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قدرداین
از ایــن افــراد تشــکر می كــم برای آن كه وقت گذاشــتند 
و دست نوشــته های كتــامب را خواندنــد یــا در مســائل 
نظــری بــا مــن حبــث كردنــد و بســیار كمکــم كردنــد كــه 

یســم. ایــن كتاب را بنو
كوهــن، خــوزه دومینگوئــز،  ــی، ِپــریس 

َ
ژان َكــرمی َچل

لســی اســکالیر، آنتــوین امسیــت، آلــن ســوئینگ وود 
یــز. و تــوین وودو

یــزم، ممنون ام.  به خصــوص از جــان هال، دوســت عز
ــرد  ــد ك كی ــد و تا ــاب را خوان ــه ی كت او نســخه ی اولی
یــه ی جامعه شــناخیت  نظر نیســت خطاهــای  كایف 
كــه بــرای غلبــه بــر   را نشــان دهــم. مهــم آن اســت 

بن بســت كنــوین راه نشــان دهــم.
یراستار كتامب، هم سپاسگزار ام.  از خامن الن ساتن، و

او نــکات ارزش منــدی را به من یادآوری كرد. 
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كــرد و  نیکــوس موزلیــس در ۱۹۳۹ در آتــن بــه دنیــا آمــد. ابتــدا در رشــته ی علــوم بــازرگاین حتصیــل 
گرفــت و در ۱۹66 در  در ۱۹60 فارغ التحصیــل شــد. مــدیت بعــد در ۱۹6۲، لیســانس جامعه شــنایس 
كنــون اســتاد  همیــن رشــته در مدرســه ی اقتصــادی لنــدن از رســاله ی دكتــری اش دفــاع كــرد. موزلیــس ا
جامعه شــنایس مدرســه ی اقتصــادی لنــدن اســت. زمینه هــای مطالعــایت او بیش تــر جامعه شــنایس 
كنــون  یــه  ی جامعه شــناخیت اســت. تا ــی، جامعه شــنایس ســازمان ها، جامعه شــنایس توســعه و نظر یخ تار
ــرده اســت. برخــی از  ــاال منتشــر ك ــر شــده در ب ــاره ی حوزه هــای ذك ب كتاب هــا و مقاله هــای متعــددی در

ــد از: ــارت ان ــا عب ــا و مقاله ه ــن كتاب ه ای

کتاب ها
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یــن بــه فــاریس ترمجــه كرده انــد و موسســه ی انتشــارات و چــاپ دانشــگاه هتــران  حتلیــی از تئوری هــای نو

منتشــر كــرده اســت. 
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در  موزلیــس  كتاب هــای  یــن  مهم تر از  یکــی  جامعه شــناخیت  یــه ی  نظر بیراهه هــای  كتــاب 
كــه در ســال ۱۹۹۵ منتشــر شــد، بــا رویش  كتــاب،  یــه ی جامعه شــناخیت اســت. ایــن  حــوزه ی نظر
یــه ی جامعه شــناخیت امــروزی را بــرریس می كنــد و در ادامــه  آسیب شــناخیت ابتــدا مســائل مبتالبــه نظر
ــاره ی مســائی كــه  ب ــه نظــر موزلیــس، نقطــه ی آغــاز حبــث در ــه می دهــد. ب ــرای آن هــا درمان هــایی ارائ ب
یــد آن چــه  یــه ی جامعه شــنایس بــا آن هــا روبه روســت، پرداخــ�خ بــه كارهــای پارســونز اســت. می گو نظر
یــه ی  جامعه شــناخیت  یــه ی جامعه شــنایس اتفــاق افتــاد می تــوان نظر را در دهه هــای گذشــته در نظر
ــوان  ــه ی جامعه شــناخیت را به عن ی ــه نظر ــود ك ــن پارســونز ب ــه بیــاین دیگــر، ای پساپارســونزی دانســت. ب
ــه ی كالن _   ی ــد تــالش او در نظر ــرد. بنابرایــن بای یررشــته ی مشــروع در جامعه شــنایس تثبیــت ك یــك ز

كــرد.  كاركردگــرایی در شــکل نظــام AGIL را واســازی 
یــه ی AGIL بــا مســائل جــدی مواجــه اســت. مثــال می توانم  موزلیــس مهچنیــن معتقــد اســت نظر
یه برای نشــان دادن مســاله ی ســاختار _  عاملیت  بــه نادیــده گرفتــن كنشــگران واقعــی و ناتــواین ایــن نظر
ــرای  ــوان از آن هــا ب ــه می ت ــد ك یه هــایی را اشــاعه داده ان ــا مطالعــات پساپارســونزی، نظر اشــاره كنــم. ام
یــه ی پارســونز و پیونــد بیــن پارادامی هــای متفــاوت در جامعه شــنایس هبــره جســت. موزلیــس  اصــالح نظر
یــه ی جامعه شــناخیت  یــد ارتبــاط ناچیــزی بیــن اردوگاه هــای نظــری وجــود دارد، در نتیجــه نظر می گو

بی نظــم و نامهگــون شــده اســت.
یــه ی جامعه شــناخیت اختصــاص دارد؛  ــش مهــم ایــن كتــاب بــه حتلیــل انــواع متفــاوت نظر حبخ
جامعه شــنایس های  ماننــد  آمده انــد.  پدیــد  ســو  ایــن  بــه   ۱۹60 دهــه ی  از  یبــا  تقر كــه  یه هــایی  نظر
یــه ی انتخــاب عقــالین، نوكاركردگــرایی،  تفســیری _ گامفن، روش شــنایس مردمــی_  پسامدرنیســم، نظر
یه پــردازاین ماننــد گامفــن را  به عــالوه كارهــای نوربــرت الیــاس، پیــر بوردیــو و آنتــوین گیدنــز. موزلیــس نظر
از ایــن حیــث كــه كنــش جامعه شــناخیت خــرد را هبتــر از پارســونز فهــم كرده انــد حتســ�خ می كنــد امــا چــون 
بــه كنــش ســطح كالن چنــان كــه بایــد و شــاید نپرداخته انــد، از آن هــا انتقــاد می كنــد. بــه نظــر موزلیــْس 
ــو،  ــه فوك ــاد ب ی ــن هــم او ز ــرای همی ــرده اســت و ب ــول ك ــه پساســاختارگرایی_  اف پسامدرنیســم _ و از مجل
یــه ی انتخــاب عقــالین  یه پــردازان ایــن نلــه اعتقــاد نــدارد. موزلیــس مهچنیــن نظر یــار و دیگــر نظر بودر
ل  یه پــردازی پشــت میزنشــیی و شــیوه ی اســتدال ــی، نظر یخ یژگــی فراتار یــژه كلمــن_  را بــه دلیــل و  به و
كــه بــه رویش مــن درآوردی  قیــایس اش رد می كنــد. عــالوه بــر ایــن، او نوكاركردگــرایی را از ایــن منظــر 
می كوشــد مفهــوم نظــام اجتماعــی پارســونز را اصــالح كنــد، مــورد نقــد قــرار می دهــد. موزلیــس مهچنیــن 
از جامعه شــنایس آرایــی الیــاس انتقــاد می كنــد و معتقــد اســت ایــن نــوع جامعه شــنایس نتوانســته 
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گیدنــز و بوردیــو فکــر می كننــد فراتــر از متایــز     یــد  كنــد. او می گو مســاله ی ســاختار _  عاملیــت را حــل 
ــا این مهــه، هــر دوی آن هــا كمــک  ــه اصــال این طــور نیســت. ب ســوژه - ابژه گام برداشــته اند در حــایل ك
یــه ی پارســونزی نقــش ارزش منــدی  یــه ی جامعه شــناخیت كرده انــد و در واســازی نظر ــه نظر مناســی ب
یــه ی نقــش پارســونز  تــار بوردیــو را می تــوان به عنــوان تمکیل كننــده ی نظر یخ دارنــد. مثــال مفهــوم ر

ــرد.  ك اســتفاده 
یــه ی جامعه شــناخیت اتفــاق افتــاد، بــه رویش  كــه در نظر كارهــای اخیــری  بــاره ی  موزلیــس در
یــه ی جامعه شــناخیت بایــد بــه كار  مســتدل و معقــول نظــر می دهــد و مفاهیمــی را كــه در توســعه ی نظر
یــژه او در مــواردی گامــی جلوتــر  گرفــت و یــا آن هــایی را كــه بایــد كنــار گذاشــت، نشــان می دهــد. به و
كــه نظــام AGIL او بســیار مکانیکی ســت و در نتیجــه حتلیــل  می گــذارد و از پارســونز انتقــاد می كنــد 
جامعه شــناخیت یش انگاری شــده از دل آن بیــرون می آیــد. موزلیــس پیشــهاد می كنــد بــه جــای تقســم 
گــر  یــد ا كــرد. او می گو چهــار خرده نظــام پارســونز بــر حســب نظــام AGIL بایــد ماركــس را وارد حتلیــل 
بــاره ی تکنولــوژی، متلــک و ایدئولــوژی اســتفاده كنــم، می توانــم در  هومشندانــه از ایده هــای ماركــس در

یــه ی پارســونزی از آن هــا هبــره بــرمی.  جهــت كمــک بــه بازســازی نظر
موعــه ای از  ــا اســتمداد از پارســونز و ماركــس مج ــن كتــاب می خواهــد ب در هنایــت موزلیــس در ای
یه پــردازی كاركردگــرا بیایــد هــم بــه  ابزارهــای مفهومــی معــریف كنــد كــه هــم بــه كار حــل مســائل خــاص نظر
ریب مــور كمــک  كنــد تــا از ســطح حتلیــل خــرد بــه ســطح میانــه و كالن بــرود و در مهــان  جامعه شــناس حتج

حــال هــم از اهتــام تقلیل گــرایی و یش انــگاری پدیده هــای اجتماعــی دور مانــد.
در ترمجــه ی ایــن كتــاب تــالش بســیاری كــردم تــا از معادل هــای فــاریس جاافتــاده در كتاب هــای 
جامعه شــنایس اســتفاده كــم و از معادل ســازی های یب جهــت خــودداری كــردم. فقــط در مــوارد معــدودی 
یــژه دوســت  یــژه در مباحــث آلتوســر_  از برخــی دوســتان جامعه شــناس به و كــه معــادیل پیــدا نشــد _ به و
یــزم، دكتــر ممــد رضــایی، بــرای معادل ســازی كمــک گرفــم. جــا دارد از آقــای دكتــر حامــد قدیــری كــه  عز
كتــاب را به دقــت مطالعــه و بــا مــ�خ اصــی مقابلــه كــرد تشــکر كــم. ایشــان مــواردی را كــه بیش تــر شــامل 
مجــالت توضیحــی بــود و در ترمجــه جــا مانــده بــود، ترمجــه و اشــتباهات ترمجــه ی مــرا هــم اصــالح كــرد. 
ــای قدیری ســت. از ســركارخامن  ــا  و. مشــخص شــده منظــور توضیحــات آق در یپ نوشــت ها هــر كجــا ب
بــاین شــیوا و ســاده. بــا این حال مســئولیت  رخســاره ثابــیت هــم متشــکر ام جهــت فاریس ســازی كتــاب بــا ز

مهــه ی كاســیت های ترمجــه بــر عهــده ی این جانــب اســت. 
یه هــای  ممکــن اســت ایــن ســوال پیــش بیایــد كــه بــا این مهــه كتــاب ترمجــه شــده در حــوزه ی نظر
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ــه در دهــه ی ۹0 میــالدی تالیــف شــده اســت.  ــه ترمجــه ی كتایب ســت ك ــازی ب جامعه شــنایس، چــه نی
یه هــای جامعه شــناخیت را معــریف كرده انــد و تعــداد  در پاســخ بایــد بگــومی اغلــب ایــن كتاب هــا نظر
یــه ی جامعه شــناخیت توجــه كــرده باشــند و عــالوه بــر ایــن بــرای  كتاب  هــایی كــه بــه آسیب شــنایس نظر
كــه مطلــع ام نزدیــك  خــروج از آســیب ها راه حــل ارائــه داده باشــند، انگشــت مشار و حــیت تــا جــایی 
ــه ی  ی ــا نظر ــه ب ــاد می دهــد چگون ــوم اجتماعــی ی ــه دانش آموختــگان عل ــن كتــاب ب ــر اســت. ای ــه صف ب
یه پــردازی  یــه یــا نظر جامعه شــناخیت مواجهــه ی انتقــادی داشــته باشــند و بــه صــرف دل بســتگی بــه نظر

ــد.  ــار نگذارن ــگاه انتقادی شــان را كن خــاص ن



مقدمه ی نویسنده

گذشــته و بــه  كتــاب به عمــد ژانــویس۱ اســت و هم زمــان هــم بــه آینــده توجــه می كنــد هــم بــه  ایــن 
كــه بــا  گــرایی* را بــرریس می كنــد؛ دیدگاه هــایی  ینــی دیدگاه هــای ضدذات گــرا* و ضدمبنا گز شــکل 
یه هــای اجتماعــی مــدرن گســترش یافته انــد. هــدف از پرداخــ�خ بــه ایــن  پساســاختارگرایی و دیگــر نظر
یــه ی جامعه شناخیت ســت. ایــن روِش حتلیــل نــه در دهه هــای ۱۹60 و ۱۹70  ــات نظر دیدگاه هــا نج
كنــون كــه دیدگاه هــای  رواج داشــت كــه ماركسیســم آلتوســری بــر جامعه شــنایس تاثیــر می گذاشــت نــه ا

كرده انــد.  ضدماركسیســیت ســاختارگرا و پساســاختارگرا جامعه شــنایس را مســحور 

یه وقیت ابزار است و وقیت حمصول هنایی نظر
می كــم:                                     شــروع  یــه  نظر نــوع  دو  قدمیــی  متایــز  از  دهــم،  شــرح  را  حبــم  اصــل  آن كــه  بــرای 
موعــه ای از گزاره هــای بنیــادی كــه رابطــه ی دروین دارنــد و شــناخت جدیــدی  یــه به عنــوان مج الــف( نظر
ــه  ی ــا ابطــال می شــوند ب( نظر ــا اثبــات ی یْب موقت ــر ــرریس حتج ــا ب ــه مــا می دهنــد و ب از جهــان اجتماعــی ب
یــه ی بنیــادی* زمینه ســازی می كننــد.)۱( در  موعــه ای از ابزارهــا كــه فقــط بــرای ســاخت نظر به عنــوان مج
یــه ی نــوع ب بــر اســاس اصطالحــایت ماننــد چارچــوب مفهومــی،  جامعه شــنایس غیــر ماركسیســیت نظر
ــال  ــد و كام ــه* و طــرح اكتشــایف* مشــخص می شــود. چــون اصطالحــات مهبــم  ان ی ــرا نظر ــارادامی، ف پ
هم پوشــاین ندارنــد، اصطالحــات عمومیت هــای ســطح دو و عمومیت هــای ســطح ســه* را، كــه آلتوســر 

۱. ژانوس از خدایان اساطیری یوناین است كه دو صورت دارد. این جا مراد دووجهی بودن است. _ م.
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یــه اســتفاده  كــرده اســت، ترجیــح می دهــم.۱ آلتوســر از ایــن اصطالحــات بــرای تشــخیص نظر وضــع 
یــه ابــزار اســت )در عمومیت هــای ســطح دو( و وقــیت مصــول هنــایی موقــت اســت )در  كــرد. وقــیت نظر

عمومیت هــای ســطح ســه(.)۲( 
ــادی و عمومیت هــای ســطح دو و عمومیت هــای  ــه ی بنی ی ــز چارچــوب مفهومــی و نظر ــه متای البت
یه هــا هــر دو نــوع گــزاره  ی نظــری را شــامل می شــوند، امــا در  ســطح ســه كامــال روشــن نیســت. مهــه ی نظر
بیش تــِر مــوارد تركیــب ایــن گزاره هــا طوری ســت كــه خیــی ســاده می توانــم قضــاوت كنــم یــك مطالعــه ی 
یــه ی نــوع ب. مثــال كتــاب نظــام اجتماعــی  یــه ی نــوع الــف اســت یــا نظر خــاص بیش تــر بــر پایــه ی نظر
امــش اســت ـــ بــر عمومیت هــای ســطح دو مبتــی اســت. پارســونز)۳( ــــ صرف نظــر از آن چــه او مدعــی انج
بــاره ی  موعــه ای از ابزارهــای مفهومــی را بســط می دهــد كــه به  جــای حبــث بنیــادی در )4( ایــن كتــاب مج
نظام هــای اجتماعــی صرفــا روش هــای مشــاهده ی ایــن نظام هــا را نشــان می دهنــد. این كتــاب ابزارهای 
ــاره ی كل هــای اجتماعــی ســوال هایی  ب ــه دســت می دهــد؛ ابزارهــایی كــه اجــازه می دهنــد در مفهومــی ب
نظام منــد و تطبیــی بپرســم. ایــن كل هــای اجتماعــی شــامل گروه هــای كار، ســازمان های رمســی و یــا 

جوامــع كی می شــوند.
از ســوی دیگــر، كتــاب نیــل امسلســر، تغییــر اجتماعــی در انقــالب صنعــیت)۵(، بیش تــر بــر پایــه ی 
عمومیت هــای ســطح ســه اســت. هــر چنــد ایــن كتــاب از ابزارهــای مفهومــی پارســونزی ــــ  عمومیت هــای 
بــاره ی  یــه ای بنیــادی در ســطح دوــــ بــه شــکل نظام منــد اســتفاده می كنــد، هــدف اولیــه اش ارائــه ی نظر

یشــاوندی و كار اســت.)6( شــیوه ی وقــوع انقــالب صنعــیت در انگلســتان و تاثیــر آن بــر مناســبات خو
یایب شــان هــم متفــاوت اســت. در  كنــم، روش ارز گــر تفاوت هــای بیــن ایــن دو اثــر را قبــول  ا
یــه ی در دســت رس ــــ نقــی تعی�خ كننــده  ــریب ــــ  در پرتــو منابــع اولیــه و ثانو یــه ی امسلســر شــواهد حتج نظر
ــری  ــت بیش ت ــا امهی ــده ی اكتشــایف ابزاره ــا فای ــی ی ــت مفهوم ــد. در نظــام اجتماعــی پارســونز كفای دارن
ــریب دارد. بــه عبــارت دیگــر، پارســونز )یــا به طــور كی كاركردگرایــان( پیشــهاد می كنــد  نســبت بــه آزمــون حتج
كــه اجزای شــان بــا هــم روابــط دروین دارنــد.  كل هــایی دیــده شــوند  گروه هــا یــا ســازمان های رمســی 
یــادی در  ــریب و گشــوده اســت و البتــه چیــز ز مهچنیــن میــزان ارتبــاط دروین ایــن اجــزا یــک موضــوع حتج

۱. ایــن اصطالحــات را آلتوســر بــه كار بــرده اســت. او در تبییــن فورماســیون اجتماعــْی الگــوی اقتصــادی ماركــس را بــا قــدری تغییــرات مبنــا قــرار 
كــه  یکی ســت  كــردار اقتصــادی ســیایس و ایدئولوژ كــردار مهــم آلتوســْر  كــه انواعــی دارد، مهــم اســت. ســه  كــردار اجتماعــی،  می دهــد. بــرای آلتوســر 
كــه ماننــد مهــه ی كردارهــا ســه جــزیئ اســت: مــاده  خــام یــا  كــردار نظری ســت  كــردار هــم  براســاس آن فورماســیون جامعــه را تعیــ�خ می كنــد. یــک 
ــام می شــود یــا مهــان عمومیت هــای ســطح دو و باالخــره مصــویل  كــه بــر روی ایــن واقعیــت انج واقعیــت یــا مهــان عمومیت هــای ســطح یــك، كاری 
كــه تولیــد می شــود، كــه این جــا دانــش اســت، یــا مهــان عمومیت هــای ســطح ســه. ماننــد حــوزه ی اقتصــاد: ماده خــام، كار كارگــر و باالخــره مصــویل 

كــه در قالــب كاال در اختیــار قــرار می گیــرد. _ م.
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ــده ی ایــن قبیــل  ــم فای ــریب آن را بیازمایــم. فقــط می توان ــه شــکل حتج ــم ب ــا بتوان ــذارد ت اختیارمــان منی گ
یــایب كنــم. ــریب را ارز مفهوم پردازی هــا بــرای طــرح پرســش های جالــب و تســهیل فراینــد پژوهــش حتج

ــه وقــیت  ی ــز بیــن نظر ــکار متای ــع ان ــه را كامــال اســایس می بینــم. در واق ی ــوع نظر ــز ایــن دو ن مــن متای
یــه وقــیت مصول / موضــوع  هنــایی اســت، عاملــان اجتماعــی را دچــار كج فهمــی  ابزار/منبــع اســت و نظر
ــی، قانــون وار و عــاْم  یخ یه هــای اجتماعــی فــرا تار ــا نظر گرایانــه ب الفــت ضدمبنا كــرده اســت. بنابرایــن مخ
بیش تــر مناســب حــال عمومیت هــای ســطح ســه اســت تــا عمومیت هــای ســطح دو. مثــال حتلیــل 
تــار* بوردیــو مهگــی  یخ بــاره ی مفاهــم نقــش یــا هنــاد، طــرح دوگانگــی ســاختار گیدنــز و مفهــوم ر پارســونز در
ــی انــد. فــرض اســت كــه، صــرف  نظــر از زمــان و مــکان، ایــن مفهوم پردازی هــا  یخ مفهوم پردازی  هــای فرا تار
گــر عمومیــت و بــدون بافــت  در حتلیــل انــواع جوامــع یــا موقعیت هــای اجتماعــی كاربــرد متفــاوت دارنــد. ا
یه هــای  یژگــی در نظر یه هــای بنیــادی و ابزارهــای مفهومــی را مقایســه كنــم می بینــم ایــن و بــودن* نظر
یســیت  یتیو بــه شــیوه ی  پوز كــه )مثــال(  یه هــایی اســت  ُمــراد نظر بنیــادی بیش تــر مســاله می ســازد. 
ــه پیش رفــت و رشــد  ــاز ب ــا بیــن نی ــوآوری و ادبیــات)7( ی ــاط، ن ــد ارتب می كوشــند بیــن متغیرهــایی مانن
ــام مطالعــات  اقتصــادی روابــط و قواعــد عــام برقــرار كننــد.)8( ممکــن اســت ابزارهــای مفهومــی بــه انج
ی مــور منجــر شــود؛ مطالعــایت كــه می تواننــد شــیوه ی ســاخت، بازتولیــد و  یخ تطبیــی، بافت مــور و تار
یه با بافت مهیشــه  یه هــای بنیــادْی عــدم پیونــد نظر تغییــر كل  هــای اجتماعــی را روشــن كننــد. امــا در نظر
امــد؛ اشــتباه بــه ایــن معــی كــه ارتبــاط بیــن متغیرهــا فقــط  بــه نتایــج بنیــادی یب امهیــت یــا اشــتباه می انج
یــه عــام اســت منی توانــم چنیــن موقعیت هــایی را  در موقعیت هــای خــایص معتبــر اســت، امــا چــون نظر

مشــخص كنــم.

ن یه ی جامعه شناخیت مدر طلوع و افول نظر
یــه ی  یژگی هــای مهــم جامعه شــنایس كالســیک تفــاوت قائــل نشــدن بیــن دو نــوع نظر یکــی از و
كردنــد مناســبات اجتماعــی منَتــج از انقــالب  یادشــده اســت. بنیان گــذاران جامعه شــنایس تــالش 
صنعــیت و انقــالب فرانســه را درک كننــد. در نوشــته های ایــن افــراد از یــک ســو میــان حتلیل های شــان 
ــاط نزدیکــی اســت.  از جوامــع صنعــیت و از ســوی دیگــر دیدگاه هــای مفهومی / روش شناخیت شــان ارتب
یه هــا  مثــال وقــیت بــه كلیــت آثــار ماركــس توجــه كنــم، ســه ســطح می بینــم: ۱( حتلیــی ژرف از دیگــر نظر
ــی از مــواد خــام اصــی مطالعــه ی او باشــند. آلتوســر ایــن مــوارد را عمومیت هــای ســطح  كــه قــرار بــود حبخ
ــد  ــط تولی ــا و رواب ــد، نیروه ــد شــیوه ی تولی ــه ای مانن ــی پای ــای مفهوم ــر ابزاره ــد ب كی ــد. ۲( تا ــک می نام ی

Habitus

Contextless
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ــاره ی »قوانــ�خ حركــت«ِ  ب ــه ی بنیــادی بســط یافته در ی ــد. ۳( یــک نظر كــه عمومیت هــای ســطح دو ان
شــیو ه ی تولیــد ســرمایه داری كــه عمومیت هــای ســطح ســه انــد. 

یــه ی بنیــادی بــه هــم خــورد. زمــاین  در ایــن قــرن، موازنــه ی میــان چارچــوب مفهومــی و نظر
یررشــته یــا شــاخه ای از پژوهــش  كم كــم بــه یــک ز یــه ی جامعه شــناخیت  كــه نظر ایــن اتفــاق افتــاد 
جامعه شــناخیت تبدیــل شــد كــه بیش تــر بــر تولیــد عمومیت هــای ســطح دو متمركــز بــود تــا عمومیت هــای 
یــن تاثیــر را در  ســت�خ كــی بــود كــه بیش تر ســطح ســه. مهــه متفق القــول انــد كــه تالکــوت پارســونز نخ

یرشــاخه داشــت.  ــاد ایــن ز ایج
ــز نســی میــان عمومیت هــای ســطح دو و عمومیت هــای ســطح  ــا متای برخــی از مققــاْن گسســت ی
یه پــردازی انتزاعــی، یب متــوا  ســه را اتفــاق ناخوش آینــدی می داننــد كــه نه فقــط كمکــی منی كنــد، نوعــی نظر
و متزلــزل هــم پدیــد مــی آورد كــه منونــه اش را در كار پارســونز می بینــم.)۹( برخــی دیگــر )از مجلــه خــود مــن( 
ینــد، ایــن اتفــاق را تاســف بار منی داننــد بلکــه بیش تــْر پیامــد  یــه ی پارســونزی می گو آن قــدر كــه منتقــدان نظر
اجتناب ناپذیــر و برگشــت ناپذیر تقســم كاری می داننــد كــه در جامعه شــنایِس درحــال رشــد رخ داده اســت. 
یــه ی جامعه شــناخیت مــدرن  یــرا هــدف اصــی نظر در هــر حــال اهتــام اثبات ناپذیــری اهتامــی نابه جاســت، ز
موعه ای  یه هــای بنیــادی _ عمومیت هــای ســطح دو_  نیســت، بلکــه هــدْف ســاخت مج شــکل دادن بــه نظر
از ابزارهــای مفهومــی _ عمومیت هــای ســطح ســه_  بــرای بــرریس پدیده هــای اجتماعــی اســت طــوری كــه بــا 
 روابط 

ْ
كمکشــان بتوان ســوال های جالب طرح كرد و به حلاظ روش شــناخیت میان ســطوح متفاوت حتلیل

یایب بــرای عمومیت های  ــریب شــیوه ی اصــی ارز مناســب برقــرار كــرد. بنابرایــن در حــایل كــه اثبات پذیــری حتج
ســطح ســه اســت، در عمومیت هــای ســطح دْو ایــن نقــش را فایــده ی اكتشــایف* بــر عهــده دارد. 

یــه ی جامعه شــناخیت مــدرن نوعــی  كــه هرچنــد ظهــور نظر كنــم  كیــد  عــالوه بــر ایــن، بایــد تا
ــار  ــرریس آث ــریب قطــع رابطــه نکــرد. برعکــس، ب ــا پژوهــش حتج ــود، ب گسســت از آموزه هــای مهــم ســنیت ب
ک وود_  دغدغــه ی آن هــا را  یه پــردازان جامعه شــناخیت _ پارســونز، مرتــون، گولدنــر و ال نســل اول نظر
كننــد. ایــن مســاله  ــریب فراهــم  كــه می خواهنــد ابزارهــای مفهومــی بــرای پژوهــش حتج نشــان می دهــد 
كــه عمــال ایــن چارچوب هــا را  هــم از چارچوب هــای مفهومــی آن هــا پیداســت هــم از ایــن واقعیــت 
ــریب جهــان اجتماعــی بــه شــکی  ــرای تبییــن حتج ــا پیروانشــان به عنــوان ابزارهــایی ب ــاال ی یه پــردازان ب نظر
یــه ی  نظام منــد اســتفاده می كننــد. بــا اســتفاده از اصطالحــات تکامــی می تــوان گفــت كــه متایــز میــان نظر
ریب مــور تــر انــد بــا ســازوكار های منســجمی مهــراه اســت كــه  یررشــته هایی كــه حتج جامعه شــناخیت و ز

ــد. ــریب را تضمــ�خ می كردن ــه و پژوهــش حتج ی ــم_  نظر ــد ك رابطــه ی _ هرچن

Heuristic
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كاری  كــرد.  یــایب  كار پیچیــده ی پارســونز را بایــد بــا توجــه بــه مالحظــات یادشــده ارز به گمــامن 
كــرد. بــا  یــادی  كمــک ز صیص ســت  یررشــته ای حتخ كــه ز یــه ی جامعه شــناخیت  كــه بــه تثبیــت نظر
یب در ســطوح خــرد و  ــر ــه پژوهش هــای مهــم حتج نقائــص جــدْی چارچــوب پارســونزی می توانســت ب
یــه ی جامعه شــناخیت پارســونزی، بــدون آن كــه  كالن منجــر شــود و البتــه چنیــن هــم شــد.)۱0( نظر
كار فکــری را بــا موفقیــت درون جامعه شــنایس پیــش  كنــد، تقســم  یــه و پژوهــش را قطــع  ارتبــاط نظر
یــاد توفیــق نداشــت. اســتفاده از ایــن ابزارهــا در  بــرد. البتــه در قالــب ابزارهــای مفهومــی ارائه شــده ز
یبــا  یب موجــب می شــود ابعــاد ارادی زندگــی اجتماعــی نادیــده گرفتــه شــود. ایــن امــر تقر ــر مطالعــات حتج
ــه* از پدیده هــای اجتماعــی منجــر  یســیت و اغلــب فرجام گرایان یتیو ــگار،* پوز ــه نوعــی تلــی یشء ان ب

شــده اســت. 
ابعــاد  بــر  انــدازه  از  بیــش  پارســونز  كرده انــد،  اشــاره  بســیاری  منتقــدان  كــه  مهان طــور 
ــه ی  ی ــژه وقــیت ســطح حتلیــل خــود را از نظر ی ــرد. به و ــد ك كی ــردی نظام هــای اجتماعــی تا نظام مند / كارك
ــاره ی نظام هــای اجتماعــی و حتــوالت بلندمــدت  ب یه پــردازی در اولیــه اش _ كنــش اجتماعــی_  بــه نظر
یــه ی او یــا عامــالن اجتماعــی را مصــوالت  كیــد او بــه ضــرر عاملیــت بــود. نظر آن هــا بســط داد. ایــن تا

كنارشــان می گــذارد. كالً  یــر می كنــد یــا  منفعــل نظــام ارزش هــای پایــه ای تصو
یــه ای دربــاره ی كنــش متقابــل ارائــه كنــد و حتلیــل او بــه  در ســطح كنــش خــرد پارســونز نتوانســت نظر
یه پــردازی دربــاره ی نظام هــای  یه پــردازی دربــاره ی كنش هــای واحــد بــه نظر شــکل غیــر منتظــره ای از نظر
یــه ی پارســونز صرفــا حتــت هدایــت  یگــران نظر اجتماعــی ســیر می كنــد.)۱۱( در نتیجــه، بــه نظــر می رســد باز
مالحظــات هنجــاری انــد، مهــان طــور كــه ارزش های موری در انتظار ایفای نقش هنادینه و در رســوبات 
ضــروری دروین می شــوند.)۱۲( از ســوی دیگــر، در ســطح كالن حتلیــل فــرض كنــم كــه پارســونز جامعــه را 
موعــه ای از  در قالــب چهــار خرده نظــام مفهوم ســازی می كنــد. هــر یــک از ایــن خرده نظام هــا شــامل مج
ــه  ینــش، دســت یایب ب ــردی جامعــه _ گز ــار مســاله ی كارك ــا حــل چه هنجارهــای هنادی شــده اســت و ب
هــدف، انســجام و حفــظ الگــو كــه به اختصــار AGIL نامیــده می شــوند_  ارتبــاط دارد. بــا چنیــن فــریض، 
عامــالن اجتماعــی كاًل حــذف می شــوند. بــر اســاس منطــق AGIL، هــر خرده نظــام بــه چهــار خرده نظــام 
ــو  ــده ای از نظام هــای تودرت ــه تركیــب پیچی ــت واقعیــت اجتماعــی ب دیگــر تقســم می شــود. پــس در هنای
تبدیــل می شــود. بــه نظــر منی رســد در ایــن ســاخت پیازی شــکل، كنشــگران كالن ماننــد گروه هــای ذینفــع و 
جنبش هــای اجتماعــی بــه حلــاظ نظــری جایــگاه مشــخیص داشــته باشــند. ایــن بــه معنــای عدم اشــاره ی 
ریب شــان به كنشــگران كالن یا مجعی نیســت. بلکه فقط به این معناســت:  پارســونز و پیروانش در آثار حتج

Teleological
 Reified
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یــر می كننــد، نــه فقــط بــر  تــار تصو هنگامــی كــه آن هــا كنشــگران كالن را بــه عنــوان عامــالن نســبتا خود مخ
طبــق چارچــوب مفهومی شــان كــه بــا آن تعــارض هــم دارد.)۱۳( 

یــژه روی موضوعــات عاملیــت_ ســاختار و خــرد_  كالن متركز دارم و البته حبم به  در ایــن كتــاب به و
یــه ی جامعه شــناخیت پسا پارســونزی  ل خواهــم كــرد كــه نظر ایــن موضوعــات منحصــر نیســت و اســتدال
تلــی دارد كــه مهه شــان هــم مساله ســاز انــد. دســته ای جامعه شــناس هســتند كــه روی كــرد  بــه جهــات مخ
یژگی هــای یش انــگار و بیــش از  تفســیری دارنــد و ســنت پارســونزی را ادامــه داده انــد. ایــن دســته مقابــل و
كیــد می كننــد.  یــاد تا كنــش جــدی نشــان داده انــد و بــر عاملیــت ز حــد نظام منــد كاركردگــرایی ســاختاری وا
ــاره ی شــیوه ی  ب یــزه كرده انــد كــه مقابــل پژوهش هــایی كــه در كنــش را طــوری تئور مهچنیــن كنــش و وا

ــاد كــرده اســت. ارتبــاط موقعیت هــای ُخــرد و ســاختارها و كنشــگران كالن اســت موانعــی ایج
یــه ی  كــه بــه موضوعــات عاملیــت _  ســاختار و خــرد _  كالن مربــوط می شــود، نظر تــا آن جــا 
یــات تاثیرگــذار  یــه یکــی دیگــر از نظر انتخــاب عقــالین هــم بــا مســائل مشــاهبی مواجــه اســت. ایــن نظر
كالن پارســونزی و  یه  هــای  گرایش هــای فرجام گرایانــه و یش انــگار نظر كــه تــالش می كنــد بــا  اســت 
یه پــردازان انتخــاب عقــالین تــالش می كننــد شــکاف خــرد _  كالن را پــر  كنــد. نظر ماركــی مقابلــه 
ــام می دهنــد. نشــان می دهنــد كــه چگونــه  كننــد. آن هــا ایــن كار را بــا ارائــه ی »بنیادهــای ُخــرد« انج
یشــه های پدیده هــای كالن _ ماننــد هنادهــای دولــیت، جنبش هــای اجتماعــی یــا حتــوالت انقــالیب_  در  ر

كــه انضمامــی هســتند و در كار افزایــش فایــده و هبینه ســازی انــد. تصمم گیــری كنشگراین ســت 
یــه ی انتخــاب عقــالین می خواهــد بــا روش هــای قیــایس منطــی* ســطوح حتلیــل خــرد و  امــا نظر
یــن« یــا  كالن را بــه هــم پیونــد بزنــد. نتیجــه ی ایــن روش هــا نادیــده گرفــ�خ پدیده هــای »در حــال تکو
ــی ای اســت كــه عقالنیــت در آن ســر و شــکل می گیــرد. بــه ایــن ترتیــب،  یخ بافت هــای اجتماعــی _ تار

یــر مواجــه اســت:  یــه ی انتخــاب عقــالین بــا دوراهــی ز نظر
ــد، گزاره هــای آن  ــکار كن ــخ و بافــت را ان ی ــن«* تار ی ــایس اش »تکو ــردازی قی یه پ ــه نظر ــدر ك هــر ق
ــی و جهــان مشــول دیگــر_  اشــتباه یــا یب امهیــت می شــوند. از ســوی  یخ _ ماننــد مهــه ی گزاره هــای فراتار
دیگــر، هنگامــی كــه انتخــاب عقــالین بــه بافــت هنادی شــده توجــه می كنــد، دقــت منطــی _  قیــایس اش 

از بیــن مــی رود.)۱4( 
یه ی تضاد، ســپس به ماركسیســم  واكنش مهم دیگر در قبال كاركردگرایی پارســونزی نخســت به نظر
و در هنایت بعد از افول نســی ماركسیســم در دهه ۱۹80، به روی كردهای پساساختارگرا / پسامدرنیســیت 
یــه ی  ســت جامعه شناســان ســیایس رادیــکال ایــن واكنــش را مطــرح كردنــد. از آن جــا كــه نظر روی آورد. نخ

Logico-deductive

Emergence
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پارســونز كنــش مجعــی و جــدال را نادیــده گرفتــه بــود، ایــن گــروه از جامعه شناســان برآشــفته شــده بودنــد. 
یــه ی اجتماعــی پســامدرن آن اســت كــه فقــط مفهوم پردازی هــای پارســونز  نکتــه ی جالــب دربــاره ی نظر
یــه ی جامعه شــناخیت را  دربــاره ی نظــام و كنــش را رد منی كننــد بلکــه تــالش او در شــکل گیری و تثبیــت نظر
یررشــته ی خاص  یســیت تــالش می كــرد جامعه شــنایس را یک ز یتیو هــم رد می كننــد. پارســونز بــه شــکل پوز
جامعه شــنایس و به عنــوان فعالیــیت فکــری تثبیــت كنــد؛ فعالیــیت كــه منطــق حتلیــل آن متمایــز از حتلیــل 

یه پــردازی در دیگــر رشــته های مشــابه اســت. فلســی یــا نظر
یســم خــام و كوته فکــری نظــری  یتیو جامعه شــنایس هایی كــه از پارســونز متاثــر بودنــد نوعــی پوز
كل گــرایی اقتصــادی ماركســم را و  كرده انــد هــم  یژگی هــا را رد  داشــتند. پساســاختارگرایان هــم ایــن و
این چنیــن بــه موضوعــات فلســی و حتــوالت نظــری در حوزه هــایی ماننــد زبان شــنایس، نشانه شــنایس و 
یــدا یــا چهره هــای برجســته در حوزه هــای  كنــون فیلســوفاین ماننــد فوكــو و در روان كاوی روی آورده انــد. ا
یــت پیــدا كرده انــد. همیــن نکتــه نشــان می دهــد  یــه ی اجتماعــی مور دیگــر ماننــد لــکان در گفتمــان نظر

ایــن رشــته ی خودشــیفه مایــل اســت بــر موانــع مکــم غلبــه كنــد و افق هایــش را توســعه دهــد. 
كــه در ادامــه خواهــم گفــت، ایــن نگــرش بــا تــالیش نظام منــد و بــه حلــاظ نظــری  امــا مهان طــور 
منســجم مهــراه نیســت؛ تــالیش بــرای تبدیــل بینش هــای برگرفتــه از فلســفه و رشــته های دیگــر بــه یــک 
ــردازی جامعه شــناخیت راه  را  یه پ یــه ی جامعه شــناخیت. در عــوض نظر ــرای نظر چارچــوب مناســب ب
ــه را  ــرد و زمین ك ــاز  ــاره ی موضوعــات هسیت شناخیت / معرفت شــناخیت ب ب ــرای حبث هــای مبتــدی در ب
گاه فراهــم كــرد.  بــان، گفتمــان، متــون و ناخــودآ بــرای تقلیــل مطالعــه ی جوامــع پیچیــده بــه مطالعــه ی ز
ــار گذاشــتند.  كن ــن، پساســاختارگرایان متایزهــای ســاختار _  عاملیــت و خــرد _  كالن را  ــر ای عــالوه ب
ــد  ــا م�خ هــا را عامــالین رتبه بنــدی می كنن ــه گفتمان هــا ی ــه چگون ك ــد  ــن نتوانســتند نشــان دهن مهچنی
یژگی هــای رتبه بنــدی در  كــه به طــور تبعیض آمیــزی قــدرت دارنــد. مهــه ی این هــا موجــب شــد از و
ــریب بــه كی گسســته  یــه و پژوهــش حتج جوامــع پیچیــده، به طــور نظام منــد، غفلــت شــود و رابطــه ی نظر
ی مــور یــا  یخ شــود یــا بــه مــویی بنــد باشــد.)۱۵( چنیــن گسســیت نــه در جامعه شــنایس ماركسیســیت تار
كــه در حیطــه ی جامعه شــناخیت  ــار منتقــدان پارســونز  كاركردگــرایی پارســونزی دیــده می شــود نــه در آث

ُخــرد و هرمنوتیك مــور انــد.
یــه ی پارســونزی و نــوع تقســم كاری را كــه ارائــه كــرد كنار گذاشــت.  پساســاختارگرایی هســته ی نظر
یه پــردازاِن تاثیرگــذار هســتند كــه خودشــان را از مفروضــات اصــی پساســاختارگرایی  امــا تعــدادی از نظر
شــوند.  گذاشــته  كنــار  كاركردگــرا  یه پــردازی  نظر اشــکال  مهــه ی  كــه  انــد  موافــق  و  می كننــد  جــدا 
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یه پــردازاین ماننــد گیدنــز، نوربــرت الیــاس و بوردیــو بــرای گــذر از تقســم بندی ذهنیت گــرا _  عینیت  گــرا  نظر
در جامعه شــنایس تــالش كرده انــد كــه بــه جــای بازســازی كاركردگــرایی پارســونز از آن عبــور كننــد و بــرای 
ــده ی  ــا را از دوگانگی هــای گم راه كنن ــه به زعــم خودشــان م ــد ك ــه كردن ــی  ارائ هدفشــان ابزارهــایی مفهوم
ــات دهنــد. در كتــاب جنبه هــایی از جامعه شــنایس  ســوژه _  ابــژه، كنــش _  نظــام و خــرد _  كالن نج
تــار بوردیــو را بــرریس می كــم و فــارغ از  یخ یــه ی ســاختاربندی گیدنــز و مفهــوم ر آرایــی* الیــاس، نظر
كاركردگــرایی به طــور عــام و  كــه نتوانســته اند از  ل می كــم  فایــده ی ایــن نــوع مفهوم پردازی هــا اســتدال
كاركردگــرایی پارســونزی به طــور خــاص فراتــر رونــد. آن هــا فقــط اصطالحــات كاركردگرایانــه و نامتــداول را 
كنــار گذاشــته اند در حــایل كــه از منطــق بنیــادی آن در كارهای شــان اســتفاده می كننــد. در نتیجــه عناصــر 

فیانــه بــه آثارشــان راه می یابــد.  پهــان كاركردگــرایی مخ
در هنایــت در یــک روش معتدل تــر برخــی از شــاگردان قدمیــی و جدیــد پارســونز كوشــیده اند از 
یژگی های بیش  كاركردگــرایی پارســونزی عبــور نکننــد بلکــه آن را بازســازی كننــد. طــوری كــه بر بعــی از و
از حــد نظام منــد آن تســلط یابنــد. مــن پارســونزی نیســم امــا هــدف اصــی در راه بــرد نظــری ام بیش تــر 
بازســازی كاركردگــرایی اســت تــا عبــور از آن. از ایــن حیــث، بــا نوكاركردگرایــاین ماننــد جفــری الکســاندر، 
یژگی هــای مفیــد كاركردگــرایی و  ــرا آن هــا می خواهنــد و ی ــا نیــل امسلســر بســیار هــم دل ام ز پــل كولومــی۱ ی

تکامل گــرایی پارســونز را اصــالح كننــد. 
نقــد اصــی مــن بــه كار آن هــا ایــن اســت كــه تالششــان در بازســازی كاركردگــرایی پیش رفــت خــویب 
یاتــر كننــد _ ماننــد  یــه ی پارســونزی را پو نداشــته اســت. ایــن تالش هــا مفاهیمــی را كــه قــرار اســت نظر
یــق می كننــد بــدون  ــایل* بــه بدنــه ی پارســونزی تزر راه بردهــای گروهــی یــا تضــاد طبقــایت_  بــه  شــکل ارحتج
 AGIL یــژه چارچــوب یــه ی پارســونزی، به و یژگی هــای اصــی نظر آن كــه اثــرات نظــری ایــن مفاهــم را بــر و
ــه ایــن  تالش هــا تغییــرایت  ــایب كننــد. البتــه در این جــا اســتثنائایت هــم هســت.)۱6( طــوری ك ی آن، ارز

صــوری، نــه بنیــادی، در ســاختمان نظــری پارســونزی پدیــد آورده انــد.
واهــم، بــه پیــروی از هابرمــاس، آن چــه را امــروز در جامعه شــنایس نظــری اتفــاق  گــر حبخ در كل ا
یــم چهــار دســته از گرایش هــای متــداول  می افتــد بــه نتایــج ســازنده ی كار پارســونز ربــط دهــم، بایــد بگو

منی تواننــد ابعــاد مثبــت و مفیــد آثــار پارســونز را قبــول كننــد: 
صیص شــده را دنبــال  یه پــردازی پژوهش مــور و حتخ كــه نظر كســاین هســتند  ســت  دســته ی نخ
یه   یه پــردازی را پارســونز شــکل داد. ایــن گــروه یــا بــه شــکل انصــاری و یک ســو می كننــد. ایــن نــوع نظر
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كیــد نــاكایف پارســونز بــر تعامــل ُخــرد ســر و كار دارنــد كــه جامعه شــنایس های خــرد تفســیری را شــکل  بــا تا
داده انــد، یــا مهــه ی ســاختمان نظــری پارســونز را پذیرفته انــد و شــاخ و بــرگ بیش تــری بــه آن داده انــد 
ــایل وارد دســتگاه نظــری پارســونز كرده انــد و نوكاركردگــرایی را  و یــا بــه دل خــواه عناصــری را بــه شــکل ارحتج
ــرد و  ــه ی پارســونزی موضوعــات ســاختار _  عاملیــت و خــرد _  كالن را مطــرح ك ی ــد. نظر شــکل داده ان

البتــه راه حــی بــرای آن نداشــت. 
دســته ی دوم كســاین هســتند كــه در مقــام پاســخ بــه ایــن موضوعــات بــه راه حــل قیــایس _  منطــی 
یه هــای انتخــاب عقــالین(. روی می آورنــد  و فقــط می تواننــد راه حل هــای تقلیل گرایانــه ارائــه كننــد. )نظر

كاركردگــرایی پارســونزی را رد می كننــد  كــه نه فقــط  دســته ی ســوم پساســاختارگرایاین هســتند 
علــوم  بیــن  و  درون  متعــارف  مرزهــای  و  متایــزات  و  جامعه شــناخیت  یــه ی  نظر در  كار  تقســم  كــه 
كــه بــه جامعه شناســاِن  یه پردازی هــایی روی آورده انــد  گــروه بــه نظر اجتماعــی را هــم رد می كننــد. ایــن 

منی كنــد. كمکــی  ریب مســلک  حتج
صــیص  ریب مســلک و حتخ ــردازی حتج یه پ ــه نظر ــا حــدودی ب ــه ت ــارم كســاین هســتند ك دســته ی چه
پارســونزی وفــادار انــد، امــا تــالش كرده انــد از كاركردگرایی / تکامل گــرایی او عبــور كننــد. آن هــا فقــط بــه 

ــر رفته انــد نــه بــه حلــاظ متــوایی. حلــاظ صــوری از كاركردگــرایی فرات
ســت تشــخیص مشــکل اســت. در آن  ــش نخ ش هــایی از كتــاب را توضیــح می دهــم. حبخ كنــون حبخ ا
یه هــای انتخــاب عقــالین )فصــل ۲(  نشــان می دهــم چــرا جامعه شــنایس های تفســیری )فصــل ۱( و نظر
ــرای مســاله های ســاختار _  عاملیــت و خــرد _  كالن پیــدا كننــد.  نتوانســته اند راه حل هــای مناســی ب
یه هــای پساســاختارگرا بــه دلیــل اســتفاده از راه بــرد متایــززدایی*  عــالوه بــر ایــن، نشــان می دهــم كــه نظر
یه پردازی هــای خــایص روی آورده انــد كــه مانــع بــرریس  نظــری _ حــذف مرزهــای بیــن رشــته ها_  بــه نظر
ــش دوم بــه برون رفت هــای  ــریب شــیوه ی شــکل گیری و حتــول جوامــع پیچیــده اســت )فصــل ۳(. در حبخ حتج
یه هــایی را كــه مدعی انــد از كاركردگــرایی پارســونزی فراتــر رفته انــد منتقدانــه  احتمــایل می پــردازم. ابتــدا نظر
یــه ی الیــاس در فصــل 4 و بوردیــو و گیدنــز در فصــل 6(. ســپس نشــان می دهــم كــه  بــرریس می كــم )نظر
می تــوان حبــث ســاختار _  عاملیــت و مفاهــم ماركسیســیت تکنولــوژی، متلــک و ایدئولــوژی را برای كمک 
یــه ی پارســونزی هومشندانــه بــه كار گرفــت )فصــل ۵(. در هنایــت بــا كمــک گرفــ�خ از  بــه بازســازی نظر
یه پــردازی كاركردگــرا  موعــه ای از ابزارهــای مفهومــی معــریف می كــم كــه هــم بــه كار نظر گام هــای یادشــده مج
ریب مســلک كمــک می كنــد تــا از ســطح حتلیــل خــرد بــه ســطح میانــه  می آیــد و هــم بــه جامعه شــناس حتج
و كالن بــرود و البتــه از اهتــام تقلیل گــرایی و یش  انــگاری پدیده هــای اجتماعــی هــم دور باشــد )فصــل 7(. 

Dediferentiation
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عمل گرایی مفهومی
كــم،  كتــاب و دو اثــر نظــری قبــی ام انتخــاب  واهــم عنــواین بــرای جهت گیــری اصــی  گــر حبخ ا
یــم.)۱8( یس.اس پیــرس۱ مفهــوم عمل گــرایی را رویش  اصطــالح »عمل گــرایی مفهومــی«* را برمی گز
گــر  بــرای توضیــح و روشــن كــردن مفاهــم بــر اســاس شــیوه ی كاربــرد عمــی آن هــا می دانســت.)۱۹( ا
یــه ی جامعه شــناخیت                                          یــم وظیفــه ی اصــی نظر كنــم می توانــم بگو بــه عمل گــرایی این طــور توجــه 
_ طــوری كــه پارســونز و دیگــران بســط داده انــد_  توضیــح ابزارهــای مفهومــی رایــج و ســاخت ابزارهــای 
ــن ترتیــب، مــن از  ــه ای ــده ی آن هاســت. ب ــر اســاس فای ــه ب ــه حقیقــت، ك ــل ب ــر اســاس نی ــه ب ــد، ن جدی
ــه ی گزاره هــای عــام  ــم: ۱. ارائ ــد دوری می ك ــر را دارن ی ــه اهــداف ز ــه ای ك یه پردازی هــای بلندپروازان نظر
ــه شــکل  ــا ب « و تعمم  هــای فــارغ از بافــت ی ــه شــکل »قوانــ�خ بنیــادی _ عمومیت هــای ســطح ســه_  ب
حتلیــل فلســی ماهیــت هسیت شــناخیت امــر اجتماعــی ۲. امــکان شــناخت اجتماعــی ۳. تاســیس مفهــوم 

ســوژه و....
ــه  ی ــرم. پــس نظر ــرده را می پذی ــزی ك ی ــه پارســونز در حــوزه ی فکــری  پایه ر در كل، تقســم كاری ك
یــایب  كــه هــدف اصــی اش ارز صــیص در جامعه شــنایس می بینــم  یــر رشــته ی حتخ جامعه شــناخیت را ز
انتقــادی ابزارهــا و چارچوب هــای مفهومــِی موجــود و ســاخت چارچوب هــا و ابزارهــای مفهومــی جدیــد 
ایب ســت. از حلــاظ  اســت. دوبــاره بایــد بگــومی كــه هــدف غــایی* ابزارهــا از جهــیت ســلی و از جهــیت ایج
ســلی هــدف غــایْی حــل معماهایی ســت كــه مانــع ارتباطــات بــاز و گفت و گو مــور میــان عاملــان اجتماعــی 
ــریب در جهــان اجتماعــی اســت كــه  ــایب هــدف غــایْی تســهیل امــر پژوهــش حتج می شــوند. از حلــاظ ایج
ــام  ایــن كار را بــا طــرح ســؤاالت نظــری جالــب و ارائــه ی ابزارهــای مفهومــی بــرای مطالعــات تطبیــی انج
می دهنــد. گفتــی اســت ایــن ابزارهــای مفهومــی امــکان حركــت از یــک ســطح حتلیــل بــه ســطوح دیگــر 

حتلیــل را فراهــم می كنــد.
یــه ی  یــف نســبتا مــدود از نظر به تفصیــل در فصــل ۳ خواهــم گفــت كــه معتقــد ام نبایــد ایــن تعر
جامعه شــناخیْت جامعه شناســان را از فلســفه یــا دیگــر رشــته های مرتبــط بی نیــاز كنــد. در ایــن صــورت 
ــا دیگــر رشــته ها  امــد كــه رابطــه ی ایــن علــوم ب ــزوای علــوم اجتماعــی منی انج یــف بــه ان نه فقــط ایــن تعر
یــت  یشــه دارد كــه بــر مبنــای آن هو دیــد رابطــه در موقعیــیت مســتقل ر دیــد و احیــا می شــود. امــا ایــن حتج حتج
یه پــردازی جامعه شــناخیت از بیــن منــی رود و بــه ُطفیــی فلســفه، زبان شــنایس یــا روان كاوی  و منطــق نظر
یه  یــه ی جامعه شــناخیت ارائــه كــردم، ایــن نظر یــی كــه از نظر تبدیــل منی شــود. بــه عبــارت دیگــر، طبــق تعر
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