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  تقدیم به
  استیو جابز
  :که به من آموخت

 انزمان برای شما محدود است. پس وقت خود را برای زندگی دیگر 
زندگی ای  گونه آمیز به دام نیافتید. به در عقاید تعصب تلف نکنید.

نگذارید  ـیجه افکار افراد دیگری هستید.تنکنید که انگار ن
سروصدای افکار دیگران باعث شود به ندای درونی خود گوش 

 جرأت داشته باشید از قلب خود پیروی کنید. ،تر از همه مهم نکنید.
گاه تنها چیزی است که می داند شما به چه تبدیل  ضمیر ناخودآ

  درجه دوم اهمیت قرار دارد. هر چیز دیگر در خواهید شد.
  

  عباس محمدی اصل
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  سخني با خواننده. 1

  گشـاییم  آفرین است هر سـو نظـر دل حیرت
  کس نیست آیینه است و ماییم   در خانه هیچ

  بیدل دهلوی 
  

پردازد. برخی موضـوعات مـورد  ی جامعه میبه مطالعه علم (Sociology) یشناس جامعه
مستقیمًا با زندگی اشخاص سروکار دارند. ازدواج و طالق و آموزش  شناسی جامعه بررسی

ی رونـد. بعضـ شـمار می و پرورش و اشتغال و دین و مهاجرت از جملـه ایـن موضـوعات به
رنـد. هـم مسـتقیمًا بـا زنـدگی اشـخاص سـروکار ندا شناسی جامعه تعمقموضوعات مورد 

شــدن و آلــودگی محــیط زیســت و تکثــر فرهنگــی در زمــره ایــن موضــوعات قــرار جهــانی
کوشـد دریابـد آدمیـان بنـا بـه  عالوه بر تبیین این موضوعات می شناسی گیرند. جامعه می

ای از زنـدگی  هـای سیاسـی چـه تجربـه سن و جنس و طبقه و قومیـت و نـژاد و حاکمیت
های بشـری را  زیسـتی در تمـدنجمعی موجبات بـه توان بر مبنای خرد دارند و چگونه می

  فراهم آورد. 
گردنـد.  می به دنبـال الگوهـای رفتـار اجتمـاعیبرای برآوردن این مقصود شناسان  جامعه

الوه پـس از نگـاه ع کنـد. بـه تنـوع فرهنگـی آن کمـک می این الگوها بـه فهـم زنـدگی و
تفکـری انتقـادی نسـبت بـه  تـوان میآنهـا  بـطاهای ایـن الگوهـا و رو  توصیفی بـه مؤلفـه

الگوهای مزبور اتخاذ کرد و از نتایج چنین تفکری برای عمل انکشافی سود جسـت. نقـد 
المللـی و بحـران نقـص  نظیـر اصـالحات رفـاهی و مهـاجرت بین های اجتماعی سیاست

هـــای خواهی اجبــاری بـــه مــدد بینش و نــاهمجنس (AIDS)سیســتم ایمنــی بـــدن 
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راه درازی  هـم دگرباشـیدگراندیشـی و جربـه از آنجا تا ت شود و شناختی ممکن می جامعه
  نیست. 

شناســان بیندیشــیم و  کنــد شــبیه جامعه ایــن کتــاب کمــک می  مطالعــهدر هــر حــال 
کار  را بـه آنان در ارزیابی تعـامالت و نهادهـای اجتمـاعی نظریات و مفاهیم مورد استفاده

شناسـان از طریـق آن بـه  هگیریم. این مهم مستلزم توجه به روش خاصی است کـه جامع
ان نائل آمده و از این رهگذر اصولی را برای راهنمایی زندگی نسا درک رفتارهای اجتماعی

 هـای روش و هـا شناختی در پرتو بینش کنند. مفاهیم و موضوعات جامعه ایشان وضع می
 را در مـتن زنـدگیآنهـا  پذیر انباشـتان، معنـادار شـده و پیامـدهای واقعـی و شناس جامعه

جهــت کتــاب حاضــر پــس از طــرح  بخشــد. بــه ایــن فرهنگــی اســتمرار می -اجتمــاعی
ها و  مـیالدی، نظریـه ٢٠و  ١٩و  ١٨قرون  شناسی جامعه میراثاندازی مقدماتی از  چشم
در  و رفتارهـای اجتمـاعی  خصـائصدر این عرصه را مرور کرده و بـه  پژوهشی های روش

پـذیری، گـروه، قشـربندی، خـانواده،  امعهج ،فرهنگ .پردازد میالدی می ٢١ابتدای قرن 
، بهداشـت، جمعیـت، تکنولـوژی، قتصـادسازمان، دیـن، آمـوزش و پـرورش، سیاسـت، ا

  گیرند.  و موضوعاتی از این دست نیز در ادامه مورد بحث قرار می های اجتماعی جنبش
بخشـد ژرفا و گستره  ،شناسی به دریافت جامعه تواند در باب این مباحث می تاملگفتگو و 

گاهی مستقل  در  اجتمـاعی کنشـگران همبرابـرو این هر دو نیز منوط به خودیابی و خودآ
در هزاره سـوم  شناسی که جامعه تاملیجامعه مدنی است. گفتگو و و آزاد حریم مشارکتی 

  نماید.  را زمینه ارتباط و بستره ترکیب علوم و زندگی می
  

  عباس محمدی اصل                                                                                                                                               
  دانشگاه عالمه طباطبایی 



 

  
  
  
  
  

  مقدمه . 2

   ؛م در مورد من وجود داردعایک موضوع 
ــــرا از  ــــر زی ــــیه ــــاز م ــــا آغ   کنم،  کج

ـــاز می ـــا ب ـــه آنج ـــر ب ـــار دیگ ـــردم.  ب   گ
  پارمنیدس                                                    

  
موضـوعات خاصـی را  ،ایم گام نهادهشدن  جهانی راینک که ما در آغاز هزاره سوم به عص

هـای  هـای منقـول از هزاره در گزارشآنها  ای از در جوامع گوناگون شاهدیم که نه سابقه
هـای نادیـده بعـد  مین موضـوعات تـا هزارهدهیم ه یابیم و نه منطقًا احتمال می قبلی می

استمرار یابد و از محتوای موجود برخوردار مانـد. امـروز فقـر و گرسـنگی و شـیوع ایـدز در 
بــدیعی از مــدیریت ژاپنــی و  هــای آســیا جلــوه ،کنــد هــایی از قــاره ســیاه بیــداد می بخش
 تیجنسـیهـای سیاسـی و بشجنـهای هنـدی یـا  داری چینی یا مذاهب و کاست سرمایه

دمکراتیـک کشـورهای عربـی یـا  مطالباتاستشهادی افغانی و عراقی یا  حرکاتایرانی یا 
ــا متوجــه عرضــه خــدمات  ،طلبی فلســطینی را بــه نمــایش گذاشــته اســت اســتقالل اروپ
بـا مجـرمین و انواده و برخـورد خـهای کاری و تغییر شکل  تحادیهزنی با ا و چانه اجتماعی

 نمایـد و المنافع خـود می ایه در کشـورهای مشـترکجریـان سـرمتعمیم تکثـر فرهنگـی و 
با مدیریت جهانی و کنترل آلودگی محیط زیست و حـذف تروریسـم  ایاالت متحدهباالخره 

کنـد. در فراسـوی ایـن  المللی دسـت و پنجـه نـرم می و اقتصاد چندملیتی و مهاجرت بین
های ارتباطات ن جلوهتوان آخری ها چنان گسترده است که هم می ها اما نابرابری مرزبندی
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های  خوابی و آشـوب جهان سوم مشـاهده کـرد و هـم از خیابـان الکترونیکی دوربرد را در
  خیابانی در کشورهای مرفه شمال خبر گرفت. 

ترین  یکی از دستاوردهای بروز مسـائل عصـر مدرنیتـه، جـامععنوان  به یشناس جامعه
، تحـوالت آنهـاخت و کنتـرل علمی است که در مواجهه بـا موضـوعات مزبـور بـرای شـنا

کارانـه و  بینشی و روشی مختلفی را از سر گذرانده است. این رشته گاه بـا رویکـرد محافظه
همت گماشته و زمـانی برآینـد ترکیبـی هـر دو را  انقالبی به مطالعه نظم و تغییر اجتماعی

از  دهاسـت. در ایـن راه هـم البتـه اسـتفا هودتری از جوامـع نمـ ه دریافـت گسـتردهدستمای
هـذا همـین زبـان  کمی و کیفی یا ترکیبی همواره محل بحـث بـوده اسـت. مع های روش

رفتـه رفتـه بـه مـوازات  ،ی برقـراری ارتباطـات فرهنگـی در گفتمـان مدرنیتـهامشترک بـر 
گاهی تاریخی از سمت مشابه سازی و یکدست نمودن جوامع بـه سـوی بـه رسـمیت  خودآ

المللـی  ملی و بین های اجتماعی در رفع نابرابریکارگیری خرد جمعی  شناختن تفاوت و به
ــه  ــد دادن آن ب ــی خــود را در پیون ــات ذهن ــه حی ــین علمــی ک ــان کشــیده اســت. چن عن

در نگاه سیستمی به جامعه، تأثیر و تأثر متقابل فرد  ،بخشد اندازهای دیگران غنا می چشم
موضـوعاتی و نقـد  و تاویلتبیین و تفهم توصیف و دهد و در  و جمع را مطمح نظر قرار می

های بینشـی  های اجتماعی، از یافته چون جوشش و کنش و رویش و پویش و پایش نظام
  گیرد.  و دستاوردهای روشی سایر علوم به مراتب بهره می

ای از مسـائل نظیـر خودکشـی و تماشـای تلویزیـون و  ه طیف گستردهب یشناس جامعه
پـردازد و  و تغییر جـنس ارگانیسـم میتأثیر همنشینی یا اقتصاد جهانی و مهندسی ژنتیک 

حساس سازی  کمی (رگرسیون چندمتغیره) و کیفی (نظریه های در این راه از کاربرد روش
ی آن اسـت کـه دریابـد پـدر  شناسـی ورزد. در همـه ایـن مـوارد، جامعه دریغ نمی) به داده

دینـی بـه چـه و سیاسی و  گذارند و نهادهای اقتصادی دیگران چگونه بر رفتار ما تأثیر می
هـا و  دهنـد و مـا چطـور دیگـر مردمـان و گروه ترتیب پندار و گفتار و کردار ما را شـکل می

دهیم. دسـتاوردی کـه در ایـن پرتـو از مطالعـه میـراث  را تحـت تـأثیر قـرار مـی هاناسازم
توشـه نوسـازی تمـدن شناختی اسـت کـه ره شود، بینشی جامعه نصیب می شناسی جامعه
  گردد.  می
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هـزاره سـوم قـرار دارنـد،  شناسی سؤاالتی که از این حیث پیش روی جامعه نتری مهم
  عبارتند از: 

بـر افـراد چگونـه اسـت و ایـن افـراد، دیگـران را چگونـه  تأثیر حوادث زندگی اجتماعی  .١
د و تصورشان از تلقی آنان نسبت به خودشان چیست و این نگاه چه اثـری بـر نبین می

  نهد؟  شان می هویت
 -دوسـتان و شـرایط اقتصـادیمـراودات سانه در مقایسه با پیامدهای ر ثیر خانواده و تأ   .٢

ان تـو مـیسیاسی جامعه بر تربیت فرهنگی نسل فردا چگونـه اسـت و بـه چـه ترتیـب 
  ؟کاستا را هوهگر  برون و ها گروهفاصله درون

امعـه عالقگـی آحـاد ج چیست و بی نقش سیاستمداران در مواجهه با مسائل اجتماعی  .٣
  به آلودگی محیط زیست و نژادگرایی و امثالهم چه تأثیری بر این امر دارد؟

گیرنـد و در عصـر  از کدام منشاء سرچشمه می سهای جاری در مدار  هنجارها و ارزش  .۴
شـان را بـا و فرزنـدان توان فاصله توقعات والـدین از خـود ارتباطات جهانی چگونه می

  خت؟ ضوابط جهانی رصد کرد و بهینه سا
 برابری در تقسیم کار جنسیتی چگونه با وجود تعارض فشار مـذهبی بـر جـدایی دوهم  .۵

ها و تربیت کودکـان دختـر و پسـر  بازیهای جنسیتی در اسباب جنس و یا وجود جلوه
  ممکن است؟

هنگـی ر ف -های سیاسی است یا ساخت مهمترمحیط بر فرد  آیا شبکه روابط اجتماعی  .۶
های چندگانه گروهی چگونه با تجدید مسـتمر پیونـدهای  ویتعضو مناسک سنتی و 

  شود؟ تکمیل می اجتماعی
چگونــه شـدن  جهانیرد دوجنســیتی در عصـر خـترکیـب عقالنیـت و میــل در برآمـدن   .٧

    گیرد؟ ها به چه ترتیبی پا می ها و سایبورگ ممکن است و صلح جهانی با تکوین ربوت
 ایکلبـهمشـاغل  توانـد میترنت به مخچه، چگونـه انتقال دانش و مهارت از طریق این  .٨

  آید؟ بدون مدیریت به چه کاری می کراسیر بوجدید را پوشش دهد و اساسًا 
برش مقاومت کـرد یـا اتوان در بر  آید و چگونه می به چه ترتیب پیش می تغییر اجتماعی  .٩

تـا تعـادل توان اجماعی در مقابل تغییر حاصل کرد  آن را روا داشت و به چه شکل می
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  هم نخورد؟ جامعه بر
پـذیری جـان و روح و جسـم و هـوش حکـم  هوش مصنوعی به چه ترتیب به تفکیک  .١٠

تواند در میانه استعمار و تروریسـم یـا توسـعه و ترقـی، کائنـات را  دهد و آیا بشر می می
    درنوردد؟


