
  شناسي در ايران جامعهآموزش 

  ها مشكالت و فرصت

  1تقي آزادارمكي

  

  چكيده

هـاي   ها و سـنّت  شناسي و آموزش آن در ايران به چالش گيري جامعه در مقالة حاضر ضمن مرور اجمالي بر نحوة شكل
حوزة اصلي بحـث   اي به صرفاً حاشيه شناسي در ايران از علمي در گذر زمان، آموزش جامعه. درون آن توجه شده است

وضـعيت  . و گفتگو تبديل شده و نظر بسياري از سياستمداران، روشنفكران و منتقدان را بـه خـود جلـب كـرده اسـت     
و جنـگ ايـران و    هاي جديد در بازسازي جامعة ايراني پس از انقالب اسالمي  شناسي در ايران با ضرورت جديد جامعه

آمـده، زمينـة دسـتيابي      شـرايط پـيش  . باشد تا زمان حاضر توام مي 1376عراق و دورة اصالحات اجتماعي و سياسي از 
شناسـان را بـه    جامعـه   شناسـي،  دار در سنّت كالسيك جامعه ابهامات و مناقشات ريشه. سنّت مدرن را فراهم كرده است

سـألة سـنّت   تـرين م  اگر اصلي. سوي ايجاد تغييرات بنيادي به لحاظ مفهومي، روشي، موضوعي و بينشي كشانيده است
شناسي، دفاع از جامعـة مـدرن و    يابي آن بود، مسألة اصلي و عمده در سنّت جديد جامعه شناسي كالسيك هويت جامعه

  . تر است اي سالم استقرار آزادي و دموكراسي و ساختن جامعه
  .، جامعة ايراني، جامعة مدرنشناسي جامعهآموزش  :كليدي  واژگان

 مقدمه

شناسـي،   باشـد؛ زيـرا جامعـه    مـي  1320هاي توسعه از دهة  در ايران، مصادف با طرح برنامه شناسي گيري جامعه شكل
يكي از علوم جديدي است كه در مجموعة معارف و علـوم از طريـق سـاماندهي وزارت علـوم و تأسـيس دانشـگاه       

  . كشور مطرح شد تهران به عنوان اولين دانشگاه رسمي
شـده، اولـين    شناسي كه آموزش داده شـده، اولـين كتـاب تـأليف     شناس، اولين درس جامعه از آن زمان به بعد، اولين جامعه

چنـدين سـال بعـد از    شناسـي   جامعـه به طور خـاص،  . شناسي، هر كدام تاريخ متفاوتي دارند آموزشي و دانشكدة جامعه  گروه
شناسـي در ايـران از    علـم جامعـه  . اسـت  افتهه يهاي بعدي رشد و توسع مطرح و در دهه 1313تأسيس دانشگاه تهران در سال 

» شناسي در ايـران  جامعه« به استثناي دو كتـاب كه تاكنون  با وجود اين. حاضر در فرآيند تحول و تغيير قرار دارد تا زمانبدو ورود 

ـ    ارزيابي علمي) 1378(» شناسي در ايران شناسي جامعه جامعه«و ) 1374، مهدي 1347ترابي ( ر ايـن علـم در   از رونـد تحـول و تغيي
شناسـي در ايـران    ، ارائـة سـيماي دقيقـي از وضـعيت جامعـه     هاي تاريخي و سياسي به عمل نيامده است ايران با توجه به دوره
  . رسد ضروري به نظر مي

ها و مناقشات در ارائه و  ، قوتها ضعفوخيزها،  بيان روندها و افتكه  ضمن اينهدف اصلي در نوشتار حاضر  
شناسـي در   در يـك نگـاه كلّـي، جامعـه    . باشد هاي اصلي و آينده آن در ايران نيز مي شناسي، بيان سنّت آموزش جامعه

 كالسيك و جديدايران با وجود اين كه تاريخ چندان طوالني ندارد به لحاظ تاريخي و محتوايي دربردارنده دو سنّت 
چنـان از طريـق    شناسي مطرح و هم يري جامعهگ سنّت اول به لحاظ زماني از بدو شكل. باشد عرض هستند، مي كه هم
اين سنّت به لحاظ زمـاني تـاريخي بـه لحـاظ بينشـي      . شناسي مسلّط است شناسان اثباتي بر بخش اعظم جامعه جامعه

شناسي پس از تحوالت بنيـادي چـون انقـالب     سنّت جديد سنّت دوم جامعه. گرايانه است اثباتگرايانه و روشي تجربه

                                                 
 .شناسي دانشگاه تهران استاد گروه جامعه .1
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. سنّت دوم معاصر و بيشتر اجتماعي و معطوف به زندگي روزمرّه مـردم اسـت  . مطرح شده است و اصالحات اسالمي
  . مندي زيادي به انجام مطالعات كيفي نشان داده است هاي تركيبي بهره گرفته است، عالقه  ضمن اين كه از روش

ة متـون مناسـب بـراي     شناسي، آموزش مفاهيم اصـلي و   طرفداران اين دو سنّت ضمن اهميت دادن به جامعه تهيـ
اي  هاي اجتماعي در نوع نگاه بـه جامعـه و رابطـه    مندان اين رشته، انجام پژوهش انتقال مطالب به دانشجويان و عالقه

به عبارت ديگر، اين دو سـنّت بـه   . شناسي و مسائل و مشكالت واقعي وجود دارد، اختالف نظر دارند كه بين جامعه
شـود، منشـأ اثرگـذاري اسـت؛ ولـي بـه لحـاظ         اسان ايراني در چهار نسل دنبال مـي شن لحاظ اين كه از طرف جامعه

دهنـد، از يكـديگر    هايي كه مورد استفاده قرار مي ها و نظريه شان دارند و روش ديدگاهي كه نسبت به جهان پيراموني
  .شوند متمايز مي

  

  شناسي در ايران پيدايش جامعه

در دورة معاصر به كشـور وارد شـده و از آن بـه عنـوان ابـزاري در سـاختن        در ايران مانند ديگر علومشناسي  جامعه
شناسـي معاصـر نـاچيز بـوده      سهم دانشمندان ايراني در طرّاحي و تأسيس جامعه. جامعة مدرن بهره گرفته شده است

ثرگـذاري بـر   است؛ ولي پس از استقرار آن در ايران، دانشمندان و پژوهشگران ايراني ضمن استفاده از آن، سعي در ا
شناسي مدرن، اروپاي قرن نوزدهم است كه در قرن بيستم در اروپـا و   به عبارت ديگر، محلِّ تولّد جامعه. اند آن داشته

افـت؛ ولـي در انطبـاق آن بـا شـرايط ايرانـي،       ه يهاي تمدني رشد و توسـع  آمريكا با مشاركت بسياري از ديگر حوزه
شناسي از قبيل ريمـون آرون   جامعهخان علم با وجود اين كه بسياري از مور. اند آفرين بوده شناسان ايراني سهم جامعه

شناسـي در بسـتر    بـه طـرح جامعـه   ) 1374(و تقـي آزاد ارمكـي   ) 1374(، جرج ريتزر )1358(، بارنز و بكر )1370(
هـاي آن در   از علـم و جسـتجوي ريشـه    يخي طوالنيتارها سعي دارند تا ضمن ارائة  ، آنپردازند حوادث و وقايع مي

شروع ها  آن. اند آميز آن اشاره كرده به سرانجام موفّقيت تا دورة حاضر خلدون ، ابنارسطو ،افالطونهاي  آراء و انديشه
در قـرن نـوزدهم و آغـاز     شناساني چون كنت و دوركـيم و وبـر   هاي جامعه با تالششناسي را  و فراگير جامعهي جد
ت جامعـه  بيشـترين تـالش در تعيـين     ،در ايـن دوره . اند دانسته تمبيس طـرح مفهـوم   . شناسـي صـورت گرفـت    هويـ

شناسانه، تربيت  شناختي، تحقيقات جامعه هاي تحقيق و بررسي جامعه شناسان، روش شناسي، حوزة عمل جامعه جامعه
تـالش  . شناسـي اسـت   دهي به جامعه تهمه، مصاديق عمدة هوي... دانشجو و محقّق، تأسيس انجمن و تأليف كتاب و

و تـالش صـديقي در ايـران در سـاماندهي     ) هـا  ريتـزر، بنيـان  (اميل دوركيم در اروپا و تـالكوت پارسـنز در آمريكـا    
  ).1378آزاد ارمكي، (باشد  شناسي قابل اعتنا مي جامعه

شناسـي بـه عنـوان     له، جامعـه اولين مرح. شناسي در ايران، چندين مرحله را طي كرده است در نگاهي كلّي جامعه
اي تحقيقي و در نهايت بـه عرصـه نقـد و بررسـي      اي آموزشي مطرح شد و در مراحل بعدي به صورت عرصه حوزه

  : شود در ادامه در حد اجمال بدان اشاره مي. امور اجتماعي در آمد
  

  شناسي  مرحلة آموزشي جامعه: مرحلة اول) 1(

اولـين بـار غالمحسـين     1317در سـال  . باشـد  شناسي از طريق تدريس و تأليف كتاب مي جامعهاين مرحله، همراه با ورود 
مقـدمات و  (» االجتمـاع  شناسي يـا علـم   جامعه«يحيي مهدوي به تأليف كتاب  1322شناسي و در سال  صديقي به تدريس جامعه

ت در دانشگاه تهـران بودنـد، سـعي كردنـد تـا      شناس ايراني كه عضو گروه آموزشي ادبيا اين دو جامعه. اقدام كردند) اصول
جانبـة ايـن علـم اقـدام      ضمن اين كه سعي كردند تا به تدريس همـه . شناسي را فراهم كنند هاي مناسب تأسيس جامعه زمينه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 18

http://ihej.ir/article-1-198-fa.html


منـدان بـه علـم     شناس ايراني در كنار ديگر عالقـه  اين دو جامعه. كنند، تالش زيادي در تأسيس رشته و گروه آن نيز نمودند
ها را از سنّت فرانسـوي   ها و حوزه ها، نظريه شناسي از قبيل مفاهيم، روش شناسي سعي كردند تا مباحث اصلي جامعه امعهج

  .مند به آموزش اين رشته در ايران هستند، اقدام كنند در ايران مطرح نمايند و به جذب افرادي كه عالقه
كـه بـه مـديريت حـوزة علـوم اجتمـاعي در ايـران         او ضمن ايـن . محوريت اين دوره با غالمحسين صديقي بود

هـاي   كـي از دغدغـه  ي از اين رو. هاي عمده توجه كند گيري پرداخت، تالش نمود تا به بيان مفاهيم اصلي و جهت مي
از طـرف ديگـر، او بـه    . اصلي او وضع مفاهيم و اصطالحات فارسي درست در مقابل اصطالحات التين در ايران بود

بدين لحاظ است كه نسـلي كـه او در   . ها توجه داشت وزشي استادان بيشتر از توانايي پژوهشي آنروش تدريس و آم
هـا در ايـران مـؤثّر بـوده اسـت، بيشـتر توانـايي آمـوزش علـوم اجتمـاعي و بـه طـور خـاص               استخدام و تربيت آن

  . شناسي را داشتند جامعه
  

  شناسي  مرحلة دوم، مرحلة پژوهش جامعه) 2(

از اين زمان به بعد . همراه شد 1337تأسيس مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران در سال  اين مرحله با
نراقي، (شناسان ايراني استخدام استاد و محقّق و تأليف و ترجمة كتاب و انجام پژوهش اجتماعي شد  تالش اصلي جامعه

شناسـي از   التّحصـيالن رشـتة جامعـه    ن، بسياري از فـارغ شناسان مؤسس در دانشگاه تهرا در حاشية تالش جامعه). 1344
شناسي در چندين دانشگاه معتبر ديگر كشور از قبيل دانشگاه ملّي، مشـهد، تبريـز،    اروپا و آمريكا به تأسيس گروه جامعه

سـعي  شناسـي، مـديران دانشـگاه تهـران      با درخواست استادان گروه جامعه 1350در سال . اصفهان و پهلوي اقدام كردند
شناسـي را   شناسي، تعاون و جمعيت شناسي، مردم هاي علوم اجتماعي از قبيل جامعه ها و رشته نمودند تا مجموعه گرايش

هـاي   دانشجويان رشـته  1351بدين لحاظ در سال . در دانشكدة جديدي تحت عنوان دانشكدة علوم اجتماعي قرار دهند
تالش . د در دانشكدة جديدالتّأسيس مشغول به تحصيل شدندفوق در سطح كارشناسي و سپس در سطح كارشناسي ارش

ايـن نـوع تـالش در    . شناسي جديد اصلي اين افراد آموزش مباحث علوم اجتماعي بود تا پژوهش و طرّاحي نظام جامعه
صـة  تـرين عر  در اين مرحله، كانوني. ادامه يافت 1357هاي وقوع انقالب ايران در سال  شناسي تا سال سازماندهي جامعه

شناسي و دانشكدة علوم اجتماعي و مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشـگاه   شناسي در ايران، گروه جامعه جامعه
  .تهران بود

او با دقّتي كه در انتخـاب عضـو و همكـار در مؤسسـه     . شخصيت اصلي و مركزي اين دوره، احسان نراقي است
. شناسـي در ايـران را سـامان داد    يـران بخـش پژوهشـي جامعـه    هاي اجتمـاعي در ا  داشت و تالش در انجام پژوهش

هـاي   همكاران او به بيان توانايي نراقي در مديريت پژوهش و صبر و تأمل او در به كار گـرفتن محقّقـان بـا گـرايش    
هـايش از ايـن دوره شـروع شـد و      شناسي با همـة ضـعف و قـوت    سنّت پژوهشي جامعه. متعدد سياسي آگاه هستند

  . ادامه دارد چنان هم
  شناسي مرحلة بحران مشروعيت جامعه) 3(

كـه ويژگـي عمـدة آن، افـول سـازماني و محتـوايي علـوم         مرحلة سوم، همراه است با شرايط پس از انقالب اسالمي
ها و نقد سياسي و ايدئولوژيك از علوم اجتماعي، بسـياري از   با توجه به بسته شدن دانشگاه. اجتماعي در ايران است

در نتيجه كمترين تأليف، پـژوهش و  . هاي علوم اجتماعي به خارج از كشور مهاجرت نمودند ادان و محقّقان رشتهاست
ايـن نگـاه بـه علـوم اجتمـاعي در حـوزة سياسـي و        . صورت گرفـت  1362شناسي در ايران تا  آموزش به نام جامعه

ق عليـه ايـران و ضـرورت بازسـازي كشـور،      با پايان يافتن جنگ عرا. وجود داشت 1360مديريتي تا نيمة دوم دهة 
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ت يافـت     شناسي به طور خاص در ارتباط با برنامه دانش اجتماعي به طور عام و جامعه يـاز طـرف  . هـاي توسـعه اهم
هـاي داخـل و خـارج از كشـور علّـت       هاي علوم اجتماعي از دانشگاه التّحصيالن رشته ديگر وارد بازار كار شدن فارغ

  .علوم اجتماعي شدديگر مهم تلقّي شدن 
بيشترين مناقشات اين دوره از بيرون و . شناسي مطرح شد اي در درون علم جامعه در اين دوره كمتر، بحث عمده

سؤال از مشروعيت و نوع رابطة اين رشته بـا علـم و ديـن مـورد     . شناسي مطرح شد شناسان و جامعه در مقابل جامعه
شناسـي مطـرح و    حاصـلي جامعـه   شناسان در اين دوره است كه بي امعهبا توجه به ضعف مفرط ج. توجه قرار گرفت

  . يا ضرورت حذف آن از سيستم دانشگاهي مطرح شده است شناسي اسالمي هايي چون جامعه جايگزين
  

  مرحلة چهارم، مرحلة نقد و بررسي اجتماعي) 4(

به بعد با ضرورت اصالحات اجتمـاعي و   1370از دهة . شروع شد و تا زمان حاضر ادامه دارد 1370مرحلة چهارم از دهة 
داري و وضعيت بعـد انقالبـي را بـه     علوم اجتماعي نقش و سهم عمده در طرح انديشة مدرن و نقد جامعة سرمايه  سياسي،

بسـياري  . شناسي براي دستيابي به دموكراسي اجتماعي اهميت اصلي يافت در اين شرايط است كه علم جامعه. عهده گرفت
خـواهي   شـناختي وارد عرصـة دموكراسـي    به بعد با زبان و ادبيات جامعـه  1370نشگران عرصة دموكراسي از نيمة دهة از كُ

در ايـن مرحلـه، سـؤال اصـلي بيشـتر      . باشـند  شناسـي مـي   شدند و رهبران اين حوزه، استادان و دانشجويان رشـتة جامعـه  
شناسـي،   شناسـان و علـم جامعـه    ت و هنر و سينما از جامعهروشنفكران و دانشجويان و منتقدان اجتماعي در عرصة مطبوعا

  . چگونگي دستيابي به دموكراسي اجتماعي و آزاديخواهي در ايران است
شناسي كه توانايي نقد وضعيت موجود را دارنـد، ارائـه    در اين مرحله، سعي بر اين شد تا مفاهيم اصلي در جامعه

ه بـه مفـاهيم مكتـب فرانكفـورت و مباحـث         بـه بعـد   1370بـدين لحـاظ اسـت كـه از دهـة      . شود بيشـترين توجـ
بـه بعـد در اروپـا و سـپس در      1930در حالي كه مكتب فرانكفـورت از دهـة   . گرايي شد فراساختارگرايي و فرهنگ

علّت توجه به ايـن سـبك و سـياق    . شناسان بوده است آمريكا مطرح بوده و منشأ گفتگوهاي متعددي در ميان جامعه
. بيشتر به معطوف به مقتضيات اجتماعي و فرهنگي جامعة ايرانـي اسـت  ) فهم انتقادي(شناختي  جامعه آموزش و فهم

از طرف ديگر در اين دوره، روشنفكران ايراني رغبت جدي بـه مباحـث مكتـب فرانكفـورت نشـان دادنـد و عامـل        
  . ندشناسي انتقادي شد شناسي در پرداختن به انديشه وجامعه فشاري براي حوزة جامعه
. ها، اهميت يافـت  مدرنيست هايمر، آدورنو، آرون و پست هابرماس، هورك هاي متفكّراني چون در اين دوره، كتاب

هـاي جمعـي و دفـاع از آزادي مـدني و اجتمـاعي و حقـوق        نقد قدرت و فرهنگ سلطه، نقد سازماني و نقد رسـانه 
 . شهروندي مهم شناخته شد

  
  ايرانشناسي در  مناقشات اصلي جامعه

معارف انساني و اجتماعي مورد استقبال، نقد و دفاع قرار گرفتـه   ةشناسي در ايران بيشتر از علوم ديگر در حوز جامعه
مسـأله   نشان دادند كه جوان بودن اين مجموعه به معناي بي ،شناسي به عبارت ديگر، مدافعان و مخالفان جامعه. است

بـا مشـكالت و تناقضـات جديـد و      شناسـي  بلكه جوان و تازه بـودن جامعـه  ؛ پذير بودن آن نيست مناقشه بودن و كم
شناسي مانند انسان نابالغ و ناتواني اسـت كـه نيـاز بـه همراهـي و       گويي كه علم جوان جامعه. ، همراه استسابقه كم

ان ضـعيف و جـو   شناسـي، علمـي   از اين رو، اصحاب علوم تجربي، الهي و عقلي با فرض اين كه جامعـه . كمك دارد
. ها در حوزة ديني از طرف مرتضي مطهري صـورت گرفـت   ترين اين نگاه يكي از اصلي. است به كمك آن پرداختند
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وي در ايـن كتـاب،   . را تأليف نمـوده اسـت  ) 1373( جامعه و تاريخبيني، كتاب  هايي به نام جهان او در مجموعه كتاب
در . رز فرد و جامعه را به لحاظ فلسفي و ديني حل كندشناسي به نام تعيين حد و م سعي دارد تا مشكل اصلي جامعه

او نيز . شناسي نشان داد، قابل اعتناست به جامعه) 1366(ميان اصحاب علوم تجربي به توجهي كه عبدالكريم سروش 
شناسي بيشتر اثبـاتي راهـي در شناسـايي     به نظر او، جامعه. شناسي را سامان دهد سعي كرد تا مشكالت روشي جامعه

همراهـي بسـياري از ايـن دانشـمندان بـا      . راه اصلي نجات آن، توجه به فهم تفسـيري اسـت  . ات اجتماعي نداردحي
تواند  ها كه مي در ادامه به بعضي از آن. شناسي شد هاي بنيادي براي جامعه گيري مناقشه ساز شكل شناسي، زمينه جامعه

  : شود ان آشنا سازد، اشاره ميشناسي در اير جامعه گيري و رشد خواننده را با روند شكل
  شناسي در جهان جديد تعيين هويت و جايگاه جامعه. 1

شناسي به ايران نيز با دغدغة تعيين هويت همراه شد؛ زيرا بـه لحـاظ سـاختار سـنّتي معرفتـي در ايـران،        ورود جامعه
كه بيشـتر از فلسـفة    فالسفة اسالمياجتماعي متأثّر از   شناسي از طريق فلسفة بعضي از كاركردهاي ممكن براي جامعه

يونان متأثّر بودند، يا متألّهيني كه بيشتر به نقش فرد تـا جامعـه قائـل بودنـد، مسـائل پـيش آمـده مـورد داوري قـرار          
وجـود   بدين لحاظ در ساختار سنّتي كه با فقدان علوم جديد همراه است، امكاني براي رشد انديشة علمـي . گرفت مي

اش تعيـين حـد و مـرز حيـات      كـه دغدغـه اصـلي    شناسي به عنـوان علمـي   اي به توسعة جامعه نداشت و كمتر عالقه
شناسايي وضـعيت جامعـة مـدرن بـه نحـو      . اجتماعي و رابطة اختيار انساني با اجبارهاي اجتماعي بود وجود داشت

ـ   . از اهميت اول برخوردار نبود علمي ات رسـانيدن مشـروعيت،   اولين تالش اصحاب علوم اجتماعي در ايـران بـه اثب
  . شناسي توانايي شناسايي شرايط جديد را داشته باشد بود تا از اين رهگذر جامعه  هويت مدرن و اعتبار علمي

ايـن  . مقاومـت نگـاه سـنّتي   ) 1: (شناسي در اثر رويارويي با دو عرصه در ايران معني يافته است يابي جامعه هويت
. هاي علميه و نظام معرفتي و فكري و تـاريخ كهـن ايـران اسـت     در قالب حوزه نگاه در قالب سازمان سنّتي آموزشي

. هايي چون فلسفه، اخـالق، ديـن و سياسـت    با ديگر معارف و دانششناسي  جامعهحد و مرز بين تنظيم و تعيين ) 2(
ـ . يابي آن گرديد هويت ، سببشناسي شد  اين دو نگاه و موقعيت كه موجب رويارويي با جامعه دو    تهوي يـابي، طـي

فلسـفه و  (و فكـري سـنّتي    هـاي علمـي   شناسي با حوزه تأكيد بر تمايزگذاري بين جامعه) 1: (مرحله صورت پذيرفت
موضوع، روش (گذاري علم جديد  به نقد و فاصلهدر مرحلة اول . پيوند با علوم تجربي و اثباتي) 2(و ) اخالق و دين

ديني، سياسي، اخالقي و فلسفي پرداخته و از طـرف ديگـر بـه الگـوبرداري از     با علوم و معارف ) و مباحث و بينش
شناسـي و   سعي كمتري در تمايزگذاري بين جامعـه در مرحلة دوم، . بپردازند علوم موفّق تجربي چون فيزيك و شيمي

اسـي تلقّـي   شن علوم تجربي شد؛ زيرا علوم تجربي در مراحل آغازين به عنوان الگو تـا مـانع و مـزاحم رشـد جامعـه     
آميـز   اي تنـاقض  بايسـتي شـيوه   بخشي به علم جديدشـان مـي   در استقرار و هويت ايراني شناسان پس جامعه. شدند مي

ضمن اين كه اين . شد علوم انساني و اجتماعينتيجة اين نوع تعامل و رابطه وضعيت دوگانه براي . كردند ميانتخاب 
  .شبهات بسياري با علوم تجربي به لحاظ بينشي و روشي پيدا كرد مجموعة معارف از معارف ديني متمايز شد؛ ولي

هدف علوم انساني مانند علوم تجربي دخالت در حيات انساني براي بهتر شـدن يـا بـه عبـارت ديگـر، سـاختن        
از يـك  : گيري تناقض بنيادين در ساختار علوم اجتماعي گرديـد  موجب شكل ،اين نگاه دوگانه .جامعه قلمداد گرديد

علـوم تجربـي   . شناسي علوم تجربي شد طرف، الگو و راهنماي رشد و توسعة علوم اجتماعي و به طور خاص جامعه
از طرف ديگر، علوم الهي و فلسـفي ايرانـي    .مهربان ولي مزاحم را پيدا كرده است ةبراي علوم اجتماعي حكم همساي

بـراي   پوزيتيويسـم سـطحي و فرمـال و كـور     از دل اولـي، . يداسالمي، رقيب غيرقابل آشتي و رفاقت ولي منتقد آن گرد
كه هدفش،  شناسي اسالمي جامعه  اي به نام گيري حوزه شناسي ايراني به دست آمد و از دل دومي، ضرورت شكل جامعه
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به عبارت ديگر، طرّاحي علم جديدي بـر اسـاس مبـاني دينـي و الهـي      . تعيين جايگاه انسان الهي در جامعة الهي بود
هر دو به نقد جامعه و . شناسي در ايران آزار و اذيت را همراه داشته است هر دو نگاه براي جامعه. روري تلقّي شدض

شناسـي ايـران و جهـان     گيري عرصة جديـدي در جامعـه   شناسي پرداختند بدون اين كه حاصل نقدها به شكل جامعه
  . بينجامد

  

  شناسي علم بودن جامعه. 2

جديـد بـا موضـوع و     تواند علمـي  شناسي مي آيا جامعه: هاي متعددي مطرح شده است با بيانشناسي  علم بودن جامعه
اي بـين   هاي بشـري باشـد يـا خيـر؟ در صـورت بلـي، چـه نـوع رابطـه          كاري مستقل از ديگر دانش ةروش و حوز

شناسـي و فلسـفه و ديگـر     تمايز و نوع رابطه بين جامعـه ؟ داردوجود شناسي و ديگر علوم انساني و اجتماعي  جامعه
خدمات و مشكالت بـراي   أها منش شناسي باقي بود و در بسياري از موقعيت علوم نزديك با آن از بدو تأسيس جامعه

داوري  أمنشـ ت او الهيـ  شناسي بـا فلسـفه   انگاري جامعه ها يكسان در بعضي از شرايط و موقعيت. اين علم شده است
سـان  هـاي مؤس  ترين تـالش  يكي از اصلي ،از اين رو. شناسان شده است جامعه آن و اهميت خاصي نسبت به جايگاه

  :م پيشين استلوشناسي چون آگوست كنت و سپس دوركيم تعيين خط و تمايز بين علم جديد با ع جامعه
. شناسـي خوانـد   شـد، جامعـه   كنت اين علم جديد را كه تا زمان طرح مفهوم جديد، فيزيك اجتماعي ناميده ميگوست آ

ي مـورد تحقيـق   طبيعي ماد ةكتله و مدافعان فيزيك اجتماعي اين علم را مطالعه حيات اجتماعي انسان به صورت يك پديد
   ).9: 1354مرتضوي، . (قرار دهد چون فيزيك و شيمي كند خود را در رديف علومي است كه سعي مي دهد و علمي قرار مي

فرانسـه بودنـد،    ةكـرد  همـه تحصـيل   1340تـا   1310از دهـة   شناسـان ايرانـي   به لحاظ اين كه اولين نسل جامعه
. انـد  شناسي را علم اثباتي كه در پي دستيابي به قوانين حيات اجتماعي مانند علوم تجربي اسـت، معرّفـي كـرده    جامعه

شناسـي يـا    جامعـه اولين متن مكتوب تحت عنـوانِ   1322شناساس ايراني است كه در سال  يحيي مهدوي اولين جامعه

شناسـي را علـم شناسـايي امـور اجتمـاعي بـراي        او در اين كتاب، جامعه. ؛ را تأليف كردمقدمات و اصول: االجتماع لمع
  : دستيابي به قوانين حاكم برآن تعريف كرده است

هـا ايـن    صحيح شناخت و قوانيني را كه بـر طبـق آن  ) متد(توان با روش  اموري را كه منحصراً اجتماعي است مي
تعريـف و توصـيف و   . آورد  يان است در نتيجة مطالعه و فحص و استقصاء و استقراء و مقايسه به دستامور در جر

شناسي يا علم االجتمـاع نـام دارد    ها، كار علم جديدي است كه جامعه تشريح اين امور و بيان قوانين و طرز تحول آن
  ).6: 1322مهدوي، (

شناسي در ايران مطرح و مورد دفاع اشرافي و صـوري قـرار    ن جامعهنگاه اثباتگرايانه از نوع كنتي از طرف مؤسسا
شناسي اولين بار در دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران تأسيس شد و بعد از آن بـه   به لحاط تاريخي، گروه جامعه. گرفت

دشده را از دامن تولي شناسي تازه شناسي در ايران تالش كردند تا جامعه مؤسسان جامعه. استقالل سازماني دست يافت
تصورشان بـر ايـن بـود در    . به نام گروه و دانشكده قرار دهند ادبيات و تاريخ و فلسفه خارج سازند و در فرم رسمي

صورت دور شدن از حوزة ادبيات و تاريخ و ديگر علوم انساني و نزديك شـدن بـه علـوم تجربـي از طريـق شـكل       
تـرين انتظـار مؤسسـان     اصـلي . ن بـه نجـات علـم خواهـد انجاميـد     هاي علـوم تجربـي داد   سازماني از نوع دانشكده

در حالي كه به . شناسي مانند ديگر علوم تجربي بود شناسي در ايران از مديران آموزش عالي علم ناميدن جامعه جامعه
اين نوع نگاه موجب شد تا عرصة . شناسي صورت گرفت يابي دروني جامعه لحاظ محتوايي كمترين تالشي در جهت

  . باقي بماند ايراني و اسالمي  ، شناسي در حد مباني، مفاهيم و روش و انديشه اجتماعي غربي آموزش جامعه
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  شناسي  اي تلقّي شدن جامعه حاشيه. 3

شناسـي و بعضـي ديگـر از علـوم      شباهت موضوعي و محتوايي اين علم با سياست، فلسفه، فرهنگ، اخالق، اقتصـاد، روان 
سـائل  شناسي به جاي توجه به مناقشـات و مسـائل اصـلي و عمـده بـه م      جامعه مناقشات اصلي درموجب شده تا يكي از 

ريـزي   به عنوان شاهد، جامعة ايراني از آغاز قرن سيزدهم به طور جـدي وارد جريـان نوسـازي برنامـه    . توجه شداي  حاشيه
ه قـرار گيـرد      آن، مـي اي ايران و شناسايي مشكالت معطوف به   مشي توسعه تعيين خطِّ. شد  شده، در . توانسـت مـورد توجـ

از طرف ديگـر، علمـاي ايـن علـوم     . شناسي پرداخت اي در جهت آموزش علم جامعه شناسي، نقش حاشيه حالي كه جامعه
شناسـي ايرانـي تـا قبـل از      بحث در اين كه جامعه. نكردنددخالت و اظهار نظر در اين علم را پيدا  فرصت، جسارت و حقِّ

شناسـي، علـم    انـد، جامعـه   پرداختـه ... داري، دموكراسـي،  گيري سرمايه تر به طرح مناقشات اصلي چون شكلكم 1370دهة 
ت     . اي شد تا مركزي حاشيه صـان علـوم تجربـي تـا واقعيـون ايراني و متخصهـاي   مسائل آن هم از طرف فالسفه و روحاني

  . شد اجتماعي مطرح مي
  

  شناسي و جهان مدرن جامعه. 4

نوع رابطـه،  . شناسي در ايران با جهان مدرن پيدا خواهد كرد، مناقشه جدي وجود دارد اي كه جامعه رابطه در بيان نوع
شناسي در فهم ما از جهان پيرامـون مـؤثّر واقـع شـده اسـت يـا خيـر؟ در         آيا جامعه: معطوف به چندين سؤال است
از ديگـر   آمـده    دسـت   بـه متفاوت از شناسـايي   مدهآ   دست  بههاي آن كدامند؟ آيا شناسايي  صورت بلي، ابزارها و روش

ها در چه سـطحي اسـت؟    معارف بشري چون فلسفه و معارف انساني و ديني است يا خير؟ در صورت بلي، تفاوت
هـاي اثرگـذاري    اثرگـذار گردنـد؟ راه و روش   معاصر اند بر جهان اجتماعي شناسان توانسته شناسي و جامعه آيا جامعه
ف شناس مانند عالم علوم تجربي توانايي دخـل و تصـرّ   محيط پيرامون چگونه بوده است؟ آيا جامعهشناسي بر  جامعه

تواند با خلـق   شناس مي ق خود را دارد يا خير؟ در صورت بلي، اين اثرگذاري چگونه است؟ آيا جامعهدر جهان متعلّ
هـاي جديـد    توانـايي كشـف حـوزه    ،ناسشـ  جهان ذهني بپردازد يا اين كه جامعـه  ةاي جديد به توسع همفهوم و نظري

  ؟نداردزندگي اجتماعي را 
و شرايط پس از جنـگ    به بعد نسل مرتبط با جريان انقالب اسالمي 1360شناسان ايراني از دهة  بسياري از جامعه

  شناسي را در ساختن جامعـة  توان علم جامعه اين كه چگونه مي: عراق و ايران به طرح موضوعات جديد اشاره كردند
تـوان بـا جامعـة جهـاني بـه       هايي مـي  هاي ساختن جامعة جديد چيست؟ چگونه و با چه روش جديد آماده كرد؟ راه
شناسي از جامعه و فرهنگ معاصر، شناسايي روند تغييرات صورت گرفته و در نهايت  ها با آسيب تعامل پرداخت؟ آن

. انـد  ديد در ساختن جامعه جديد را مورد توجه داشـته ارائة الگوهايي در نحوه و ميزان تغيير جامعه مهم بودن علم ج
شناسـان و   شناسي در شناسايي و ساختن جهان مـدرن از طـرف جامعـه    نحوه و ميزان اهميت جامعهبه عبارت ديگر، 

توانـايي درك   ،شناسـي  جامعـه اي كـه معتقـد بودنـد     در مقابل عده .ديگر دانشمندان علوم اجتماعي مورد بحث است
گرايـي فـردي تـا انديشـه      تداوري و ذهني ةو بيشتر در جهت اشاعرد هاي اجتماعي را ندا ني از واقعيتدرست و عي

هاي متفاوت تحقيـق بـه    ها و شيوه با بيان روشهاي راديكال  شناسان ايراني با گرايش ، بسياري از جامعهباشد مي علمي
و مـاكس وبـر    هاي ها به تبعيت از انديشه آن .اند داختهشناسانه پر شناسي و اهميت بينش و درك جامعه دفاع از جامعه

  . افزودندهاي تحقيق  ميزان اعتبار و روايي يافتهمطالعاتي پرداختند و بر به عنوان دو سنّت   دوركيم از تبيين علمي
شناسـي   جامعهجانبه در حيات اجتماعي كه به طرح مباحث و موضوعات جديد در مقابل  با توجه به تغييرات همه

طبيعـت و سـاز و   . شناسي در فهم رونـد تحـوالت و تغييـرات طـرح شـده اسـت       انجامد، سؤال از توانايي جامعه مي
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از ايـن رو، بعضـي از متفكّـران    . شناسي شد طرح مناقشات جديد براي جامعه ةزمين ،كارهاي موجود در جهان مدرن
علـم  «و علـم مـرتبط بـا ايـن جهـان را       »درن ناميدهم ستوضعيت پ«شناسي وضعيت جديد را  جامعه ةخارج از حوز

ستپ چنـان رابطـه بـين     هـم  ،گيري جديد مطرح شده اسـت  با وجود اين كه اين برچسب و جهت. اند خوانده» درنم
  .استشناسان  هاي اصلي جامعه شناسي از دغدغه وضعيت جديد و علم جامعه

  

  شناسي در ايران جامعه ةهاي دوگان سنّت

اي بدون اغراض سياسي و منافع گروهي به طرح سؤال هميشگي مربوط به اعتبار  اين شرايط طبيعي است كه عدهدر 
شناسي دانش و معرفت معتبري در ميان علوم و معارف ديگر است يا خيـر؟ اعتبـار    آيا جامعه: شناسي بپردازند جامعه
كه ابزاري شدن آن در ارتباط با اهداف توسعه است؟  شناسي به دليل توانايي در فهم مسائل جديد است يا اين جامعه

  است؟ شناسي چه نوع علمي به عبارت ديگر، اين سؤال مطرح است كه جامعه
شناسـي   شناسي در ايران است تا وضعيت جامعه چون قصد اصلي پاسخ به سؤاالت فوق بر اساس وضعيت جامعه

هد شد؛ زيرا در اين ميان داوري در مورد آنچـه مـا بـه عنـوان     برانگيزتر خوا چالش تر و احتماالً در جهان، كار سخت
شناسي در حال انجام آن هستيم به پـيش خواهـد    شناسي، محقّق و ناظر و داور جامعه شناس، دانشجوي جامعه جامعه
 تواند موجـب نـاراحتي بسـياري و    ها و نقد ديگران مي در اين ميان برجسته ساختن نقش بعضي از افراد و گروه. آمد

آيد زمـان   به نظر مي. گرفت روزي در اين كشور صورت ميبايد اين كار  ؛اي نيست چاره. گردد خوشحالي تعداد كمي
  .فرصت از دست خواهد رفت ،اگر اين كار در حال حاضر صورت نگيرد. حال فرصت انجام اين كار است

يكديگر قابل تمايز اسـت كـه ايـن دو    شناسي در ايران از  ي در مورد وضعيت و جايگاه جامعهدو نوع برداشت كلّ
هـر يـك از دو سـنّت    . شناسـي ايـران شـكل بگيـرد     نوع برداشت موجب شده تا دو سنّت فكري و روشي در جامعه

گيري دو سنّت نوع  ترين داليل شكل از اصلي .و سازماني كشور ايران دارد  ريشه در شرايط اجتماعي و علمي ،فكري
 است. ..گرايي و شناسي، سياست و مديريت، روشنفكري و دين جامعهاي است كه بين  رابطه

از يـك طـرف در كنـار    . اي شده اسـت  شناسي در ايران در گذر زمان، دچار تحوالت و تغييرات عمده علم جامعه
 اي در سازمان و نهاد، دانشگاه را به خود اختصاص داد و از طرف ديگـر در حـوزة عمـومي    ديگر علوم، بخش عمده

شناسان مورد ارجـاع قـرار گرفـت و از     ها و مقاالت تأليفي جامعه ورد توجه روشنفكران و مردم قرار گرفت و كتابم 
چنـين از   هـم . در كنـار روشـنفكران مـؤثّر واقـع شـوند      رفت تا در عرصة عمـومي  شناسان ايراني انتظار عام مي جامعه
ايـن  . آيـد  رشناس، مشاور و همكار دعـوت بـه عمـل مـي    شناسان در حوزة سياسي و مديريتي نيز به عنوان كا جامعه

بـه  شناسي  جامعهدر يك نگاه كلّي . است آمده   دست  بهشناسي، طي حدود شش دهه  براي جامعه آمده   دست  بهوضعيت 
و  ها در كالس درس و دانشگاه اسـت، بـه نظـام مفهـومي     خالص كه هدف اصلي آن انتقال مفاهيم و ايده عنوان علمي

ائل و مشـكالت  مسـ  حـلِّ اين علم، توانـايي  . است، تغيير كرده است رسالتي فرهنگي و اجتماعييي كه همراه با معنا
بدين لحاظ از طرف دولت و بخش خصوصي به عنوان همراه و همكار دعوت به كار شـده  . جامعه را نيز يافته است

گيـري دو سـنّت    ريـزي موجـب شـكل    امـه شناسان با حوزة دين، سياست، مـديريت و برن  حاصل تعامل جامعه. است
 : پردازيم در ادامه به بحث بيشتري در مورد هريك از دو سنّت مي. كالسيك و مدرن شد

  شناسي در ايران جامعهكالسيك سنّت : الف

س و نسـل  نسل مؤس 1350تا  1320از دهة  شناسان ايراني شناسي در ايران با حضور دو نسل از جامعه سنّت آغازين جامعه
با وجود تفاوت در منشأ فكري و دامنة كار و تالش، هر دو نسـل، روي  . شناسي در عرض توام است دهندگان جامعه اشاعه

) 1: (ها به لحاظ شرايط اجتماعي و سياسي همسـاني دارنـد   آن .باشند شناسي در ايران مي سازندگان سنّت آغازين جامعههم  
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شان توأم با استقرار حكومـت پهلـوي    شرايط سياسي زندگي) 2(باشند،  مي هر دو نسل درگير نوسازي سازماني و تمركزگرا
حاكميت نسل روشنفكر ايرانـي كـه بيشـتر از اروپـا و بـه طـور خـاص از فرانسـه         ) 3(است و  1360تا  1320دوم از دهة 

ها ضمن دفـاع از علـم    آن. مسائل اجتماعي و سياسي براي هر دو نسل مشترك بوده است ،از اين رو. اند التّحصيل شده فارغ
  . اند جديد به شناسايي مسائل اجتماعي معطوف به نوسازي سازماني و تمركزگرا بوده

تـوان ايـن    بدين لحـاظ مـي  . شناسان ايراني قابل شناسايي است جامعه ةيافتن مسأله و دغدغتمركز در ايران با اين سنّت 
شناسـان   اند؟ با مراجعه بـه آثـار و احـوال جامعـه     اي داشته دهعم ةشناسان اين سنّت چه دغدغ سؤال را مطرح كرد كه جامعه

اده سـاختن  فشناسان اين سنّت در پي طرح، سـاماندهي و مـورد اسـت    اكثر جامعه: توان به اين داوري رسيد كه اين سنّت مي
سـي بودنـد و   شنا اسـتقرار جامعـه    ل در پـي شناسـان نسـل او   جامعـه . انـد  شناسي در ايران به لحـاظ سـازماني بـوده    جامعه
ها سعي كردند تا ضـمن ايـن كـه     نسل دومي. شناسان نسل دوم در پي توسعه و گسترش آن به لحاظ سازماني بودند جامعه

ـ   شناسـي، بيـنش   به معرّفي تحقيقات اصلي جامعه ،شناسي اقدام كنند هاي متعدد جامعه به معرّفي حوزه د  هـا و نظريات متعـد
ـ   شناسي با سازمانه و ارتباط جامعه شناسان اصلي شناسي و جامعه جامعه مشـاوره بـه    ةاي اداري از طريق انجام تحقيـق و ارائ

تـرين   شناسـي در ايـران بـه بيـان بعضـي از اصـلي       ل جامعـه بهتر است براي شناسايي بهتر سـنّت او . اين هدف دست يابند
  :ها و مشخّصات آن اشاره شود ويژگي
1. احي علم در ايران بپردازنديشتر سعي داشتند تا به بيان و طرّشناسي در ايران ب ل و دوم جامعهنسل او.  
  .با قدرت و سياست و زندگي روزمرّه مردم نداشتندشناسي  جامعهاصراري در تعيين ارتباط  ها آن. 2 
شناسي در ايران مصروف  شناسي در اين دوره در استقرار و توسعه علم جامعه كنشگران جامعهتالش بيشترين . 3 

  .شده است
از يـك طـرف بسـياري از    ) 1. (شناسـي در ايـن دوره حـاكم بـوده اسـت      بر سـاختار علـم جامعـه   چهار نوع بينش . 4
شناسـي را علـم تجربـي     شناسي بودنـد و جامعـه   گيري اثباتي در جامعه عي جهتشناسي مد شناسان و منتقدان جامعه جامعه
كارشان را در دانشگاه تهران شـروع كـرد و نيمـة     1320ز دهة شناسان نسل اول كه ا به طور خاص بيشتر جامعه. دانستند مي

ـ  از طرف ديگر، عـده ) 2. ()1378آزاد ارمكي، (ادامه دادند، از اين گروه هستند  1350دوم دهة  ادي اثبـاتگرايي بـه   اي در نقّ
وارد دانشـگاه   1350 شناسان ايراني نسل دوم كـه از دهـة   بعضي از جامعه. اقدام نمودند ماركسيسم لنينيسم طرح ماركسيسم

هـايي كـه    تـالش  ةدر حاشـي  )4(و ) 3. ()1358اديبي، (كردند  مؤثّر بودند، از اين رويكرد تبعيت مي شد و تا انقالب اسالمي
تـالش تحـت    شناسـي ايـران دو تعبيـر و    شناسي ديروز وجود داشـت در جامعـه   ا نقد اين دو گرايش در جامعهبدر ارتباط 
شناسـي   صورت گرفت كه هنوز جان نگرفته مـورد تهـاجم جامعـه    »شناسي اسالمي جامعه«و » ايرانشناسي  جامعه«عناوين 
بـراي درك بيشـتر از وضـعيت ايـن دو نـوع      . (و دانشگاهي قرار گرفـت و بـه سـرعت بـه فراموشـي سـپرده شـد        رسمي
  ).ف مراجعه شودلّؤشناسي در ايران تأليف م شناسي جامعه شناسي به كتاب جامعه جامعه
شناسي و مؤسسة مطالعات و تحقيقـات اجتمـاعي در دانشـگاه     مؤسسان علوم اجتماعي به تأسيس گروه جامعه .5

اتباتگرايانـه و  (متضـاد  رويكـرد  دو بـا   شناسي علمـي  داران اصلي جامعه داعيه. به بعد اقدام كردند 1337تهران از سال 
تـوان   اين معنـي را مـي  . اند هيد و اصحاب علم دانستترين وظايف علم جد چندين كار را به عنوان اصلي) ماركسيستي

سة مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران كه مقدشناسـي و تأسـيس    م بر تأسيس رشتة جامعـه در اهداف مؤس
  :مؤسسه اهداف به شرح زير آمده است ةنام دوم اساس ةدر ماد. علوم اجتماعي در ايران است، ديد ةدانشكد
  .نمودن جهات نظري علوم اجتماعي با تحقيقات عمليم أتو .الف
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دولتـي و يـا     غيـر اي دولتـي و   سـات و سـازمانه  انجام دادن خدمات مربوط به تحقيقات اجتماعي بـراي مؤس  .ب
  .المللي بين

    .هاي مربوطه خشبانجام دادن تحقيقات مستمر اجتماعي مربوط به جامعه ايران بر اساس تخصيص  .ج
اي  هاي كادر داخلي مؤسسه و خـارج از دانشـگاه بنـا بـه پيشـنهاد سـازمانه       ز براي دفع نيازمنديومتربيت كارآ .د
  .نفع ذي

مطالعات و تحقيقـات اجتمـاعي منجـر بـه اعطـاي درجـات دانشـگاهي بـه          ةسهاي مؤس يك از دوره تبصره هيچ
  ).1 ةاعي، صفحمطالعات و تحقيقات اجتمة سمؤس ةنام نقل از اساس( .آموختگان نخواهد شد دانش
 ،مفـاهيم از طريـق آمـوزش    در ايـران شناسي  جامعهدهندگان  س و اشاعهشناسان مؤس براي دستيابي به اين اهداف جامعه. 6
تدريس دروسي چـون مفـاهيم و اصـول    ترجمه، تأليف و . اند عمل كرده شناسي جامعه و طرح مباحث عموميها  ، ديدگاهاصول
شناسـي   شناسي از قبيـل جامعـه   هاي جامعه ، معرّفي بعضي از حوزه  شناسي عمومي شناسي، جامعه جامعهشناسي، مقدمات  جامعه

شناسـان نسـل اول و دوم    ترين كار جامعـه  اصليو انجام تحقيقات اجتماعي . ..شناسي خانواده و اوقات فراغت و توسعه، جامعه
بررسـي آثـار   توصيفات اجتماعي در روستا و  ةو ارائ »نوگرافيمو«گيري تحقيقات اجتماعي انجام شده بيشتر  جهت. بوده است

علـوم   ةدر ميان مجموع دروسي كه در طول بـيش از ده سـال در دانشـكد   . هاي توسعه كشور است اجتماعي و اقتصادي برنامه
» بررسـي مسـائل اجتمـاعي ايـران    «يك درس با هدف گزارش وضعيت جامعـه تحـت عنـاوين     ،اجتماعي وجود داشته است

» شناسـي ايـران   جامعـه «شناسي با كتابي به نام  اي در جامعه تأليفي و ترجمه هاي باه در ميان مجموعه كتالبتّ ؛وجود داشته است
منـدان بـه مسـائل اجتمـاعي      عالقه ةمراجع چنان بدون تغيير باقي مانده و مورد هم ،رو هستيم كه در طول بيش از سه دهه  روبه

  .ايران بوده است
و  1357در  تـا انقـالب اسـالمي    1337از سـال   و تحقيقات اجتماعي مؤسسة مطالعاتي به آثار چاپ شده در نگاهي كلّبا 
شـود   چنان مالحظه مي ، هم1357بعد از انقالب از سال  سات انتشاراتيبه چاپ رسيده در مراكز و مؤس هاي باآن با كت ةمقايس

شناسـي بـوده    مندان بـه جامعـه   شناسان و عالقه ترين اهداف جامعه ليشناسي در گذر زمان از اص كه معرّفي دانش جديد جامعه
اين معني با نگاهي اجمالي در مورد آثار منتشر شده به نام مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتمـاعي در ايـران كـه از سـال      .است
كلّي و بدون جهت علوم اجتمـاعي   باشد، نشان از معرّفي تنها محل و مركز نشر آثار علوم اجتماعي در ايران مي 1360تا  1337
هـاي   هاي علوم اجتماعي، روش تحقيق در علوم اجتماعي، نظري به جغرافياي جمعيت، روش شناسي، روش قواعد روش جامعهترجمة . است

زراعـي و   تعـاون و تعـاوني در اسـرائيل، بنـه و اقتصـاد كـار      استوتزل،  شناسي اجتماعي تحليل مسائل شهري، تئوري احتماالت، روان علمي

  . شود هاي علوم اجتماعي ديده مي هايي در حوزه هاي متعدد و ترجمه و تأليف كتاب مونوگرافي
ها و مراكز آموزشي كشـور   شناسان خارج از حلقة دانشگاه تهران در ديگر دانشگاه در همين زمان بعضي از جامعه

  .اند اجتماعي پرداختههايي در زمينة مباني، مقدمات، روش و انحرافات  به تأليف كتاب
بررسـي آثـار اجتمـاعي و    ) 1: (باشند تحقيقات صورت گرفته در مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي از دو سنخ مي 

بـه  . هايي از روسـتاها و ايلـي كشـور    مجموعه مونوگرافي) 2(و  1356هاي توسعه اول، دوم و سوم ايران تا  اقتصادي برنامه
شناسـي توصـيفي بينجامـد؛     توانست به توسعة جامعه سازي مي قيقي در صورت استمرار و مفهومآيد دو نوع كار تح نظر مي

هـا   شـناختي در مـورد آن   كارهاي صورت گرفته ناتمام ماند و ارزشگذاري جامعه 1357ولي وقوع انقالب در ايران در سال 
ان اصــحاب علـوم اجتمــاعي و  اي از مؤسســة مطالعـات و تحقيقـات اجتمــاعي در اذهـ    بيشــتر خـاطره . صـورت نگرفـت  

  . شناسي كشور وجود دارد جامعه
  

  هاي تحقيقاتي اجرا شده و يا در دست توزيع طرح: 1جدول 

  اجرا در مؤسسة مطالعات و تحقيقات

دت  مطالعاتي ةحوز
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تالش كردند تا اين كه بـه   بيشتر در راستاي آموزش مفاهيم و مبادي علمي 1370دانشگاهي تا دهة  شناسان رسمي جامعه
هـاي پژوهشـي كـه بـه مقالـه،       اين معنا از مجموع فعاليت. يا پيوستگي با عرصه قدرت بپردازندحلِّ مسائل اجتماعي كشور 

بر اسـاس اطّالعـات موجـود در جـدول     . آيد المللي بينجامد، به دست مي هاي ملّي و بين سخنراني و مشاركت در كنفرانس
 : شود ميديده  شناسان در چاپ مقاله در مجالت علمي زير، محدوديت مشاركت جامعه

  

  1375- 80هاي  پژوهشي در فاصله سال هاي علمي توزيع فعاليت: 2جدول 
  

  1380  1379  1378  1377  1376  1375  عنوان

    8  5  4  2    تعداد مقاالت ارائه شده در كنفرانس خارجي

  40  25  9  18  7  6  تعداد مقاالت ارائه شده در كنفرانس داخلي

    37  14  18  13  6  داخليتعداد مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر 

        1      تعداد مقاالت چاپ شده در نشريات معتبرخارجي

    5  1      1  هاي مطالعاتي تعداد فرصت

  19  6  11  3    1  افتهه يهاي خاتم تعداد طرح

  16  23  24  7  7  1  هاي در دست اجرا تعداد طرح

    9  4  4  2  1  هاي تأليف شده تعداد كتاب

    4  1  2  4  3  هاي ترجمه شده تعداد كتاب

  15  2  2  2    2  ها تعداد سمينارها و كنفرانس
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و دفـاع  آموزشـي  تالش اصلي آن  شروع شده و 1320دهة  ايران از شناسي رسمي جامعههمان طور كه اشاره شد، 

شـود   شناس بزرگ به كسي گفته مـي  جامعهدر اين نگاه است كه . از علم تا مرتبط ساختن علم با زندگي روزمرّه بود
. شناسـي بپـردازد   هـاي جامعـه   مباني و بعضي از حـوزه تدريس به و  باشد كتاب را تأليف و ترجمه كردهكه بيشترين 

بايد بـه   شناس مي يافته به نام جامعه فرد شهرت .است گيري نقد حوزة علمي تالش اصلي او در اجتناب كردن از شكل
 ةوارد حوزشناسي  جامعهدر عين حال اگر . بپردازدبه دفاع از آن   مسائل اجتماعيشناسي و  جامعه ينقد و بررسجاي 

شـناس   سياست براي جامعهوارد شدن در صورت  ايندر . ها بايد از عرصة علم و تحقيق خارج شود ، آنسياسي شد
  ..تواند انجام دهد ولي بحث در مورد سياست را مي ؛استناپسند ايراني 

. شناسان و روشنفكران مورد نقّادي جدي قرار گرفته اسـت  جامعهشناسي كالسيك از بدو تأسيس از طرف  جامعه
  : شود در ادامه به بعضي از اين انتقادات اشاره مي

شناسان در دنيا كه  جامعه. باشد ارتباطي آن با زندگي انساني مي شناسي در ايران بي ترين انتقاد به جامعه اصلي) 1( 
از انـد بـه دفـاع     شناسي ارتباط برقرار نمايند، توانسـته  شناسان با جامعه اند بين زندگي خود يا همراهان جامعه توانسته
  .شناسي بپردازند و در مقابل به دفاع جامعه نندو در ضمن اهميت علم را بازگو ك زندشناسي پردا جامعه
 شناسـان  جامعه اين نگاه ريشه در گرايش. اند مدرنيته پرداختهنقد شناسان به  ايراني بيش از جامعهان روشنفكر) 2( 

از ايـن  . انـد  پرداختـه جامعة مدرن شناسي تا  بيشتر به دفاع از مفاهيم كالسيك جامعهايراني به سنّت كالسيك دارد كه 
در ايـن صـورت، بـين    . انـد  زنـدگي روزمـرّه فـراهم كـرده    تجربه مـدرن و   رو، راه را براي روشنفكران براي دفاع از

ـ . و دعواي وجود داشـته اسـت   و روشنفكران اختالف شناسان رسمي جامعه تـوان در غربـت    اصـلي آن را مـي   ةنمون
جـالل آل  رنـگ   شناسان يا حضور كم در ميان جامعه شناسي ، روشنفكر مسلمان با پيشينة جامعهشريعتيعلي تاريخي 

  .نگاران ايراني يافت در ميان مردماحمد، اديب و منتقد اجتماعي  
به عنوان  .سلبي تا امور واقعي پرداخته استها و امور  عدم ك به بررسيكالسي ةشناسي ايراني در دور جامعه) 3( 

شاهد، بيشترين موضوعات مورد مطالعه محقّقان و پژوهشگران اجتماعي شناسـايي موانـع دسـتيابي بـه دموكراسـي،      
دموكراسـي و   ها از اين امر غافل بودند كه جامعة ايراني تا چه حد بـه  آن. است... جامعة مدني، دينداري، مشاركت و

شـناس بـه    جديـد و روشـنفكران جامعـه    ةشناسـان دور  در حالي كه جامعـه  .اند ديگر عناصر جهان مدرن دست يافته
  .پرداختند هاي ايجابي بررسي وضعيت

  شناسي سنّت جديد جامعه: شناسي ضرورت بازبيني در جامعه :ب

بـه لحـاظ    ،دوم در ايـران سـامان يافتـه اسـت     ل وشناسان نسـل او  شناسي كالسيك كه به واسطه جامعه سنّت جامعه
افته است؛ زيرا تالش بيشـتر افـراد نسـل اول و    ه يغلب 1360 ةشناسي تا پايان ده ت جامعهيسازماني و مديريتي بر كلّ

شناسـي در كليـات، گـردآوري اطّالعـات اجتمـاعي در مـورد جامعـه         آموزش مفاهيم و اصول جامعه 60ه هدوم تا د
شناسـي در   شناسي، جريانـات جديـد جامعـه    و توليد نگاه بدبينانه نسبت به فلسفه، نظريات جامعهروستايي و شهري 

المللي براي ايران پـيش   در سطح ملي و بين تغييراتي كهپس از . توجهي به مسائل اصلي كشور بوده است  بي جهان و
شناسـان كـه    نسل چهـارم جامعـه  و  شناسي ايراني كه با حضور نسل سوم جريان جديد جامعهگيري  آمد شرايط شكل

  . شناسي شكل گرفت پيدا شد كه در نهايت سنّت جديد جامعهنسل جوان 
ايـن  . ايران پس از افت و خيزهايي كه دچـار شـده اسـت، نيازمنـد بـاز انديشـي بنيـادي اسـت        شناسي در  جامعه

مـؤثّر دچـار شـد، متـأثّر      يگذار   رجهان غرب پس از حضور و اثتواند تا حدود زيادي از بازنگري كه در  بازنگري مي
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بـه بعـد مـورد بـازبيني جـدي قـرار        1960هـاي   در دههاجتماعي در اثر حوادث و وقايع شناسي غرب  جامعه. گردد
ترين مفـاهيم   يكي از اصلي. شناسي اقدام نمودند شناسان اين دوره در بازشناسي جامعه به عبارت ديگر، جامعه. گرفت
شناسـي   شناسان دوره جديد در غرب كمتر به نفي جامعه جامعه. تا نقد و نفي آن بود» شناسي جامعهدعوت به «مطرح 

هـا   بدين لحاظ از اين دهه به بعد جريان. شناسي بهره گرفتند پرداختند در مقابل از شرايط جديد در بازشناسي جامعه
  .زوده شداف شناسي شكل گرفته و بر دامنه مباحثات علمي و نظريات جديد جامعه

. و اساسـي دارد   شناسي نيست بلكه حكايت از اهميت آن با چـرخش عمـده   اين وضعيت به معناي حذف جامعه
در . شناسـي و نـوع رابطـه آن بـا محـيط پيرامـوني اسـت        در درون جامعـه ساز و كارهاي سنّتي به مدرن چرخش از 

  : باشند مهم ميشناسي در ايران شرايط زير بسيار  گيري وضعيت جديد جامعه شكل
اجتمـاعي   منـدان علـوم    پس از انقالب و جنـگ بسـياري از عالقـه   . و جنگ عراق عليه ايران وقوع انقالب اسالمي )1( 

. ديدگان انقـالب و جنـگ پرداختنـد    جهت شناسايي اين دو ديدگاه و آثار آن بر ساختار كلي جامعه و به طور خاص آسيب
  . هاي انقالب و جنگ داشته باشند تري در مورد آسيب  شناسان بحث تخصصي اين توجه موجب شد تا گروهي از جامعه

بسياري از موافقان و مخالفـان از  . پديدة دوم خرداد و مسائل معطوف به آن نياز در اين زمينه، مؤثّر واقع شد) 2( 
اسـي توانـايي   هـاي سي  گيري جريان اصالحات را پرس و جـو كردنـد؛ زيـرا بررسـي     علوم اجتماعي راز و رمز شكل

شناسان، نسـل   بدين لحاظ جامعه. بيني را نداشته و فقط علوم اجتماعي در اين زمينه مورد آزمون قرار نگرفته بود پيش
گيري جريان اصـالحات   هاي شكل جديدي در كنار منتقدان اجتماعي به بررسي تاريخي و اجتماعي و فرهنگي زمينه

شناسـي،   هـاي جامعـه   از اين زمان در كنار ديگر نظريه. هاي كيفي نمودند هاي انتقادي و روش گيري از نظريه با كمك
  . مكتب فرانكفورت و ديدگاه تفسيري با روش تحليل محتواي و تفسير متن مورد توجه قرار گرفت

 شريعتي و عبدالكريم سروش نيـز  روشنفكران ديني چون علي متأثّر از كارهاي ،گيري حوزة نقد علوم انساني لشك) 3( 
گيـري مناقشـه رابطـه بـين      ترين اثر اين نوع نقد در عرصة علوم اجتماعي، شكل اصلي. كننده بوده است در اين زمينه، تعيين

شريعتي براي نقد انديشة ماركسيستي ايراني ضمن توجه به اقتصاد به بيان سهم فرهنگ نيـز  . اقتصاد، سياست و فرهنگ بود
ت فرهنـگ، اقتصـاد و     . كردسروش نيز به سهم سياست توجه . پرداخت يـه اهم در مجموع جريان روشنفكري ايراني متوجـ

نقد اجتماعي صرفاً معطوف بـه دولـت نبـود؛    . ها با يكديگر در ساختن شرايط جديد برآمدند سياست به تنهايي و رابطة آن
سـاماندهي حيـات اجتمـاعي    اين كه كـداميك در  . ها، دولت، اقتصاد و مصرف نيز مورد توجه قرار گرفت بلكه دين، سنّت

  .شناختي در ايران بوجود آيد تر است، موجب شد تا ادبيات جديد جامعه كننده ايران معاصر تعيين
 هـا خـارج بـوده    لي و دومـي نسل او شناسان جامعه كنترل ةكه از سيطرشناسان و محقّقان جوان  جامعهحضور )4( 
جديـد   هاي علمـي  با مسائل معاصر توجه و سعي كردند تا نگاهاين گروه از افراد به موضوعات جديد و مرتبط . است

به توليد فضاي جديد معرفتي و دانشي از طريق تدريس، تأليف، ترجمه و تربيت دانشجو ها  آن. را وارد كشور نمايند
تـرين واحـد توليـد     دانشـگاه تهـران اصـلي    خـاص در  دانشـكدة علـوم اجتمـاعي    يـك  در اين ميان ديگر. پرداختند

شناسـي و علـوم اجتمـاعي تأسـيس و      هاي كشور گروه و دانشـكدة جامعـه   ؛ بلكه در اكثر دانشگاهشناسي نبود هجامع
  . آموزش و پژوهش شكل گرفت

به طور خاص كاهش مشروعيت . دولتي و تمركزگرا در عرصة علم و فرهنگ به شكست انجاميدهاي  برنامه )5( 
ها و تالش در اسـتقالل و   در دانشگاه دفتر همكاري حوزه و دانشگاهشوراي عالي انقالب فرهنگي و و اقتدار حضور 

  . ها به استادان و محقّقان تا مديران يتمسئولها و سپردن بيشتر  در دانشگاه عدم تمركز اداري و علمي
ـ    جديد در سرمايه و فرهنگي هاي علمي و نشريه هاي انتشاراتي ورود شركت )6(   هـاي  باگذاري بـراي چـاپ كت
نامـة   و فصـل  توان به نقش انتشارات طرح نو، نشر نـي، سـروش   از اين رو، مي. ه شده در اين زمينه قابل اعتناستتهي
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شكل گرفتنـد، بـه انتشـار كتـاب      1360مجموعة انتشارات كه پس از دهة  .پرداخت. . .ارغنون، نامة علوم اجتماعي و
  . شناسان پرداختند بسياري در مورد جامعه

گيـري سـنّت    كه نتيجـة آن، شـكل   شناسي در ايران پيش آمد ره شده، شرايط جديدي براي جامعهدر اثر وقايع اشا
ها بود، به بعد شروع شد و تـاكنون   كه مصادف با بازگشايي دانشگاه 1360اين سنّت از دهة . شناسي شد جديد جامعه
در شناسايي جهـان مـدرن و نقـد آن     شناسي جامعه ترين مسألة اين سنّت، اهميت نظري و مفهومي محوري .ادامه دارد
 به علوم نسـبتاً بود، دچار خستگي شد و هاي ايدئولوژيك  اي كه در طول حدود دو دهه درگير نزاع جامعه است؛ زيرا

توانسـت تـا حـدودي     علوم انساني و علـوم اجتمـاعي مـي   از تفاسير اخذ شده از . شدگذاري نيازمند  خنثي از ارزش
ت   جامعه ،در ميان علوم اجتماعي. زمانه گرددك يايدئولوژتعابير جايگزين  يـتـر تلقّـي گرديـد    شناسي از همه بـا اهم .

بـدين  . نجيان جامعه تلقّـي شـدند  م و در حد ندن و منزلت بيشتري برخوردار گرديدأبار ديگر از ش  شناسان يك جامعه
شناسـي خواهـد بـود، بـا نگـاهي       جامعهلحاظ بسياري از مديران و سياستمداران كشور با اين تصور كه منجي كشور 

، صشـان بودنـد  توجهي به علـم و تخص  رمق و خسته از بي   كم شناسان حاضر كه اكثراً بينانه به اين علم از جامعه خوش
شناسي زمـاني صـورت گرفـت كـه ديگـر       شناسان و جامعه دعوت از جامعه. مدبراي كار و مشاوره دعوت به عمل آ

شناس پا به ركابي وجود نداشت تا در صورت امـر بـه عمـل و     ديگر جامعه. وجود نداشتشناسان  رمقي براي جامعه
  . فكر به اقدام عاجلي دست بزند

شرايط جديد فرهنگي و اجتمـاعي موجـب شـد تـا بـراي متقاضـيان ورود بـه كنكـور در ميـان علـوم انسـاني،            
ر متخصصـان و مـديران نيـز جهـت يـادگيري      در مقـاطع بـاالت  . شناسي از اولويت اول يا دوم برخوردار شـود  جامعه
در دهـة اخيـر، بسـياري از دانشـجويان مقـاطع ارشـد و       . شناسي اقدام كردنـد  هاي تحقيق در جامعه ها و روش نظريه

هـاي   ها از ادامه تحصـيل در مقـاطع بـاالتر رشـته     آن. باشند هاي پزشكي، مهندسي مي التّحصيالن رشته دكتري از فارغ
بـه  . شناسـي پرداختنـد   ادگيري، ترجمه و تحقيق در رشـتة جامعـه  ه يرياضي اجتناب كردند و ب پزشكي و مهندسي و

شـدگان دانشـجويان در مقطـع كارشناسـي ارشـد از       درصـد از قبـول   60بيش از  1382عنوان مثال در سال تحصيلي 
، پزشـكان، منتقـدان،   اي روشـنفكران، مهندسـان   شناسـان حرفـه   در كنـار جامعـه  . علوم اجتماعي بودنـد   غيرهاي  رشته

  . شناسان و خوانندة آثار پژوهشي شدند مند به مطالعة آثار جامعه سياستمداران عالقه
ـ  ةروحانيون حـوز . باشد شناسان در عرصة اجتماعي همراه با ورود آگاهانه روحانيون و سياستمداران مي ورود جامعه ةعلمي 

هـاي   در ايـن مقطـع بسـياري از طلبـه    . اهللا مصباح يزدي بـود   تحت مديريت دفتر همكاري حوزه و دانشگاه با حضور آيت ،قم
هـاي درس مشـترك    مند به اسالم و علم سعي نمودند كه پس از حضور طوالني حدود يك سال و نيم در كـالس  هجوان عالق

شناسـي ضـمن ايـن     آشناشده با مفاهيم جامعه هاي جوانِ تازه طلبه .بپردازندشناسي  ادي جامعهبين استادان دانشگاه و حوزه به نقّ
كردند و در بعضي از مواقع بـه نفـي همـراه بـا نفـرت       شناسي با شك و ترديد نگاه مي هاي ديني نسبت به جامعه كه طبق آموزه

ع اجتمـاعي را نيـز داشـتند، علـم     پرداختند، با توجه به اين كه دستي در دولت و قدرت داشـتند و قصـد سـاماندهي اوضـا     مي
در نتيجه بـا وجـود نقـد و نفـرت بـه آن، سـعي       . شناسي را ابزار مناسبي براي بهتر كردن شرايط اجتماعي قلمداد كردند جامعه
  . شد كه از آن به عنوان ابزاري در شناسايي و كاهش مشكالت بهره گرفته شود مي
تاريخ تفكّـر  «پس از آن كتاب . بود »شناسي اسالمي آمدي بر جامعهدر«حاصل كار مشترك استادان و روحانيون كتاب  

ه در اين زمينـه ادامـ   »شناسي فلسفي انسان در اسالم و انسان«هايي تحت عناوين  به چاپ رسيد و كتاب» اجتماعي در اسالم
ــه جامعــه عالقــه. افــتي ــاه بــه محــدودي نــه پــس از دورهيشناســي در ايــن زم منــدان ب ت دانــش و معرفــت اي كوت
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از اين رو، اين افراد در نقش دانشجو يا اسـتاد  . دندمهايشان برآ م به اصالح يافتهو مصم ندشان پي برد شناسنانه جامعه
  .و در نهايت به حاشيه رفتند ندبه تحقيق بيشتر پرداخت

 ر اين كه جامعهريزان اجتماعي  ون و برنامهسياسيت  شناسي علـم مناسـبي بـرا    نيز با تصو هـاي   ي شناسـايي واقعيـ
  ،شناسـي  به عناوين و مباحث جامعـه نيز مطبوعات كشور اصحاب . شناسي پرداختند پيراموني است، به دفاع از جامعه

  .دادنداختصاص هاي اخير ستون خاص به مباحث اجتماعي  كشور در سالهاي  بسياري از روزنامه. اهميت دادند
اهميت يافتن بررسي مسائلي چون انقـالب، اصـالحات،   . شناسان گرديد امعهج ةتوجه به مسائل جديد اولين داعي

در مقـاطع  ... هـاي ديگـر چـون پزشـكي، مهندسـي و      ورود دانشـجويان رشـته   أمنشـ  ،دموكراسي و توسعه در ايـران 
   .هاي علوم اجتماعي است هاي باال به رشته وزان با رتبهمآ كارشناسي ارشد و تمايل دانش

شناسـي را وادار   مندان به جامعـه  فضاي فكري و اجتماعي جديدي توليد شد و عالقه  ايط جديد،گيري شر با شكل
ايـن   ةواسطه اي كه ب ترين نكته بدين منظور است كه اصلي. شناسي را درگير مسائل اصلي كشور سازند نمود تا جامعه

ت و عناصر زنـدگي روزمـرّه   يكلّ علم شناخت و بررسي ،شناسي شناسان مطرح شده است، اين است كه جامعه جامعه
شناسـان و مـؤثّر دانسـتن     شناسـي، ارتبـاط بـين نيروهـاي اجتمـاعي و جامعـه       ويژگي عمدة سنّت جديد جامعه. شد

ت جامعـة مـدرن     چنان از بي شناسي است؛ ولي اين سنّت هم جامعه هي به مسايل اساسي جامعه و شناسايي ماهيـتوج
  . برد رنج مي

ه بـه      شناسي در ايران را مي شناسي جديد در ادامه ولي برخالف سنّت كالسيك جامعه سنّت جامعه تـوان بـا توجـ
  :  بعضي از ابعاد زير توضيح داد

 شناسـي اثبـاتي   نقـد جامعـه  اين معني از دريچه . گرا شناسي واقع شناسي اثباتي ايراني به جامعه گذر از جامعه) 1( 
ريزان قرار گرفـت كـه در    و برنامه اصلي مديران ةماي دستتجلّي يافت و بيشتر ام بيشتر در قالب آمار و ارقايراني كه 

كمتر توانايي فهـم   ،شناسي اين نوع جامعه. نظري ارزيابي شده است گرايي به معني سطحي مقابل از طرف منتقدان علم
شناسـي   جامعـه علمـي،   آمـده از ايـن نـوع رويكـرد      شناسي بـه دسـت   جامعه. زندگي روزمرّه و تحوالت آن را دارد

  .اشاره كرد... ها و مجالت و سمينارها و توان به سهم افراد كتاب در اين راه مي. است شناسي علمي اي تا جامعه مدرسه
هـاي جديـدي    اين گفتمان همراه با جريان. شناسي به گفتمان جديد تبديل شده است و اثباتي جامعه گفتمان رسمي) 2( 

، گرايـي  بومي :شود ها اشاره مي ترين آن هاي متعددي وجود دارد كه به عمده در آن اليهها  اين جريان. شناسي است در جامعه
 يةبـراي بـاالبردن سـهم    ها و مراكز پژوهشي كـه اساسـاً   نقد تحقيقات سفارشي سازمان ،شناسي هاي جاري جامعه نقد سنّت

تحقيقـاتي   ةباور به برنامـ . پردازي هپذيري تا نظري هتأكيد بر نظري ،حلِّ مسألهباشد تا  ت مدير مياربخشي به حيثيبتحقيق و اعت
  . است تا تالش در ساختن نظام معرفتي

رابطـه سـنّت و مدرنيتـه،    شناسايي نوع  ،روشنفكري ةحوزو شناسي  جامعه ةترين مسأل اصلياگر در گذشته، ) 3( 
شناسي به  جامعهشناسي و جهان مدرن و  ، رابطة جامعهجديد ةدوربود، در  ...قدرت و علم و ةدين و علم، رابط ةرابط

  . مناقشه اصلي شده است مشكالت كشوردر حلِّ عنوان متن انديشه و فكر تا ابزاري كردن اين علم 
ني كـه  أشـ . اي براي خود فـراهم نمايـد   اش توانسته است موقعيت ويژه گونه شناسي با موقعيت كاشف جامعه) 4( 

خواهي در ميـان علـوم ديگـر     و از اين طريق به سهم ندهايش يافته بود علوم ديگر از گذشته در آزمايشگاهبسياري از 
بـه توجهـات ويـژه رسـيده     ال انساني و روشـنفكري  هاي فع شناسي در كنار حوزه در حالي كه جامعه. كردند اقدام مي

  : شود شناسي در ايران اشاره مي بعضي از توجهات جامعه. است
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اي اجتماعي و فرهنگي و معرّفـي عناصـر    داري به عنوان پديده سرمايهطرح  ،شناسي جامعهتوجهات ترين  از اصلي يكي
 شناسـي  جامعـه . ديگري اهميت عقالنيت ابزاري اسـت  .آن از قبيل تقسيم اجتماعي، هنجار اجتماعي و دين اجتماعي است

شـناس از جامعـة    به عبارت ديگر، فهم جامعـه . سعي دارد تا به فهم و تفسير جامعة مدرن بپردازد ،اين مفهومطرح از طريق 
عقالنيت به معناي ساختن جامعة مـدرن و در نهايـت پـااليش جامعـة مـدرن و تأسـيس       . مدرن با تأكيد بر عقالنيت است

شناسي بـه دفـاع از مدرنيتـه پرداختـه و از      معهاز يك طرف جا. نقد مدرنيتة ايراني، مالحظه ديگر است .شناسي است جامعه
  :شناسي در دنياي مدرن نقش دو وجهي دارد صورت جامعه در اين. طرف ديگر به نقد آن پرداخته است

  فهم مدرنيته .1 
را مخالفان آن با توجه به پيشـينه فلسـفي و دينـي     شناسي رسمي؛ و دومي را مدافعان جامعه لياو. نقد مدرنيته .2 

  . اند كردهمطرح 
سـكوالر در ايـران، چگـونگي    / ترين موضوعات مورد عالقة فالسـفة سياسـي و روشـنفكران دينـي     يكي از اصلي) 5( 

خصوصـاً  . ترين بحث روشنفكري در دهة اخير تبديل شـد  اين موضوع به اصلي. دستيابي به آزادي و دموكراسي بوده است
سـتمداران در درون نظـام بـا رويكردهـاي روشـنفكرانه بـه دفـاع از        پس از دورة اول اصالحات در ايـران بسـياري از سيا  

ال در     در اين صورت وجه تمايز اصـلي مـابين گـروه   . دموكراسي و حقوق مدني و شهروندي پرداختند هـاي اجتمـاعي فعـ
ي شـد  حساسيت موضوع تا حـد . عرصة اجتماع و سياست و راستگرايان و چپگرايان ايراني، مقولة آزادي و دموكراسي شد

كه مخالفان دموكراسي و آزادي با بيان جديـد كـه بـا اضـافه نمـودن دينـي كـه از آن، تحـت عنـوان دموكراسـي دينـي و            
در نتيجه، بسياري از دانشجويان و بعضـي از اسـتادان   . شد، سعي در سبقت گرفتن از رقيب كردند ساالري ديني ياد مي مردم
طـرح انديشـة   . شناختي آزادي و دموكراسي كردنـد  سعي در بيان مباني جامعهشناسي نيز وارد اين گفتمان گرديدند و  جامعه

. شناسان صورت گرفـت  در اين راستا در ميان جامعه... هابز، آرون، اصحاب مكتب فرانكفورت و هايك، آلكسي دو توكويل،
شناسـي بـا    ه كردند، جامعهشناسان جديد در ايران به بررسي وضعيت آزادي و دموكراسي توج كه بعضي از جامعه از زماني
عيان مـد . پـردازد  شناسي به مسائل اصلي كشور نمـي  در گذشته بحث اين بود كه چرا جامعه. رو گرديد  جديدي روبه ةهجم
شناسـان در   شناسي، بيشتر حضور جامعـه  ها از حضور جامعه دعوت آن. ريزي كشور بودند اصحاب مديريت و برنامه ،اصلي

شناسان با رويكرد اثباتي و برداشت ابزارگرايانه از اين علـم در   اي از جامعه عده. ها بود تا منتقد برنامهنقش آماردان اجتماعي 
هـاي   برنامه و بودجه قرار گرفتـه و بـا تنظـيم گـزارش    ) مديريت(هاي تحقيقاتي مرتبط با سازمان  ها و گروه خدمت سازمان

شناسي بهتر است به وضـعيت قـدرت و آينـده و     شد كه جامعه گفته ميا كمتر ام ؛كشور پيدا كردند ةدر توسع صل سهميمفّ
مطبوعات تا دانشگاه نيز از تيزهوشي اصـحاب مـديريتي و    ةشايد انتقال اين نوع مباحث به حوز. آزادي و دموكراسي بپرازد

پرداختن به مباحثي چون شناسان جوان هيچ دعوتي در  در هر صورت با وجود اين كه از جامعه. ريزي در كشور باشد برنامه
و  نـد پرداختو تعهد به طرح موضـوعات جديـد   شناسان بر اساس تشخيص  دموكراسي و آزادي صورت نگرفته بود، جامعه

  . دنردكو مقاالتي در اين زمينه تأليف  ها باكت
  
  شناسي در ايران جامعهآموزش آينده 

شناسي دچـار   دي كه از درون و بيرون سازمان جامعهشناسي در ايران با وجود مشكالت و مسائل متعد جامعهآموزش 
درحـد دو هـزار   (اي، مجالت متعـدد، اسـتادان زيـاد     و حرفه هاي كلي از قبيل انجمن علمي شده است، داراي قابليت

اب بعضي در بازار كت. باشد هزار دانشجو در مقاطع متعدد مي 200هاي آموزشي و حدود  ، گروه)شناس مدرس جامعه
پـردازد، از فـروش بسـيار     شناسانه مـي  كه به جاي تحليل سياسي از اوضاع ايران به تحليل اجتماعي و جامعه از كتبي

  . شود زيادي برخوردار مي
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آن از قبيل هويت، نوع رابطه آن بـا علـوم تجربـي و معـارف       چنان همراه با مناقشات اوليه شناسي هم آينده جامعه
بدين لحاظ اسـت كـه   . هاي اجتماعي و سياسي خواهد بود گيري آن در تصميمديني و اخالقي و اعتبار و مشروعيت 

هـاي اصـلي در جامعـه     شناسي خود تبديل به يكي از مناقشـه  ضمن اين كه در حال حاضر جامعهتوان مدعي شد  مي
جديـد  شناسـان نسـل    در ميـان جامعـه  . هاي بنيادي را پيدا كرده اسـت  شده است، شرايط توليد و پرداختن به مناقشه
ايـن نگـاه بسـيار مناسـب بـراي      . گيـري اسـت   و تصـميم  سـازي   تصـميم ايراني بحث بر نحوه مشـاركت در عرصـه   

  .شناسي و جامعة مدرن ايراني است جامعه
در آمـوزش   ،كننـد  سـازي تـالش مـي    سياستگذاري و تصميم ةشناسان ايراني ضمن اين كه براي مؤثّر بودن در عرص جامعه

شناسـان ايرانـي، انجـام     تـرين گـرايش جامعـه    در اين زمينه، هنـوز اصـلي  . اند ها نيز اقدام كرده يدگاهمناسب مفاهيم، اصول و د
 »مجلّة نامة علـوم اجتمـاعي  «اين معني با مراجعه به محتواي مقاالت چاپ شده در . اي و تحقيق اجتماعي است مطالعات كتابخانه

مقالـة   16مقاله مطالعـاتي و   46مقاله چاپ شده قبل از انقالب  85از مجموع  .به دست آمده است قبل و بعد از انقالب اسالمي
مقالـه،   38اي و  مقالـه، كتابخانـه   67مقالة چاپ شده در ايـن مجلّـه، پـس از انقـالب اسـالمي،       137از مجموع . تحقيقي است
لـي بـه   او. سـي اشـاره كـرد   شنا عرض در نسـل جديـد جامعـه    گيري هم توان به وجود دو جهت بدين لحاظ مي .تحقيقي است

آتـي   ةرود در دهـ  انتظـار مـي  . انديشد شناسي مي به جامعه شناسي توجه دارد و دومي سياست، فرهنگ و جامعه از طريق جامعه
  .هاي جديدي در عرصه سياست و علم توانايي ديالوگ جهان خارج از خود را بيابد شناسي ايران در اثر كسب تجربه جامعه

هايي چون نقد ادبي، مطالعات ديني و مطالعات زنـان اسـت؛    ينده در خطر افتادن در دام عرصهشناسي در آ جامعه
منـد ايـن    شناسي در مقطـع كارشناسـي ارشـد و دكتـري بيشـتر عالقـه       زيرا بسياري از دانشجويان جوان رشتة جامعه

شناسـي،   و از جامعـه  شناسـي وارد شـده اسـت    اند و با فشاري كه از طرف سـنّت كالسـيك بـه جامعـه     ها شده حوزه
ت مباحـث فرهنگـي و ادبـي در ايـران از       تصويري آماري و مهندسي اجتماعي ارائه مي شود، از يك طرف و محبوبيـ

شناسان ايرانـي بازگشـت    بدين لحاظ يكي از وظايف جامعه. طرف ديگر، راه را براي تغيير جهت فراهم ساخته است
شناختي در مورد مسائل جاري و اصلي جامعـة   هاي جامعه و ارائة تحليلشناسي نظري و دفاع عالمانه از آن  به جامعه

  . ايراني است
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