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 خواننده سخني با 

فزايندده بده    طور به اخيراًيك رشته علمي  عنوان به (Sociology) شناسي جامعه

ضدرور   . تبدديل شدده اسدت    پژوهدان  داندش برای  خصوصاًموضوعي مورد توجه 

ريدزان و سياسدتمداران و    نيز به اين گرايش چه نزد برنامده  عمومي مسايلمواجهه با 

و مدنظم   در چنين وضعيتي توضدي  شدفا   . مردمان عادی دامن زده استچه ميان 

نظدری   هدای  مدد  نقدش  . يابد ميبرای پاسخ به اين تقاضاها ضرور   شناسي جامعه

از ايدن حيدب بسديار     ها آندر  تأملدر پرداختن به واقعيت اجتماعي و  شناس جامعه

در ميانه انتزاع و انضمام نظری و در قالب تطبيق با واقع  ها مد اين . يابد مياهميت 

تحقيدق و تحليدل    های دادهبه ياری منطق بهينه استفهامي از  توانند مي مسايليا حل 

  .بهره جويند ها آن

خاصدي از   ایه شكل توانند ميكنش و نظام اجتماعي  ایه مثا  نظريه عنوان به

بدا اعمدا  نهدن را نيدز از ديدده       هدا  آن يتعدال كاركردهای ساختي را عيان دارندد و  

 ایهد  ائي نيدز بده نسدبت بدا اهددا  و ارزش     به واقعيا  غد  ها كنشعطف . فروننهند

در عين حا  جامعده  . زند ميتاريخ كنشگری را رقم  واجتماعي رابطه دارد د  انساني

از  توانددد مددييكپارچدده نبددوده و تعدداما  وضددعيتي در آن   كدداماًاز ايددن حيددب 

 . مختل برخوردار گردد كاركردهای

نهادين و سازماني موجود با اهددا    ایه ردن انتظار تبيين رابطه بين نظامبرآو

بلكده ؛ و نده ايددئولوكيك   شدود  مدي  اتوپيدايي مختلف اجتماعي در اين شدرايط نده   
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در حيا  اجتماعي جوامع خاص نشدا    كنندگان مشاركت های انتخابآشكارا از 

و لداا   شدود  مدي خت علمي جامعه معندادارتر  ي به مدد شنايها گزينهچنين . گيرد مي

كه از احصا و توصيف  ها گزينهاين . افتد ميتوليد علمي به صاحيت علمي محتاج 

ه و بده شدكل خلفدي بده     انتقدادی نيدز بدود    ضدمناً اما ؛ اند برآمدهو تبيين نظم موجود 

و در پرتدو انتقداد بده گشدودن راه آيندده       دهندد  مدي كدردن نيدز راه   ديگرگونه عمدل 

در اجماع گفتماني آگاهانه راجع بده ايدن امدور     ها محدوديتتشخيص . پردازند مي

  . طلبد ميرا  ها دانشگاهنيز تضمين جايگاه حقوقي و آموزشي امن در برنامه درسي 
**** 

را بيدان   شناختي جامعهنظری سنت  كوشد مينظر به چنين الزامي كتاب حاضر 

 يتيويسدتي و ديدالكتيكي ميدان مكاتدب    كند تا زمينه تلفيدق رويكردهدای غالدب پوز   

 ایهد  . در عين حدا  تركيدب روش  كاركردگرا و تغييرگرا فراهم آيد يشناس جامعه

اجتمداعي   مسايلتا سير عقاني دريافت  آيد ميي و كيفي نيز به كمك تحقيق كمّ

حتي به مدد معرفت عاميانه جاری در زندگي  ها آنزيسته در  تأملبا عاطفه ناظر به 

ايدن رهيافدت از شدناخت    . غنا يابد تر عميقو  تر گستردهشهودی هر چه  روزمره در

معطدو  بده امدر تحقيدق نيدز بركندار نيسدت و واقعيدت ارزش را          ایهد  یارزشداور

 . سنجد ميكنش تحقيق ارزش متغيری واقعي بر همچون 
 

 عباس محمدي اصل 

 دانشگاه عالمه طباطبائي



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

روابدط اجتمداعي   ، موضدوع ايدن علدم   . اسدت  (Science)علدم  ، يشناسد  جامعه

بده اتكدای ارتباطدا  زبداني و سدنن       هدا  سازمانو  ها گروهآدميان در قالب نهادها و 

كده   ان و مكان مشدخص اسدت  در مطالعه اين واقعيت محدود به زم. فرهنگي است

اثباتي  ایه طالعه تجربي امور اجتماعي با روشرا به منزله م يشناس جامعه ابتدا كنت

سوسياليستي تحليل ، ماركس از منظری متفاو . برآمده از علوم طبيعي معرفي كرد

. مقابله كندد  تخيلي ایه سوسياليست جامعه قرن نوزدهم را علمي ناميد تا با اتوپيای

بده نحدو بسدنده     ها آنرويكرد  ادامه سنت كنت و اسپنسر استدال  كرددر دوركيم 

بده   طبيعي ایه فاكتاجتماعي مانند  ایه فاكتو خواستار آن شد كه  علمي نيست

در  تجربددي-منطقددي هددای روشنيددز بددر كدداربرد   ارتوند. پددتلقددي شددومنزلدده شددي 

تداريخ و  هدم تفهدم اثبداتي را روش مناسدب مطالعده       وبرپای فشرد و  يشناس جامعه

درصددد  رفتارگرايانده  نيدز بده تبدع ايدن سدنت       متأخران شناس جامعه. جامعه انگاشت

 (Verification) ييدپدايری تأبدر اصدل    تأكيدد و منطقي  گرايي اثبا آموزه تقويت 

و خطای كور آزمون  با مواجههالندبرگ در نئوپوزيتيويسم راديكا   مثاً. برآمدند

سيسدتماتيك دنيدای   متمدايز از شدناخت   اجتمداعي   ایهد  و اعوجداج عداطفي داوری  

ان نيز بدين طريق رفتند تدا  شناس جامعهبسي ديگر از . عَلَم مخالفت افراشتفيزيكي 

ایهدد تطددابق شددناخت پديددده عدددم ،بدده اتكددای اسددتدالال  فلسددفه علددم خصوصدداً
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بدر   تأكيدد در ايدن راسدتا ابتددا     . علوم طبيعي مبرهن دارندد  ایه اجتماعي را با روش

. استنتاجي را پيش كشديد د  آموزه فرضي، استدال  قياسي در روش تحقيق اجتماعي

از حقدايق   ای مجموعده جويدای   تواندد  ميسپس چون مشخص شد علوم اجتماعي ن

در طلدب تبييندي بهينده از     (abductive logic)منطق استفهامي ، باشد نهايي و مطلق

وقدايع   بيندي  پديش واقعيت سيا  و نسبي و جاری اجتماعي برآمد و كوشيد تبيدين و  

مشاركتي كيفي با كنشگران در جريان زندگي روزمره پي گيدرد و  جامعه را در هم

قوانين صور اجتماعي با قواعد تعاما   سان بدين. برسازدا نظرورزی با آنهو در هم

وضعيتي در اين عرصه تكميل گرديد و امكان عمدل انكشدافي پدس از نقدد خلفدي      

معندای آميختگدي    ايدن امدر بده   . و نوسازی آن شدود  ييرهاواقعيت جامعه دستمايه 

ر تداريخ پدژوهش در ايدن    تجربي حسدب تكيده بد    يشناس جامعه توصيه و تجويز در

 پرسشدگری  سدادگي همدان  بده   تواند نمي شناس جامعهدر اين صور  . عرصه است

وجددود و  مددثاًبدده كدداربرد روش تجربددي بپددردازد و   شددناس زيسددتدان يددا  شدديمي

گدر گدرفتن   ا. اجتماعي را طبيعي گيرد ایه وديت يا مواجهه گفتماني با پديدهموج

-اما هدم ؛ آ  تايپ برآيداجتماعي توسط طرح ايده ایه ماك برای مقايسه پديده

بدر   تواندد  مدي نظرورزی مشاركتي به اتكدای تلفيدق تبيدين و تفهدم يدا نظدم و تغييدر        

نده قواعدد   ی قدوانين و  جسدتجو ، اجتمداعي  ایه فاكت بندی طبقهمعضا  ناشي از 

 . همايندی فائق آيد جای بهپيگيری رابطه عليت در نهايت تعاملي و 

. نيسدت  (Classification) بنددی  طبقه صرفاً يشناس جامعه علم خصوصاًو علم 

تنها به دو راه برای جستجو و علم تجربي  های شيوه گااری بنيان فرانسيس بيكن در

از حدواس و جزئيدا    عقلدي   پدرواز : كه عبار  باشند ازمعتقد بود كشف حقيقت 

با صدعود تددريجي و بددون     حواس و جزئيا  نيز اعتایو ها  ترين آگزيوم كلي به

 (Bacon,1878:Book 1) . هدا  ترين آگزيدوم كلي به وقفه تجربي تا دستيابي آخر سر

ولدي در شدكل   ؛ اسدت  مددنظر سير استدال  از كدل بده جدز     ، در شكل قياسي او 

تداش   هدر دو مدورد نيدز بده    . جزئيا  مورد توجه قرار دارد یاحصا، استقرائي دوم
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توسددط بسددياری از كدده  انجامددد مددي در جهددان اشدديا بندددی دسددتهبددرای توصدديف و 

از اين نگره در عرصه علدم تجربدي   . شود ميانجام  طبيعيان و مورخان شناس زيست

 های ويژگي بندی طبقهسر از  نهايتاً ها آنمشاهدا  دقيق و توصيف  رسد ميبه نظر 

. نهداده شدده اسدت    يشناسد  جامعده و اين راه نيز الجرم پديش پدای    درآوردهمشهود 

تعريدف موضدوع از   را شامل  شناختي جامعهتحقيق مراحل دوركيم چنين است كه  

توصيف انواع طبيعي پس از مطالعه بسدياری   ،قابل مشاهده ایه مشخصهنظر برخي 

اندواع و امثددالهم، بررسددي   وجددنس  گونده و  بلدددر قا هددا آن بنددی  طبقدده، از مدوارد 

تاش برای كشدف هدر قدانون كلدي     و باالخره  داليل تنوعو معطو  به ای  مقايسه

واره از فاكدت  تلقي شدي  (Durkheim,1950) . يحتمل متظاهر در آن انگاشته است

در  اش ده و تحميلي بر فرد و مقيدكنندده اجتماعي چونان امری بيروني و قابل مشاه

شدان   را پس از شناسايي ها آن های ويژگي بندی طبقهنيز  تجليا  هنجاری فرافردی

و  ولي عدام ساز مقايسه و دريافت علل تغييرا  تا حد لحاظ نتايج كلي در فرم زمينه

اشديای  اندواع مختلفدي از    هدای  ويژگدي مكدان تعريدف   اهاا  . معانتزاعي در پي دارد

اندد،   شدده  بنددی  طبقده اجتمداعي  های  گونه عنوان بهكه اجتماعي در شرايط تجربي 

جهدان  زيدرا  ؛ آورد مفهومي برای ايدن كدار را الدزام مدي    ضرور  وجود چارچوبي 

همچون حيوانا  و گياهان مدورد  با مرز فضايي خاص ای منفصل  مادهنه اجتماعي 

جهان متشدكل از  كه جهاني متداخل از امور سيا  است و اين  شناس زيستمطالعه 

 ایه و ايده ا فاهمآرزوها، انتظارا ، م اهدا ،از تعاطي  تماعي معناسازروابط اج

لداا مشدكل واقعدي ايدن     و  اجتمداعي حكايدت دارد   ایه در د  ساخت افراد مرتبط

تواند متشكل  مي اجتماعي با اين همه فرايند مستمر و متداخلكه آيا دنيای  شود مي

 و تداثير و  كرد بندی طبقه را مستقاً ها آنانگاشته شود كه بتوان  از چيزهای گسسته

و اجتمداعي  شناسدي  ريخدت . اددقرار نتحليل تاثر عناصرشان را بر هم نديد و مورد 

كارشناسي اجتماعي از اين لحاظ قرار است قوانين تكامل اجتماعي نظم را نشان تن

انسجام مكانيكي به  مثاًمشخص نيست و لاا دگرديسي  ها آنولي مكانيسم ؛ دنده
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كل تغييرا  ديگدر اعدم از    جای بهرا  (Durkheim,1893/1949) ارگانيگانسجام 

عداوه بدر    روش تطبيقدي اشكا  كار . نشاند سعه و جهش و انقاب و امثالهم ميتو

بافتار معنابخش بده آن  از كردن موضوع تحقيق خارج، بندی طبقهنبود معياری برای 

كشد و لاا به معيارهايي برای مقايسه دقيق طبقدا    واقعيت ميتحريف است كه به 

صدور  مقايسده    . در غير ايدن نكندسطحي را تحليل كه  افتد مينياز  ها آنو اجزای 

آ   زيرا حالدت ايدده  ؛ برد راه به جايي نميپاتولوكيك  طبيعي و ایه نمونه خصوصاً

 ایه تا چه رسد كه بخواهيم از شاخصنمايد  در عرصه اجتماعي غيرقابل تصور مي

را پس از كشدف متوسدط خصدايص اصدلي      ها آنامور به تبيين هم بپردازيم و علل 

 عنوان بهمتوسط  های ويژگيمورد نظر و درافكندن نوعي واجد تمام اين  ایه نمونه

تايپ  آ  ، ايدهوبر اما برای تقريب جزئي وكلي .معيار سامت نمونه آشكار سازيم

 ص واقدع بدوده  سدويه برخدي خصداي    توصيفي را مطرح كرد كه متضمن تشديد يك

(Weber,1949:81-112)  آيدد  مدي داری به كدار مقايسده احدوالي چدون سدرمايه     و .

 (Weber,1930/2001)  ناتدي   يمعضدل  تايپ با واقعيتآ   ايدهپايری  انطباقدرجه

تدوان از آن بدرای توضدي      و نمي آيد مياست كه به سختي به كار استقرا  و قياس 

 سود جست. اجتماعي های واقعيتو دقيق اصو  كلي 

، شناسدي  جامعده در عرصده   بلكده ؛ نيسدت  (Laws)جستجوی قوانين  صرفاًعلم 

ر حاكم بثابت  به نحو نسبتاًكه قانون  . در حاليگيرد ميرا نيز در بر  (Rules) قواعد 

قدوانين  به كنت  مثاً. شود ميخا ولي قاعده از تعاما  وضعيتي آن ا؛ جامعه است

را از ايدن   هدا  آنو اثباتي جامعده نظدر داشدت و     مراحل متافيزيكي و الهياتيناظر به 

. توان سراغ گرفت ها از قواعد وضعيتي مي بازیاما در نظريه ؛ كرد حيب مقايسه مي

بيشتر بده قدوانين   ، جستجو و اعما  شرايط كنتر  واسطه بهي در حالي كه روش كمّ

. معطو  بده قواعدد اسدت    در مواجها  ميداني خود عمدتاًروش كيفي ؛ نظر دارد

كوشند قواعد را در موارد منفدرد بده    موردی نيز ميي چون مطالعه هاي حتي تكنيك

از ايدن  . كه پيمايش درصدد تعميم قوانين عدام اسدت   در صورتي؛ فصيل پي گيرندت
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در شدكل طدرح    مدثاً قياسدي   ی بده شديوه  هدا   حيب استنتاج فرضيا  جديد از نظريه

هدای   گزارهكه راهي است برای تخصيص  (Merton,1949)برد متوسط  ایه نظريه

اگدر  ؛ (Popper,1958)شان  زمان ابطا نويس قوانين جديد تأييدپاير تا  عام به پيش 

، (Kuhn,1962) يافتدد نيداز ن هدا   پاردايمي بدرای گدار از نظريده    در اين ميان به تغيير

 گرايدي  نگری را در پرتو شدمو   تواند دادهرفت و برگشت استفهامي ب قدر هست كه اين

بددين قدرار    (Strauss and Corbin,1990) .غندا بخشدد  در متون خاص فرهنگي قواعد 

ولدي  ؛ سدازد  به كشف واقع ميكه محقق را قادر  دهد هايي دست مي رويهقوانين از 

محقدق و   نظدرورزی قدع و برسداختن آن در ميانده هدم    قواعد محتاج مشاركت در وا

 .هايش به منزله شركای اين طريق است سوكه

جسدتجوی علدل   بده   صدرفاً  يعلمد رويكدرد  ، شدناخت جامعده  تداش بدرای   در 

(causes) ل ، داليد شناسي جامعه در حيطه خصوصاًو  اختصاص نداشته(reason)  را

لل صوری در طي زمدان  بزهكاری يا اعتصاب هم دارای ع مثاً. دهد نيز پوشش مي

رشدان يدا   انگيزه كا ی كنندگان به منزله است و هم داليلي كه بزهكاران و اعتصاب

امدا داليدل   ؛ اگر علل وجه عدام داشدته باشدند   . دارند معناسازی خاص آن عرضه مي

در عدين حدا    . های متمايز هستنددر مورد رويداد ي منحصر به فرداظهاراتمتضمن 

. علت كنشگری واقع شوند توانند ميبروز داليل به عللي خاص منوط بوده و خود 

. همچندين  نمايدد  ل داليل يا تدليل علل هم ممكن مدي در اين صور  است كه تعلي

از اين حيب  كه ناچن؛ ای ميان علل يا داليل برقرار شود روابط دوسويهامكان دارد 

قابدل   چندعاملي اجتماعي دائمداً  ایه معلو  يا دليل و مدلو  در تبيين جای علت و

احتمدالي اسداس    ایهد  در اين صدور  همبسدتگي يدا هماينددی     نمايد و تعويض مي

جامعده  علمدي   هدای   بررسدي  كده در  خصوصداً . شدود  مدي واقع  ناختيش جامعهقوانين 

 . را برقرار كردآزمايشگاهي كامل شرايط توان  نمي
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هنر ، فلسفه، عرفان، دين، توان شامل معرفت عاميانه آدميان را مي ایه شناخت

كده بده طريدق مواجهده      (Common sense)موضوع معرفت عاميانه  . و علم دانست

. همده چيدز باشدد    تواندد  مدي ، دهدد  كردن دست ميشدن يا درونيو شرطي تصادفي

. المثل بيان شده و قالب نظدری خاصدي نددارد    به شكل ضرب چنين شناختي عمدتاً

وحياني آن به رسل در ورزد و شناخت  التفا  مي  الطبيعه به ماورا  (Religion)دين 

. انواع مكاتدب ديندي   دهد ا حداكثر به احكام عقلي ميدان مينزد پيروان نقل شده ي

اما  (Mysticism)عرفان . دهند مينظری اين عرصه معرفتي را تشكيل  ایه نيز قالب

شناسدد و   كشدف و شدهود و الهدام مدي    بدا  موضوع را  متوجه نا  باری است و اين

قالب نظری ايدن عرصده هدم    . كند اشعار نمادين مطرح مي مثاًهايش را در  دريافت

به وجود مشائي يا در ادامه  (Philosophy)فلسفه . شامل انواع مكاتب عرفاني است

بدرد و مكاتدب فلسدفي چنددی      راه مدي  ا كليد  بده پردازد و با تعقدل   نور اشراقي مي

در پدرداختن بده   از سدوی ديگدر    (Art)هندر  . اردد قوالب نظری عرضه مدي  عنوان به

كيفدي   ایهد  هدايش را در گدزاره   دريافتبرد و  بيعت از ابتكار و خاقيت بهره ميط

. روند نظريش به شمار مي ایه مكاتب متنوع هنری هم گويای قالب دهد و ارائه مي

پردازد  محدود به زمان و مكان مشخص مي ایه به واقعيت (Science)باالخره علم 

  ي بده كمّد  يئاه تا گزاره گيرد ميو از تجربه چونان رجوع سيستماتيك به واقع بهره 

ايدن قالدب در عرصده    علدم اسدت و   عرضده دارد. نظريده قالدب نظدری     منزله قوانين
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  .گيرد مياجتماعي رنگ مكتب هم به خود د  علوم انساني

و روش  (Theory)زيددرا بددر نظريدده ؛ از ايددن حيددب علددم اسددت شناسددي جامعدده

(Method) نظريه شناخت جامعي اسدت كده از تعمديم وجدوه مشدترك       . تكيه دارد

نظريده   . اسدت  هدا   و مبين روابط احتمالي بين پديده آيد ميچند قانون علمي بدست 

 ارابتددا و انتهدای تحقيدق    ، واقدع در نگداه بده   هدا   گيری از نهن و ارزش برای فاصله

مختلدف   موضدوع بندا بده تعلقدا     پس از انتخداب  به عبار  ديگر . دهد تشكيل مي

(Habermas,1971) بنددی   نظری بدا صدور   چهارچوب ، هدايت تحقيق بر حسب

تي متغيرهدا  حسب تعاريف عمليدا ها  سپس گردآوری داده. شود ميممكن ها  فرضيه

شان و دستيابي بده   ، دستمايه تحليل روابطگيری قواعد اندازهگيری و تعيين  و نمونه

از تركيب . اند شده در كانا  تجربهاثبا  ایه كه همان فرضيه شود ميقوانين علمي 

ندو بده ندو شدوندگي      واسدطه  بده يابيم كده   وانين نيز به نظريه جديدی دست مياين ق

نيدز جدزو    هدا  آند ارزيدابي  تجديد ، مستمر واقعيت محدود به زمان و مكان مشخص

پدايری آن در جهدان    اربرد ايدن نظريده عداوه بدر انباشدت     كد . ماند وظايف علم مي

 .ق متفاو  صور  گيردحسب عاي تواند ميمشاركتي علم 

ر صدور  بيروندي از منويدا     ای به واقعيدت متغيدری كده عداوه بد     نگاه رابطه

گيدری بده شداخص     در اندازه قاعدتاً، استبرخوردار هم جهان بينانهني دروني در 

(index)  و طيددف(scale)  ي روشددي را هددم و روايددي و پايدداي افتددد مدديهددم نيازمنددد

علمدي نيدز    ایهد  كه اجماع حلقده و احتماال  نه تنها قوانين اعداد بزرگ . طلبد مي

حد تاش بدرای  تا و قوانينش ها  اثبا  دادهبه گيری محقق از ميل  راهگشای فاصله

قدد مسدتمر چوندان بسدتره رشدد علدم       سداز ن  شان بوده و همدين امدر هدم زمينده     ابطا 

بدرای شدناخت فرايندد    هدا   در اين ميدان حساسديت نظدری نسدبت بده داده     . گردد مي

ثير متقابدل نهادهدا بدر كنشدگری نيدز      ي كنشگری تا حد تكوين نهادها و تدأ برساخت

برسداخت كنشدگری علمدي هدم      نه تنهدا ايدن حساسديت نظدری بده     . ضروری است

شان در  ر پرورش افكار جديد و جلب مشاركترا د شناسي جامعهو نهاد  انجامد مي
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بلكه در كنار تعلقا  مختلف معرفتدي در ايدن عرصده    ؛ سازد اعتای بنای علم برمي

تدوان از آن بدرای    گونده هژمدوني مدي   هر ي ازاعم از كنتدر  و فهدم متقابدل و رهداي    

گيری از خود و نقد خدويش   از حيب كاربردش در فاصله خصوصاًنوسازی تمدني 

نده بده معندای     انسدان بدر كدنش   اجتمداعي  های  كننده تعيينشناخت . نيز سود جست

ي از خويش بوده و نه از يلده گااشدتن امدور بده بهانده تحقدق قانونمندد        زداي رسالت

يتي ن شناخت به تعاما  آگاهانه و نقادانه وضعاي. ساختي حكايت دارد  مقتضيا

ي را اقددام ای در هدر   برنامده بخشدد و محاسدبا     در قالب نظام اجتمداعي جدان مدي   

 .سازد تقويت مي


