ارزیایب بــرای عمومیتهای
ســطح ســه اســت ،در عمومیتهــای ســطح ْدو ایــن نقــش را فایــدهی اکتشــایف* بــر عهــده دارد.
عــاوه بــر ایــن ،بایــد تاکیــد کنــم کــه هرچنــد ظهــور نظریــهی جامعهشــناخیت مــدرن نوعــی

گسســت از آموزههــای مهــم ســنیت بــود ،بــا پژوهــش جتــریب قطــع رابطــه نكــرد .برعکــس ،بــرریس آثــار

نســل اول نظریهپــردازان جامعهشــناخیت _ پارســونز ،مرتــون ،گولدنــر و ال کوود_ دغدغــهی آنهــا را
نشــان میدهــد کــه میخواهنــد ابزارهــای مفهومــی بــرای پژوهــش جتــریب فراهــم کننــد .ایــن مســاله

هــم از چارچوبهــای مفهومــی آنهــا پیداســت هــم از ایــن واقعیــت کــه عمــا ایــن چارچوبهــا را

نظریهپــردازان بــاال یــا پیروانشــان بهعنــوان ابزارهــایی بــرای تبییــن جتــریب جهــان اجتماعــی بــه شــکیل
نظاممنــد اســتفاده میکننــد .بــا اســتفاده از اصطالحــات تکامــی میتــوان گفــت کــه متایــز میــان نظریـهی

جامعهشــناخیت و ز یررشــتههایی کــه جتر یبحمــور تــر انــد بــا ســازوکارهای منســجمی مهــراه اســت کــه
رابط ـهی _ هرچنــد کــم_ نظریــه و پژوهــش جتــریب را تضمـ ن
ـ� میکردنــد.

مقدمه نو یسنده
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بهگمــامن کار پیچیــدهی پارســونز را بایــد بــا توجــه بــه مالحظــات یادشــده ارز یــایب كــرد .کاری
کــه بــه تثبیــت نظر یــهی جامعهشــناخیت کــه ز یررشــتهای ختصیصســت کمــک ز یــادی کــرد .بــا
نقائــص جـ ْ
ـدی چارچــوب پارســونزی میتوانســت بــه پژوهشهــای مهــم جتــر یب در ســطوح خــرد و
کالن منجــر شــود و البتــه چنیــن هــم شــد )10(.نظر ی ـهی جامعهشــناخیت پارســونزی ،بــدون آنکــه
ارتبــاط نظر یــه و پژوهــش را قطــع کنــد ،تقســم کار فکــری را بــا موفقیــت درون جامعهشــنایس پیــش

بــرد .البتــه در قالــب ابزارهــای مفهومــی ارائهشــده ز یــاد توفیــق نداشــت .اســتفاده از ایــن ابزارهــا در
مطالعــات جتــر یب موجــب میشــود ابعــاد ارادی زندگــی اجتماعــی نادیــده گرفتــه شــود .ایــن امــر تقر یبــا

بــه نوعــی تلــی یشءانــگار *،پوز یتیو یســی و اغلــب فرجامگرایانــه* از پدیدههــای اجتماعــی منجــر

شــده اســت.

مهانطــور کــه منتقــدان بســیاری اشــاره کردهانــد ،پارســونز بیــش از انــدازه بــر ابعــاد

نظاممن د/کارکــردی نظامهــای اجتماعــی تاکیــد کــرد .بهو یــژه وقــی ســطح حتلیــل خــود را از نظر ی ـهی
اولی ـهاش _ کنــش اجتماعــی_ بــه نظریهپــردازی دربــارهی نظامهــای اجتماعــی و حتــوالت بلندمــدت

آنهــا بســط داد .ایــن تاکیــد او بــه ضــرر عاملیــت بــود .نظر یـهی او یــا عامــان اجتماعــی را حمصــوالت
ً
منفعــل نظــام ارزشهــای پایــهای تصو یــر میکنــد یــا کال كنارشــان میگــذارد.
در ســطح کنــش خــرد پارســونز نتوانســت نظریـهای دربــارهی كنــش متقابــل ارائــه كنــد و حتلیــل او بــه

شــکل غیــر منتظــرهای از نظریهپــردازی دربــارهی کنشهــای واحــد بــه نظریهپــردازی دربــارهی نظامهــای
اجتماعــی ســیر میکنــد )11(.در نتیجــه ،بــه نظــر میرســد باز یگــران نظریـهی پارســونز صرفــا حتــت هدایــت
مالحظــات هنجــاری انــد ،مهــان طــور کــه ارزشهای حموری در انتظار ایفای نقش هنادینه و در رســوبات

ضــروری دروین میشــوند )12(.از ســوی دیگــر ،در ســطح کالن حتلیــل فــرض کنــم کــه پارســونز جامعــه را
در قالــب چهــار خردهنظــام مفهومســازی میکنــد .هــر یــک از ایــن خردهنظامهــا شــامل جمموعــهای از

هنجارهــای هنادیشــده اســت و بــا حــل چهــار مســالهی کارکــردی جامعــه _ گزینــش ،دس ـتیایب بــه

هــدف ،انســجام و حفــظ الگــو کــه بهاختصــار  AGILنامیــده میشــوند_ ارتبــاط دارد .بــا چنیــن فــریض،
ً
عامــان اجتماعــی کال حــذف میشــوند .بــر اســاس منطــق  ،AGILهــر خردهنظــام بــه چهــار خردهنظــام
دیگــر تقســم میشــود .پــس در هنایــت واقعیــت اجتماعــی بــه ترکیــب پیچیــدهای از نظامهــای تودرتــو
تبدیــل میشــود .بــه نظــر منیرســد در ایــن ســاخت پیازیشــکل ،کنشــگران کالن ماننــد گروههــای ذینفــع و

جنبشهــای اجتماعــی بــه حلــاظ نظــری جایــگاه مشــخیص داشــته باشــند .ایــن بــه معنــای عدم اشــارهی
پارســونز و پیروانش در آثار جتر یبشــان به کنشــگران کالن یا مجعی نیســت .بلکه فقط به این معناســت:

Reified
Teleological
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هنگامــی کــه آنهــا کنشــگران کالن را بــه عنــوان عامــان نســبتا خود خ
متــار تصو یــر میکننــد ،نــه فقــط بــر
طبــق چارچــوب مفهومیشــان کــه بــا آن تعــارض هــم دارد)13(.

در ایــن کتــاب بهو یــژه روی موضوعــات عاملیــت_ ســاختار و خــرد_ کالن مترکز دارم و البته حبمث به

ایــن موضوعــات منحصــر نیســت و اســتدال ل خواهــم کــرد کــه نظر یـهی جامعهشــناخیت پساپارســونزی
بــه جهــات خمتلــی دارد کــه مههشــان هــم مسالهســاز انــد .دســتهای جامعهشــناس هســتند کــه رویکــرد
تفســیری دارنــد و ســنت پارســونزی را ادامــه دادهانــد .ایــن دســته مقابــل و یژگیهــای یشانــگار و بیــش از

حــد نظاممنــد کارکردگــرایی ســاختاری واکنــش جــدی نشــان دادهانــد و بــر عاملیــت ز یــاد تاکیــد میکننــد.

مهچنیــن كنــش و واکنــش را طــوری تئور یــزه کردهانــد کــه مقابــل پژوهشهــایی کــه دربــارهی شــیوهی
ُ
ایــاد کــرده اســت.
ارتبــاط موقعیتهــای خــرد و ســاختارها و کنشــگران کالن اســت موانعــی ج
تــا آنجــا کــه بــه موضوعــات عاملیــت _ ســاختار و خــرد _ کالن مربــوط میشــود ،نظریــهی

انتخــاب عقــاین هــم بــا مســائل مشــاهبی مواجــه اســت .ایــن نظر یــه یکــی دیگــر از نظر یــات تاثیرگــذار

اســت کــه تــاش میکنــد بــا گرایشهــای فرجامگرایانــه و یشانــگار نظر یههــای کالن پارســونزی و
مارکــی مقابلــه کنــد .نظریهپــردازان انتخــاب عقــاین تــاش میکننــد شــکاف خــرد _ کالن را پــر
ُ
انــام میدهنــد .نشــان میدهنــد کــه چگونــه
کننــد .آنهــا ایــن کار را بــا ارائــهی «بنیادهــای خــرد» ج
ر یشـههای پدیدههــای کالن _ ماننــد هنادهــای دولــی ،جنبشهــای اجتماعــی یــا حتــوالت انقــایب_ در
تصممیگیــری کنشگراینســت کــه انضمامــی هســتند و در کار افزایــش فایــده و هبینهســازی انــد.

Logico-deductive

امــا نظری ـهی انتخــاب عقــاین میخواهــد بــا روشهــای قیــایس منطــی* ســطوح حتلیــل خــرد و
کالن را بــه هــم پیونــد بزنــد .نتیج ـهی ایــن روشهــا نادیــده گرفـ ن
ـ� پدیدههــای «در حــال تکو یــن» یــا
بافتهــای اجتماعــی _ خ
تاری ـیای اســت کــه عقالنیــت در آن ســر و شــکل میگیــرد .بــه ایــن ترتیــب،

Emergence

نظری ـهی انتخــاب عقــاین بــا دوراهــی ز یــر مواجــه اســت:

هــر قــدر کــه نظریهپــردازی قیــایساش «تکو یــن»* تار یــخ و بافــت را انــکار کنــد ،گزارههــای آن
خ
فراتاریــی و جهــان مشــول دیگــر_ اشــتباه یــا یبامهیــت میشــوند .از ســوی
_ ماننــد مه ـهی گزارههــای

دیگــر ،هنگامــی کــه انتخــاب عقــاین بــه بافــت هنادیشــده توجــه میکنــد ،دقــت منطــی _ قیــایساش
از بیــن م ـیرود)14(.

واکنش مهم دیگر در قبال کارکردگرایی پارســونزی نخســت به نظریهی تضاد ،ســپس به مارکسیســم

و در هنایت بعد از افول نســی مارکسیســم در دهه  ،1980به رویکردهای پساساختارگرا/پسامدرنیســی
روی آورد .خنســت جامعهشناســان ســیایس رادیــکال ایــن واکنــش را مطــرح کردنــد .از آنجــا کــه نظریـهی

مقدمه نو یسنده

پارســونز کنــش مجعــی و جــدال را نادیــده گرفتــه بــود ،ایــن گــروه از جامعهشناســان برآشــفته شــده بودنــد.
نکت ـهی جالــب دربــارهی نظری ـهی اجتماعــی پســامدرن آن اســت کــه فقــط مفهومپردازیهــای پارســونز

دربــارهی نظــام و کنــش را رد منیکننــد بلکــه تــاش او در شــکلگیری و تثبیــت نظریـهی جامعهشــناخیت را
هــم رد میکننــد .پارســونز بــه شــکل پوزیتیو یســی تــاش میکــرد جامعهشــنایس را یک ز یررشــتهی خاص
جامعهشــنایس و بهعنــوان فعالیــی فکــری تثبیــت کنــد؛ فعالیــی کــه منطــق حتلیــل آن متمایــز از حتلیــل

فلســی یــا نظریهپــردازی در دیگــر رشــتههای مشــابه اســت.

جامعهشــنایسهایی کــه از پارســونز متاثــر بودنــد نوعــی پوز یتیو یســم خــام و کوتهفکــری نظــری

داشــتند .پساســاختارگرایان هــم ایــن و یژگیهــا را رد کردهانــد هــم کلگــرایی اقتصــادی مارکســم را و

اینچنیــن بــه موضوعــات فلســی و حتــوالت نظــری در حوزههــایی ماننــد زبانشــنایس ،نشانهشــنایس و

روانکاوی روی آوردهانــد .اکنــون فیلســوفاین ماننــد فوکــو و در یــدا یــا چهرههــای برجســته در حوزههــای
دیگــر ماننــد لــکان در گفتمــان نظریـهی اجتماعــی حمور یــت پیــدا کردهانــد .همیــن نکتــه نشــان میدهــد
ایــن رشــتهی خودشــیفه مایــل اســت بــر موانــع حمکــم غلبــه کنــد و افقهایــش را توســعه دهــد.

امــا مهانطــور کــه در ادامــه خواهــم گفــت ،ایــن نگــرش بــا تــایش نظاممنــد و بــه حلــاظ نظــری

منســجم مهــراه نیســت؛ تــایش بــرای تبدیــل بینشهــای برگرفتــه از فلســفه و رشــتههای دیگــر بــه یــک
چارچــوب مناســب بــرای نظر ی ـهی جامعهشــناخیت .در عــوض نظر یهپــردازی جامعهشــناخیت راه را

بــرای حبثهــای مبتــدی دربــارهی موضوعــات هسیتشناخیت/معرفتشــناخیت بــاز کــرد و زمینــه را

بــرای تقلیــل مطالعـهی جوامــع پیچیــده بــه مطالعـهی زبــان ،گفتمــان ،متــون و ناخــودآ گاه فراهــم کــرد.
عــاوه بــر ایــن ،پساســاختارگرایان متایزهــای ســاختار _ عاملیــت و خــرد _ کالن را کنــار گذاشــتند.

مهچنیــن نتوانســتند نشــان دهنــد کــه چگونــه گفتمانهــا یــا متنهــا را عامــاین رتبهبنــدی میکننــد
کــه بهطــور تبعیضآمیــزی قــدرت دارنــد .مهــهی اینهــا موجــب شــد از و یژگیهــای رتبهبنــدی در

جوامــع پیچیــده ،بهطــور نظاممنــد ،غفلــت شــود و رابطـهی نظر یــه و پژوهــش جتــر یب بـهکیل گسســته
شــود یــا بــه مــویی بنــد باشــد )15(.چنیــن گسســی نــه در جامعهشــنایس مارکسیســی تار خییحمــور یــا
کارکردگــرایی پارســونزی دیــده میشــود نــه در آثــار منتقــدان پارســونز کــه در حیط ـهی جامعهشــناخیت
ُ
خــرد و هرمنوتیكحمــور انــد.
پساســاختارگرایی هســتهی نظریـهی پارســونزی و نــوع تقســم کاری را کــه ارائــه کــرد کنار گذاشــت.

ـردازان تاثیرگــذار هســتند کــه خودشــان را از مفروضــات اصــی پساســاختارگرایی
امــا تعــدادی از نظریهپـ ِ
جــدا میکننــد و موافــق انــد کــه مهــهی اشــکال نظریهپــردازی کارکردگــرا کنــار گذاشــته شــوند.
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نظریهپــردازاین ماننــد گیدنــز ،نوربــرت الیــاس و بوردیــو بــرای گــذر از تقسـمبندی ذهنیتگــرا _ عینیتگــرا

در جامعهشــنایس تــاش کردهانــد کــه بــه جــای بازســازی کارکردگــرایی پارســونز از آن عبــور کننــد و بــرای
ی ارائــه كردنــد کــه بهزعــم خودشــان مــا را از دوگانگیهــای گمراهکننــدهی
هدفشــان ابزارهــایی مفهوم ـ 

Figurational
sociology

ســوژه _ ابــژه ،کنــش _ نظــام و خــرد _ کالن جنــات دهنــد .در کتــاب جنبههــایی از جامعهشــنایس
آرایــی* الیــاس ،نظریــهی ســاختاربندی گیدنــز و مفهــوم ر خیتــار بوردیــو را بــرریس میکــم و فــارغ از
فایــدهی ایــن نــوع مفهومپردازیهــا اســتدال ل میکــم کــه نتوانســتهاند از کارکردگــرایی بهطــور عــام و

کارکردگــرایی پارســونزی بهطــور خــاص فراتــر رونــد .آنهــا فقــط اصطالحــات كاركردگرایانــه و نامتــداول را
کنــار گذاشــتهاند در حــایل کــه از منطــق بنیــادی آن در كارهایشــان اســتفاده میكننــد .در نتیجــه عناصــر
پهنــان کارکردگــرایی خمفیانــه بــه آثارشــان راه مییابــد.
در هنایــت در یــک روش معتدلتــر برخــی از شــاگردان قدمیــی و جدیــد پارســونز كوشــیدهاند از

کارکردگــرایی پارســونزی عبــور نکننــد بلکــه آن را بازســازی کننــد .طــوری کــه بر بعــی از و یژگیهای بیش
از حــد نظاممنــد آن تســلط یابنــد .مــن پارســونزی نیســم امــا هــدف اصــی در راهبــرد نظــریام بیشتــر
بازســازی کارکردگــرایی اســت تــا عبــور از آن .از ایــن حیــث ،بــا نوکارکردگرایــاین ماننــد جفــری الکســاندر،
پــل کولومــی 1یــا نیــل امسلســر بســیار ه ـمدل ام ز یــرا آنهــا میخواهنــد و یژگیهــای مفیــد کارکردگــرایی و
تکاملگــرایی پارســونز را اصــاح کننــد.

نقــد اصــی مــن بــه کار آنهــا ایــن اســت کــه تالششــان در بازســازی کارکردگــرایی پیشرفــت خــویب

نداشــته اســت .ایــن تالشهــا مفاهیمــی را کــه قــرار اســت نظری ـهی پارســونزی را پو یاتــر کننــد _ ماننــد
Ad hoc

ارتــایل* بــه بدنـهی پارســونزی تزر یــق میکننــد بــدون
راهبردهــای گروهــی یــا تضــاد طبقــایت_ بـ ه شــکل ج

آنکــه اثــرات نظــری ایــن مفاهــم را بــر و یژگیهــای اصــی نظریـهی پارســونزی ،بهو یــژه چارچــوب AGIL

ن تالشهــا تغییــرایت
آن ،ارز یــایب کننــد .البتــه در اینجــا اســتثنائایت هــم هســت )16(.طــوری کــه ای ـ 
صــوری ،نــه بنیــادی ،در ســاختمان نظــری پارســونزی پدیــد آوردهانــد.
خ
در کل اگــر بواهــم ،بــه پیــروی از هابرمــاس ،آنچــه را امــروز در جامعهشــنایس نظــری اتفــاق

میافتــد بــه نتایــج ســازندهی کار پارســونز ربــط دهــم ،بایــد بگو یــم چهــار دســته از گرایشهــای متــداول
منیتواننــد ابعــاد مثبــت و مفیــد آثــار پارســونز را قبــول کننــد:
خ
دســتهی خنســت کســاین هســتند کــه نظر یهپــردازی پژوهشحمــور و تصیصشــده را دنبــال
میکننــد .ایــن نــوع نظریهپــردازی را پارســونز شــکل داد .ایــن گــروه یــا بــه شــکل احنصــاری و یکســو یه
1. P. Colomy
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ُ
بــا تاکیــد نــاکایف پارســونز بــر تعامــل خــرد ســر و کار دارنــد کــه جامعهشــنایسهای خــرد تفســیری را شــکل
دادهانــد ،یــا مه ـهی ســاختمان نظــری پارســونز را پذیرفتهانــد و شــاخ و بــرگ بیشتــری بــه آن دادهانــد

ارتــایل وارد دســتگاه نظــری پارســونز کردهانــد و نوکارکردگــرایی را
و یــا بــه دلخــواه عناصــری را بــه شــکل ج

شــکل دادهانــد .نظری ـهی پارســونزی موضوعــات ســاختار _ عاملیــت و خــرد _ کالن را مطــرح کــرد و

البتــه راهحــی بــرای آن نداشــت.

دســتهی دوم کســاین هســتند کــه در مقــام پاســخ بــه ایــن موضوعــات بــه راهحــل قیــایس _ منطــی

روی میآورنـ د و فقــط میتواننــد راهحلهــای تقلیلگرایانــه ارائــه کننــد( .نظر یههــای انتخــاب عقــاین).
دســتهی ســوم پساســاختارگرایاین هســتند کــه نهفقــط کارکردگــرایی پارســونزی را رد میکننــد

کــه تقســم کار در نظر یــهی جامعهشــناخیت و متایــزات و مرزهــای متعــارف درون و بیــن علــوم

ـان
اجتماعــی را هــم رد میکننــد .ایــن گــروه بــه نظر یهپردازیهــایی روی آوردهانــد کــه بــه جامعهشناسـ ِ
جتر یبمســلک کمکــی منیکنــد.
دســتهی چهــارم کســاین هســتند کــه تــا حــدودی بــه نظر یهپــردازی جتر یبمســلک و ختصــی
یی/تکاملگــرایی او عبــور کننــد .آنهــا فقــط بــه
پارســونزی وفــادار انــد ،امــا تــاش کردهانــد از کارکردگرا 

حلــاظ صــوری از کارکردگــرایی فراتــر رفتهانــد نــه بــه حلــاظ حمتــوایی.
اکنــون خبشهــایی از کتــاب را توضیــح میدهــم .خبــش خنســت تشــخیص مشــکل اســت .در آن
نشــان میدهــم چــرا جامعهشــنایسهای تفســیری (فصــل  )1و نظر یههــای انتخــاب عقــاین (فصــل )2
نتوانســتهاند راهحلهــای مناســی بــرای مســالههای ســاختار _ عاملیــت و خــرد _ کالن پیــدا کننــد.

عــاوه بــر ایــن ،نشــان میدهــم کــه نظریههــای پساســاختارگرا بــه دلیــل اســتفاده از راهبــرد متایــززدایی*
نظــری _ حــذف مرزهــای بیــن رشــتهها_ بــه نظریهپردازیهــای خــایص روی آوردهانــد کــه مانــع بــرریس
جتــریب شــیوهی شــکلگیری و حتــول جوامــع پیچیــده اســت (فصــل  .)3در خبــش دوم بــه برو نرفتهــای
احتمــایل میپــردازم .ابتــدا نظریههــایی را کــه مدعیانــد از کارکردگــرایی پارســونزی فراتــر رفتهانــد منتقدانــه

بــرریس میکــم (نظریـهی الیــاس در فصــل  4و بوردیــو و گیدنــز در فصــل  .)6ســپس نشــان میدهــم کــه
میتــوان حبــث ســاختار _ عاملیــت و مفاهــم مارکسیســی تکنولــوژی ،متلــک و ایدئولــوژی را برای کمک
بــه بازســازی نظری ـهی پارســونزی هومشندانــه بــه کار گرفــت (فصــل  .)5در هنایــت بــا کمــک گرفـ ن
ـ� از

گامهــای یادشــده جمموعـهای از ابزارهــای مفهومــی معــریف میکــم کــه هــم بــه كار نظر یهپــردازی کارکردگــرا

میآیــد و هــم بــه جامعهشــناس جتر یبمســلک کمــک میکنــد تــا از ســطح حتلیــل خــرد بــه ســطح میانــه
و کالن بــرود و البتــه از اهتــام تقلیلگــرایی و یشانــگاری پدیدههــای اجتماعــی هــم دور باشــد (فصــل .)7

Dediferentiation
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بيراهههای نظريه جامعهشناختی

عملگرایی مفهومی

اگــر خبواهــم عنــواین بــرای جهتگیــری اصــی کتــاب و دو اثــر نظــری قبــیام انتخــاب کــم،

Conceptual pragmatism

اصطــاح «عملگــرایی مفهومــی»* را برمیگزیــم )18(.یس.اس پیــرس 1مفهــوم عملگــرایی را رویش

بــرای توضیــح و روشــن کــردن مفاهــم بــر اســاس شــیوهی کاربــرد عمــی آنهــا میدانســت )19(.اگــر
بــه عملگــرایی اینطــور توجــه کنــم میتوانــم بگو یــم وظیفــهی اصــی نظریــهی جامعهشــناخیت

_ طــوری کــه پارســونز و دیگــران بســط دادهانــد_ توضیــح ابزارهــای مفهومــی رایــج و ســاخت ابزارهــای

جدیــد ،نــه بــر اســاس نیــل بــه حقیقــت ،کــه بــر اســاس فایــدهی آنهاســت .بــه ایــن ترتیــب ،مــن از
نظریهپردازیهــای بلندپروازان ـهای کــه اهــداف ز یــر را دارنــد دوری میکــم .1 :ارائ ـهی گزارههــای عــام
بنیــادی _ عمومیتهــای ســطح ســه_ بــه شــکل «قوانـ ن
ـ�» و تعممیهــای فــارغ از بافــت یــا بــه شــکل

حتلیــل فلســی ماهیــت هسیتشــناخیت امــر اجتماعــی  .2امــکان شــناخت اجتماعــی  .3تاســیس مفهــوم
ســوژه و....

ی پایهر یــزی كــرده را میپذیــرم .پــس نظر یــه
در کل ،تقســم کاری کــه پارســونز در حــوزهی فکــر 
جامعهشــناخیت را ز یــر رشــتهی ختصــی در جامعهشــنایس میبینــم کــه هــدف اصــیاش ارز یــایب
Raison d etre

انتقــادی ابزارهــا و چارچوبهــای مفهومـ ِـی موجــود و ســاخت چارچوبهــا و ابزارهــای مفهومــی جدیــد
ایایبســت .از حلــاظ
اســت .دوبــاره بایــد بگــومی کــه هــدف غــایی* ابزارهــا از جهــی ســلیب و از جهــی ج
ســلیب هــدف غـ ْ
توگوحمــور میــان عاملــان اجتماعــی
ـایی حــل معماهاییســت کــه مانــع ارتباطــات بــاز و گف 

ایــایب هــدف غـ ْ
ـایی تســهیل امــر پژوهــش جتــریب در جهــان اجتماعــی اســت کــه
میشــوند .از حلــاظ ج
انــام
ایــن کار را بــا طــرح ســؤاالت نظــری جالــب و ارائـهی ابزارهــای مفهومــی بــرای مطالعــات تطبیــی ج
میدهنــد .گفتــی اســت ایــن ابزارهــای مفهومــی امــکان حرکــت از یــک ســطح حتلیــل بــه ســطوح دیگــر

حتلیــل را فراهــم میکنــد.

بهتفصیــل در فصــل  3خواهــم گفــت کــه معتقــد ام نبایــد ایــن تعریــف نســبتا حمــدود از نظریـهی
جامعهشـ ْ
ـناخیت جامعهشناســان را از فلســفه یــا دیگــر رشــتههای مرتبــط بینیــاز كنــد .در ایــن صــورت

انامــد کــه رابط ـهی ایــن علــوم بــا دیگــر رشــتهها
نهفقــط ایــن تعریــف بــه انــزوای علــوم اجتماعــی منی ج
جتدیــد و احیــا میشــود .امــا ایــن جتدیــد رابطــه در موقعیــی مســتقل ر یشــه دارد کــه بــر مبنــای آن هو یــت
و منطــق نظریهپــردازی جامعهشــناخیت از بیــن منـیرود و بــه ُطفیــی فلســفه ،زبانشــنایس یــا روانکاوی

تبدیــل منیشــود .بــه عبــارت دیگــر ،طبــق تعریــی کــه از نظریـهی جامعهشــناخیت ارائــه کــردم ،ایــن نظر یه
1. C.S. Pierce

