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مدار  شناسي مردم جامعه  :بررسي كتابمعرفي و 
بازخواني "بد"مدار  شناسي مردم جامعه/ "خوب"

بينش "شناسي خودماني با عينك  جامعه
  اثر حسن نراقي "شناختي  جامعه

  
  بهرنگ صديقي

  )17/02/93، تاريخ پذيرش 20/05/92تاريخ دريافت (
  

مهم است، چرا كه بارها و بارها . كتاب مهمي است) 1380نراقي ( شناسي خودماني جامعه
شناسي  مدار انجمن جامعه شناسي مردم در جلسه اي كه كارگروه جامعه. 1چاپ شده است تجديد

براي بررسي اين كتاب برگزار كرد دكتر جاليي پور كه از سخنرانان بود گفت  1390ايران در آذر ماه 
ار كننده اين جلسه بوده كه ناچار شده آن را بخواند و چون كتاب را والن برگزئكه به اصرار مس

يكي از حضار در نقد جاليي پور گفت . دانسته تاكنون ميلي به خواندنش نداشته است نمي "علمي"
سي  -شود شما خودتان را جامعه شناس بدانيد و كتابي را كه در شرايط فعلي بيست كه چطور مي

تواند ذائقه مخاطبان  اين كتاب مي. همه مخاطب جذب كرده نخوانيد بار تجديد چاپ شده و اين
تواند شاخصي باشد براي سنجش ذائقه  اين كتاب مي! بله. كتاب را در جامعه ايران نشان دهد

دار  طيف اين مخاطبان از رانندگان تاكسي و زنان خانه. شناسي هاي جامعه مخاطبان ايراني كتاب
بله دانشجويان كارشناسي ! تعجب نكنيد. شناسي تكميلي رشته جامعههست تا دانشجويان تحصيالت 

. مدار صحبت كنيد شناسي مردم سر كالس درباره جامعه. گويم شناسي را مي ارشد و دكتراي جامعه
گوييد لبخندي را كه از سر رضايت بر لبان دانشجويان نقش  طور كه مشخصات آن را مي همين

 
  .استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه آزاد رودهن                                         behsad1@gmail.com  
  .چاپ شده باشد ها هم تجديد شايد تاكنون بيش از اين. آخرين چاپي كه از آن ديدم چاپ بيست و سوم بود.  1
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من هم دنبال همين آمدم رشته ! همينه! آهان": گويد نگار ميبينيد؛ لبخندي كه ا بندد مي مي
بيش از . بعد از دانشجويان بپرسيد آيا نمونه اي از آن به زبان فارسي سراغ دارند. "شناسي جامعه

بخواهيم يا نه، دوست داشته باشيم ... شناسي خودماني جامعه! بله: گويند نيمي از كالس به شما مي
 "بد"از  "خوب"شناسي  دماني در جامعه ما شاخصي براي تشخيص جامعهشناسي خو يا نه، جامعه

  ! اين را بايد پذيرفت. شده است
مدارِ خوب از بد  شناسي مردم شناسي خوب از بد كاري است و تفكيك جامعه اما تفكيك جامعه

هاي حرفه اي و سياست گذار و  شناسي مدار در قياس با جامعه شناسي مردم جامعه. كاري ديگر
. شناسي خوب است جامعه )2007بوراووي ( دهد ها به دست مي  انتقادي، به روايتي كه بوراووي از آن
شناسي و بالطبع  خوب است كه نظام سلسله مراتبي را در جامعه. خوب است كه با جامعه پيوند دارد

احساس خوب است كه در صدد تقابل با هر گونه نظام سلطه اي است كه . تابد نمي در جامعه بر
و خوب است كه به . بخشي است خوب است كه آرمانش رهايي. تبعيض را بازتوليد مي كند

 ةايي كه بسياري از ما را به رشته  شناسي وفادار است؛ همان آرمان هاي ديرپاي جامعه آرمان
شناسي فراخوانده است، يعني تالشي جمعي و مدام براي درانداختن طرحي ديگر و طرحي  جامعه
  . اي زيست اجتماعيبهتر بر

شناسي  محصوالت جامعه. دست نيست مدار بسته اي منسجم و يك شناسي مردم اما خود جامعه
اين همان چيزي است كه بوراووي هم ذيل . توان به خوب و بد تقسيم كرد مدار را هم مي مردم

تواند در  يمدار م شناسي مردم جامعه. كند مدار به آن اشاره مي شناسي مردم آسيب شناسي جامعه
شناسي  بوراووي جامعه). 43: 2007بوراووي (شناسي عوام زده منجر شود  شكلي آسيبي به جامعه

مدار را با نوعي نظام سنديكاليسم آنارشيست، نوعي دموكراسي مشاركتي غير متمركز قياس  مردم
دارِ بد را م شناسي مردم توان جامعه سي از همين قياس ميأبه ت). 54: 2007بوراووي (كرده است 

نظام پوپوليستي آسيب در نظام سنديكاليسم آنارشيست فرض كرد كه آن را به سمت نوعي نوعي 
بخشي آنان را از  كه رهايي بي آنكند  را پيشه ميشكل مردم  بي ةتوداز روي  دنباله برد و مي

شناسي و جامعه شناسان را  بوراووي، خود، جامعه. هاي متفاوت سلطه پيگيري كند صورت
شناسي  بپردازد تا مبادا جامعه "مدارِ خوب از بد شناسي مردم تشخيص جامعه"خواند تا به  فرامي
اما در اين راه چه ). 58: 2007بوراووي ( "شناسي تعبير شود به نوعي نازل از جامعه"مدار  مردم
  يل شد؟توان قا مدارِ خوب از بد مي شناسي مردم توان كرد؟ چه معيارهايي براي تفكيك جامعه مي

. شناختي است كه سي  كند مفهوم بينش جامعه يكي از مفاهيمي كه ما را در اين راه كمك مي
ترديد، بينش  بي). 1370ميلز (خواند  رايت مليز جامعه شناسان را به دستيابي به آن فرامي

بينش هاي  اما شاخص. مدار است شناسي مردم هاي بنيادين براي جامعه لفهؤشناختي يكي از م  جامعه
نگاه و تحليلي  ةشناختي است؟ به تعبيري ديگر، الزم  شناختي چيست؟ چگونه بينشي جامعه  جامعه
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كوشيم ضمن تشريح مختصات  شناختي باشد كدام است؟ در ادامه، مي  لقب بينش جامعه ةكه شايست
مدارِ  مردمشناسي  هاي جامعه رايت ميلز، به عنوان يكي از بنيان. شناختي از منظر سي  بينش جامعه
براي ، توان به اين ترتيب مي. را با اين مختصات بسنجيم شناسي خودماني جامعهخوب، كتاب 

. مدارِ خوب شناسي مردم در قالب جامعه شناسي خودماني جامعههايي همچون  بازنويسي كتاب
  .بريم هاي مشابه با آن به پايان مي بحث را در نهايت با علل توجه به اين كتاب و كتاب

  
 شناختيبينش جامعه

 1959رايت ميلز با انتشار كتابي با همين عنوان در . را نخست سي 1شناختياصطالح بينش جامعه
اش در خصوص گانههاي ميلز از جمله سهاين كتاب، در مقايسه با برخي ديگر از كتاب. 2پيش نهاد

 5كن يانكيگوش و ) 1956( 4نخبگان قدرتمندو ) 1951( 3يقه سپيدانقدرت مشتمل بر 
اما . 6چندان مورد توجه واقع نشد 1962سالگي در  46ها پس از مرگ وي در ، تا سال)1960(

-اي به مفهوم بينش جامعهيابيد كه دست كم اشارهشناسي را ميتر كتاب مباني جامعهامروزه كم

شناسي هاي مقدماتي جامعهنظران نخستين هدف كالسامروزه بسياري صاحب. شناختي نكرده باشد

 
1. Sociological imagination 

به فارسي ترجمه كرده و شركت سهامي  شناختيبينش جامعهاين كتاب را آقاي عبدالمعبود انصاري با عنوان  .2
كالبد شكافي ( a autopsy of social scienceشايان ذكر است كه ميلز ابتدا عنوان . انتشار آن را منتشر كرده است

از تمايل وي به انهدام علوم اجتماعي بود تا اميد به  تر حاكياش در نظر داشت كه بيشرا براي كتاب) علوم اجتماعي
اي به ميلز نوشت كه از جمله كساني كه در خصوص اين عنوان موضع گرفتند پل سوئيزي بود كه در نامه. احياي آن

. گيرد، در حالي كه علوم اجتماعي در امريكا در چنين وضعيتي نيستجان صورت مياي بيكالبدشكافي بر روي پيكره
در ). 13: 2009داندانو (اش پيشنهاد داد شناختي را به ميلز براي كتابيويد رايزمن كسي بود كه عنوان بينش جامعهد

ها عموماً به متن  قول ضمن، در اين مقاله ضمن بهره گيري از ترجمه جناب انصاري از اين كتاب، براي دقيق تر شدن نقل
 .اصلي كتاب مراجعه شده و ارجاع داده شده است

3. White Collar 
4. Power Elite 
5. Listen Yankee 

شناس در نيويورك تايمز براي ميلز چاپ شد و از وي به عنوان مدرس و جامعه 1962در آگهي ترحيمي كه در حتا  .6
وي  شناختياش درباره قدرت اشاره شده از كتاب بينش جامعهگانهبرجسته دانشگاه كلمبيا  ياد كرد با آن كه به آثار سه

  . نامي برده نشده است
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نيز  خود ميلز كه  ضمن آن. )20: 2009 1كافمن و شافلين(دانند شناختي ميرا پرورش بينش جامعه
  ).28: 1370 ميلز،( 2داريم نياز آن به كه دانست مي »بينشي نوع ترين مهم« را شناختي جامعه بينش

نظر شناختي صرفتوان از كتاب و مفهوم بينش جامعهرسد ديگر نميبا اين وصف به نظر مي
اين مفهوم به سبب قدرت تحليلي كه در بطن آن نهفته به تدريج از چنان اهميتي برخوردار . كرد

. گيري از آن ترغيب كرده استهاي ديگر را براي بهرهپژوهان در حيطهشده كه بسياري از دانش
 براي را »اتنوگرافيك ينشب« مفهوم ميلز از تأثير به كه كرد اشاره كوروساوا به توان مي نمونه براي

  ميهليچ. )2009، به نقل از استورس 2000كوروساوا (نهاد  پيش غيرغربي هاي مدرنيته توضيح
 شناسي انسان آموزش هدف با را »شناسانه انسان بينش« اصطالح ميلز از اقتباس با نيز شناس انسان

 ديويد همچنين،. )2009، به نقل از استورس 2008ميهليچ ( كرد وضع بينافرهنگي بستري در
 سمت به كه طلبد مي شدن جهاني امروزه كه است معتقد »جغرافيايي بينش« مفهوم طرح با هاروي
، به نقل از 2005هاروي ( نباشد شناسي جامعه به محدود صرفاً برويم كه اي فرارشته بينش نوعي

 در كه است آن پي در »شناختي جامعه متكثر بينش« بر تكيه با نيز ديويس ديان. )2009استورس 
 به شده اي منطقه و قومي هاي جدايي و خشونت گسترش به منجر كه جهان در اخير تحوالت ساية

 و ويليامز همچنين،. )2009به نقل از استورس (بپردازد  كشورها بين و درون هايي تفاوت تشريح
 و شخصي زندگي در سلطه عوامل تشخيص لوازم از را  »آنارشيستي بينش« به افراد توسل شانز

  )14-13: 2011ويليام و شانتز (. دانند مي جامعه مراتبي سلسله ساختار شناخت
پيوند : اند ازها متمركز است عبارتميلز بر آن شناختيبينش جامعهكه كتاب  اي مباحث كلي

؛ ميل به 4و مسائل عام  3هاي شخصيميان سرگذشت فردي و تاريخ جمعي؛ پيوند ميان گرفتاري
و  6گرايي انتزاعيهاي تجربهبه جاي تبيين بر مبناي ساختار اجتماعي؛ و دام 5گراييشناسيروان

شناسي بايد ميلز در مجموع معتقد است جامعه). 20: 2009كافمن و شافلين ( 7هاكالن تئوري
ائل هاي شخصي را در پيوند با مسهاي فردي را در پيوند با تاريخ جمعي و گرفتاريبكوشد سرگذشت

شناختي را مستلزم چنين نگاهي به ميلز برخورداري از بينش جامعه. عام اجتماعي تحليل كند

 
1. Kaufman & Schoepflin 

شناسي  كه من از اين اصطالح در نظر دارم اصالً در جامعه  چه آن...«: نويسد شناختي مي ميلز در توضيح بينش جامعه . 2
كند كه در   ينگاري و ادبيات و تاريخ اشاره م هايي چون روزنامه در مقابل، وي به حيطه. »شود آكادميك مطرح نمي
  )1، پانويس 33: 1370ميلز، . (اند شناختي دهندة بينش جامعه شناسي آكادميك بازتاب مواردي بيش از جامعه

3. personal troubles 
4. Public Issues 
5. psychologism 
6. Abstracted empericism 
7. Grand theory 
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گرايي گرايي، تجربهشناسيهايي چون رواناما وي معتقد است گرايش. داندزندگي اجتماعي مي
ندها شناسي موانعي بر سر راه تشخيص اين پيوهاي كالن در جامعهانتزاعي، و تمايل به طرح تئوري
اش را به نقد اين اي از كتابشناختي بوده است؛ او بخش عمدهو در نتيجه بسط بينش جامعه

هايي توجهي به آنها تاكنون بدفهمياما اين بحث ظرايفي دارد كه كم. رويكردها اختصاص داده است
  . در ادامه به اين ظرايف خواهم پرداخت. بار آورده استدر خصوص نگاه ميلز به

  
 د سرگذشت فردي و تاريخپيون

هاي گوناگون ضمن تاكيد بر پيوند وثيقي كه كوشد با مثالشناختي ميميلز در كتاب بينش جامعه
ميان سرگذشت هر فرد با تاريخ وجود دارد نشان دهد كه فهم هر يك بستگي به فهم ديگري دارد، 

ميلز (  1”قابل فهم نيستندزندگي يك فرد و تاريخ يك جامعه بدون فهم هر دو ”: به تعبير وي
1959 :3.(  

شان، و شان، اعم از مشكالت و تنعماتاي كه ميان زندگي خصوصياما مردم از رابطه پيچيده
شان را توانند وضعيتكه نميشان وجود دارد آگاهي چنداني ندارند و بنابراين ضمن آنتاريخ جامعه

آوردن تحوالت ساختاري كه معموالً در پس با به كنترل در”به درستي تحليل كنند قادر نيستند 
امروزه، از جمله به واسطه بسط و ). 4: 1959ميلز (” شان فائق آيندها نهفته بر مشكالت شخصيآن

اگر در دوران پيشامدرن اين . تر يافته استگسترش ارتباطات، دامنه تاثير تاريخ ابعادي گسترده
كرد امروزه تاريخ جهان چنين ايش را متاثر ميهاي فردي اعضتاريخ هر جامعه بود كه سرگذشت

: 1959ميلز (” گذارد تاريخ جهان استتاريخي كه امروزه بر هر فرد اثر مي”اثري دارد؛ به تعبير ميلز 
” عجيب نيست”اي كه تحوالت اجتماعي در تاريخ معاصر يافته با توجه به دامنه و سرعت فزاينده). 4

  ).4: 1959ميلز (باشند  وردن اين تحوالت پس افتادهكه مردم از درك و به كنترل درآ
  

 هاي شخصي و مسائل عام اجتماعيپيوند گرفتاري

هاي گرفتاري  متمركز است بر تمايزي كه ميلز ميان شناختيبينش جامعهتعبير رايج از كتاب 
 تيشناخبينش جامعهشخصي و مسائل عام قائل شده است؛ تعبيري برآمده از صفحات نخست كتاب 

  : خوانيمدر عبارت آغازين اين كتاب مي .)14: 2009 2داندانو(
آنان . هاستاي از گرفتاريشان مجموعهخصوصي كنند كه زندگيامروزه افراد غالباً احساس مي

چه آن. شان چيره شوندتوانند بر مشكالت زندگي روزانهكنند كه نميغالباً به درستي احساس مي

 
  .امام از ترجمه فارسي اين كتاب نيز بهره گرفتهشناختي آوردههايي كه از كتاب بينش جامعهدر بخش.  1

2. Dandaneau 
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كوشند انجام دهند به محورهاي خصوصي كه در آن چه مياند و آنز آن آگاهافراد عادي مستقيماً ا
  )3: 1959ميلز . (كنند محدود استزندگي مي

اما از نظر ميلز اين . خواندهاي شخصي مياين همان چيزي است كه ميلز آن را گرفتاري
معلوم، اين احساس درماندگي از قرار ”: نويسداو مي. ها با مسائل عام اجتماعي مرتبط استگرفتاري

ها رخ هاي غيرشخصي ريشه دارد كه در ساختار بنيادي جوامع گسترده در سطح قارهدر دگرگوني
  ). 3: 1959ميلز (” دهدمي

بسيار ) 1960( 1تصوير انسانو  شناختيبينش جامعههاي ترديدي نيست كه ميلز در كتاب
كنندگي ساختارهاي بوده كه بر قدرت تبيينشناسي ثر از آن بخشي از سنت كالسيك جامعهأمت

چنين به نظر  شناختيبينش جامعهبا مرور صفحات نخست كتاب . اجتماعي تاكيد داشته است
-شناسي بههاي نهادي است نقطه كانوني جامعهرسد كه از نظر ميلز مسائل عام كه پيامد آرايهمي

شود ميلز تقويت هم مي گان قدرتمندنخبآيد؛ تعبيري كه به ويژه با توجه به كتاب شمار مي
شناختي به ما اما آيا اين همه آن چيزي است كه ميلز با مفهوم بينش جامعه). 14: 2009داندانو (

گفته وارد آمده بر ميلز هم گويد؟  در اين صورت آيا همان نقدي كه به آن سنت كالسيك پيشمي
ساختارهاي اجتماعي يا الزامات تاريخي و وارد است؛ اين كه چنين رويكردي انسان را در اسارت 

  پندارد؟بيند و از اين منظر انسان را عروسكي منفعل ميها ميمجبور به جبر آن
تر خوانده شود، با اين تفسير چه دقيق، چنانشناختيبينش جامعهدر پاسخ بايد گفت كتاب 

قد است وجه مشخصه رويكرد نيز معت) 2009(چنان كه داندانو . اوليه و البته رايج سازگار نيست
بافته و پيوسته متحول مشتمل بر ؛ كليتي درهم)14: 2009داندانو (است ” 2كليت”ميلز توجه به 

بر تاثير ساختارهاي  شديدشميلز، با وجود تاكيد . سرگذشت فردي، تاريخ و ساختار اجتماعي
پردازد به هيچ ساني ميوقتي به بحث از آزادي ان ،اجتماعي و الزامات تاريخي بر سرگذشت فردي
- بينش جامعهقطعه زير از كتاب .  تاريخي كند -وجه حاضر نيست آن را قرباني جبر ساختاري

  :گواهي بر همين نكته است شناختي
توجه دانشمند علوم اجتماعي به ساختار اجتماعي به هيچ وجه مستلزم آن نيست كه ساختارها را 

پردازيم گيري انساني ميهاي ساختاري حاكم بر تصميمدوديتما به مطالعه مح. بخش آينده بداندتعين
ها مداخله كنيم، براي اين كه دريابيم با توانيم به نحوي موثر در آنتا آن نقاطي را بيابيم كه  مي

تواند و بايد به لحاظ ساختاري تغيير آفريني چه چيز ميدر تاريخ ]انساني[هاي افزايش سهم تصميم
. ناپذير و متعينِ گذشته بدانيمتاريخ نيز به هيچ وجه مبين آن نيست كه آينده را چارهتوجه ما به . كند

 
1. Image of Man 
2. totality 
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هاي تحميلي يا مطلقي بر اند محدوديتاي زندگي كردهها در گذشته در چه جور جامعهاين كه انسان
م تا امكاناتي پردازيما به مطالعه تاريخ مي. كندكنند اعمال نمياي كه آنان در آينده خلق مينوع جامعه

خالصه اين كه، ما به مطالعه . را كه خرد و آزادي انساني براي آفرينش تاريخ در اختيار دارد بشناسيم
توانيم فقط از اين راه مي. ها را بيابيمهاي كنترل آنپردازيم تا راهاجتماعي مي - ساختارهاي تاريخي

  )174: 1959ميلز (ها و معناي آزادي انسان را دريابيم محدوديت
ها بايد توجه داشت كه ميلز متفكري رئاليست با گرايش پراگماتيستي است اما با همه اين

به اين اعتبار، با وجود اهميتي كه براي عامليت و آزادي انساني قائل است، ). 15-14: 2009داندانو (
ي كه بر به اين اعتبار با همه تاكيد. توجه نيستبه مقوله قدرت در زندگي اجتماعي نيز بي

تري براي صورتبندي آفريني دارد معتقد است برخي افراد از قدرت بيشبرخورداري انسان براي تاريخ
ها براي ساختن تاريخ آزادند، انسان”: به تعبير وي. اندتاريخي برخوردارند كه ديگران تحت سلطه آن

گيري و قدرتي هايي تصميمچنين آزادي مستلزم دسترسي به ابزار. اما برخي آزادتر از برخي ديگرند
  ). 181: 1959ميلز (” سازد است كه تاريخ را مي

  
 گرايي به جاي تبيين بر مبناي ساختار اجتماعيشناسيروان

هاي خواهند پديدهبرد كه ميهايي به كار ميگرايي را براي اشاره به كوششميلز مفهوم روانشناسي
چنين رويكردهايي كه منابع . شخصيت توضيح دهند هايها و نظريهاجتماعي را با تكيه بر داده

از نظر ميلز علل بروز و . انداي از افرادند مبتني بر نفي واقعيت ساختار اجتماعيشان نمونهاطالعاتي
هايي با علل گوناگون، از افراد پوشيده است، بنابراين هاي اجتماعي، به عنوان پديدهظهور پديده

ميلز معتقد است انواع . كندهاي اجتماعي نميبه تبيين پديده اطالعات حاصل از ايشان كمكي
توان با رويكردي تاريخي و تطبيقي هاي اجتماعي را فقط ميعوامل موثر در بروز و ظهور پديده

گرايي كه فاقد چنين رويكردي است قابليت چنين كاري ندارد شناسيشناسايي كرد و منظر روان
  ).69-68: 1959ميلز (

ذكر است كه ميلز به هيچ وجه منكر توجه به وجوه رواني نيست، بلكه پرداختن به اين شايان 
در واقع ميلز با آن . بيندوجوه را موكول به بررسي ساختاري جامعه و نيز اتخاذ رويكردي تاريخي مي

بر اش تاريخي -كاوي تقابل دارد كه انسان را فارغ از بستر اجتماعيشناسي و روانجريان در روان
-شناسي تاريخي و اجتماعي به ميان مياو سخن از روان. دهندتوضيح مي” طبيعت بشري”مبناي 

بر همين اساس است كه توجه فرويد به تاثير نهاد خانواده به عنوان نهادي ). 157: 1959ميلز (آورد 
هادهاي اجتماعي را در پرورش افراد و رفتارگرايي اجتماعي ميد و تحقيق فروم در خصوص تاثير ن

نهد و معتقد است به همين مسير، كاوي ارج مياقتصادي و مذهبي در شخصيت افراد را در روان
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: 1959ميلز (يعني بررسي تاثير نهادهاي اجتماعي بر روان افراد، بايد در بستر تاريخ پرداخته شود 
159-160.(  

   
 گرايي انتزاعي ها و تجربهتئوريكالن

پردازد؛ يكي شناسي ميبه نقد مفصل دو رويكرد در جامعه شناختيبينش جامعهميلز در كتاب 
به تعبير وي، اين دو رويكرد به رغم ادعاشان خود به . گرايي انتزاعيها و ديگري تجربهتئوريكالن

 ميلز كالن. اندهاي تحقيقات اجتماعي، يعني تئوري و روش، بدل شدهموانعي بر سر راه بنيان
 2شناختيگرايي انتزاعي را معذب به لحاظ روشو تجربه 1انگاري مفاهيمبتها را گرفتار تئوري

  ).50: 1959ميلز (كند ميتوصيف 
پارسنز ) 1951( نظام اجتماعيكند كتاب ها انتخاب ميتئوريمصداقي كه ميلز براي نقد كالن

سنز است كه ميلز هاي كتاب پارترين خصيصهبافي، و غيرتاريخي بودن از مهمگويي، كليمغلق. است
كند تا اي پارسنز را در چهار پاراگراف خالصه ميصفحه 555ميلز كل كتاب . پردازدميها به نقد آن

شود مشتمل بر نكات كارساز و ” ترجمه”پذير اش اگر به زباني فهمبگويد اين كتاب به رغم پيچيدگي
-اند كه نميچنيني به قدري كلي هايي ايناز نظر ميلز تئوري). 33-32: 1959ميلز (بديعي نيست 

ميلز (كار گرفت ها را براي بررسي مسائل ساختاري و تاريخي در يك بافت مشخص بهتوان آن
كند كه ماركس و وبر سهم شناسي آلماني اشاره ميميلز در مقابل به سنت جامعه). 33: 1959
ي در خصوص جامعه و تفسيرهاي پردازي كلاند و بر پيوند نزديك ميان مفهوماي در آن داشتهعمده

  ).48: 1959ميلز (كند تاريخي در اين سنت تاكيد مي
آوري داده به مصاحبه برد كه براي جمعگرايي انتزاعي را ميلز براي تحقيقاتي به كار مياما تجربه

د طبقه پاسخ اين افرا. شودشوند پرداخته ميگيري انتخاب ميهاي نمونهبا تعدادي از افراد كه با رويه
از نظر ميلز، اين رويكرد به تحقيقات اجتماعي . شودها بررسي ميبندي شده و روابط آماري ميان آن

كارگيري فلسفه علوم طبيعي براي علوم اجتماعي است كه اهميت و وسعت بسياري يافته و در پي به
روكراتيزه كردن اند و با بوتوجههاي اجتماعي و تاريخ بي، به نظريه، ساخت)57: 1959ميلز (

ميلز (كنند تحقيقات اجتماعي اشتغال به اين گونه تحقيقات را به شغلي رسمي و اداري بدل مي
1959 :56 .( 

- ها و تجربهتئوريگرايي و كالنشناسيهايي چون رواندر مجموع بايد گفت از نظر ميلز گرايش

هاي شخصي جمعي و نيز گرفتاريهاي فردي با تاريخ گرايي انتزاعي نسبت به پيوند ميان سرگذشت

 
1. Fetishism of the concept 
2. Methodological inhibition 
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ميلز . اندتوجهبا مسائل عام اجتماعي كه ريشه در ساختارهاي اجتماعي و بستر تاريخي دارند بي
  .داندتاريخ مي -جامعه -شناختي را مستلزم توجه به رابطه سه گانه فردبينش جامعه

  
  شناختي شناسي خودماني و بينش جامعه جامعه

توان به بازخواني كتاب  رايت ميلز مي. شناختي از نظر سي  حال در سايه شرح مختصات بينش جامعه
  . پرداخت و نسبت آن را با اين مختصات روشن كرد شناسي خودماني جامعه

 
  شناسي خودماني رابطه تاريخ با جامعه

سرگذشت فردي و تاريخ شناسي خودماني پيوندي ميان  آيا در كتاب جامعه: با اين پرسش آغاز كنيم
از تاريخ آغاز  "بيگانگي"با نقد ايرانيان مبني بر  شناسي خودماني جامعهبرقرار شده است؟ كتاب 

هايمان خيلي با تاريخ ميانه  يكي از دردهاي مملكت اين است كه كه حتا تحصيل كرده": شود مي
نداشته و  "حافظه تاريخي"از نظر نويسنده كتاب، نراقي، ما ). 33: 1380نراقي ( "خوبي ندارند

هاي تاريخي، شايد به اين نيت كه حافظه  كتاب نراقي مملو است از روايت). 36: 1380نراقي (نداريم 
  . تاريخي مخاطبان اش را تقويت كند

 شناسي خودماني جامعهتاريخ براي نراقي چنان اهميتي داشته كه كتابي با سر و صورت همين 
كامالً "و به صورتي  كوچ آريائيها تا پايان سلسله پهلوياز :  تاريخ ايرانچكيده نوشته است به نام 

به گفته نويسنده . صفحه فشرده كرده است 160تاريخ ايران را از ابتدا در ) 9: 1378نراقي ( "خالصه
نراقي (برايش ايجاد شده  شناسي خودماني جامعهانگيزه نگارش اين كتاب در طي تاليف كتاب 

آشنايي با تاريخ كشورمان مقدمه اي الزم براي درك خلقيات "ا به تاكيد ناشر كتاب و بن) 9: 1378
و اين همان هدفي ) پشت جلد( "هاي تحوالت كنوني و سير آن در آينده است مردم و شناخت زمينه

  .در پي آن است شناسي خودماني جامعهاست كه نراقي در 
  : نويسد هاي مشابه مي هايي از كتاب هل نشانپس از نق شناسي خودماني جامعهاو در مقدمه كتاب 

را كمي كالبدشكافي كنم و بگويم  "ما"شديم اين  "ما"متوجه شديم كه ما چگونه ... تا حاال كه 
هايش چيست؟ با چه  ي ايراني داراي چه خصوصيتي است؟ چه رفتارهايي را دارد؟ و كاستي"ما"اين 

آن وقت ببينيم داليل مشكالتش را در خود اين  شود و روحيه اي و طرز فكري تعريف و مشخص مي
يي كه موجود است حد مطلوب و غايت مقصود به "ما"بودن بايد جستجو كرد؟ و يا همين  "ما"نوع 

ي مورد نظر را "ما"رويم سراغ خصوصياتي كه مجموعه آن همين  آيد؟ اين است كه مي حساب مي
  ) 31: 1380نراقي . (فراهم آورده است

  : نويسد كتاب هم چنين ميدر سخن آخر 
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قبالً به اين نتيجه رسيده بودم كه نخست بدون رودربايستي با خودمان واقعيات خودمان را 
حداقل براي خودمان روشن كنيم، و به روي خودمان بياوريم؛ اين را در اين نوشته، با بضاعت 

بررسي كنند تا اول بدانيم روي كاغذ آورده ام؛ ديگران هم همين را از زواياي ريزتري ... محدودم
چگونه هستيم، بعد برگرديم ببينيم چرا اين شديم؟ و در مرحله سوم با تصميم قاطع و آگاهانه به 

  )149: 1380نراقي ! (تدريج به دنبال اصالحش برويم
و از اين راه كمك به  "خلقيات ايراني"بنابراين طرح و نقشه نراقي در اين دو كتابش شناخت 

  . هاي آن بوده است و در اين راه رجوع به تاريخ را يكي از شاه كليدها در نظر داشته است اصالح كاستي
شناسي چه اهميتي دارد كه ميلز چنان پرحرارت در خصوص آن  اما، به واقع تاريخ در جامعه

از ). 162: 1959ميلز (” شناسي اصالتاً خصلت تاريخي دارد حقيقت اين است كه جامعه”گويد كه  مي
شناسي و  منظر، تاريخ مندي قاعده جامعه و زندگي اجتماعي است و همين است كه ميلز جامعهاين 

داند و آن دست مطالعات اجتماعي را كه به درك و فهم  تاريخ را دوقلوهايي به هم چسبيده مي
 شناسي هم بارها جالب است كه اين نكته را پدارن علم جامعه. داند اند بي ارزش مي توجه تاريخي بي

شناسي تاكيد كرد  مگر آگوست كنت نبود كه به اهميت روش تاريخي در جامعه. اند و بارها تذكر داده
نگاه تاريخي هم پيوند ! بله. شناسي دانست و پرداختن به پويايي اجتماعي را ركني ركين در جامعه

ميلز در نظر دارد و گونه كه  شناسي و تاريخ، آن اما آيا پيوند ميان جامعه. شناختي است  نگاه جامعه
شناختي است، صرفاً با يادآوري تاريخ و   چنان كه گفتيم يكي از مختصات بنيادين بينش جامعه

شناختي از خلقيات   شود؟ نراقي هم براي شرحي جامعه هاي تاريخي براي بحث برقرار مي يافتن نشانه
هه اي را دارد كه الزمه بينش دهد اما آيا با تاريخ همان مواج ايرانيان به تاريخ بهاي بسيار مي

  شناختي است؟  جامعه
كند و وقتي تجربه گذشته را در انبان مان  در نظر نراقي تاريخ تجربه گذشته را به ما منتقل مي

ملتي ": آورد قولي كه وي در كتاب مي بنا به نقل. كنيم داشته باشيم اشتباهات گذشته را تكرار نمي
: 1380نراقي ("داند، همه چيز را خودش بايد تجربه كند و نمي خواند كه تاريخ گذشته اش را نمي

اگر نخواهيم همه چيز را دوباره و چند باره تجربه كنيم بايد تاريخ را جدي "به تعبيري ديگر، ). 33
چه باور دارم بدون شناخت ديروز هرگز قادر نخواهيم بود امروز و فرداي بهتري براي خود . تر بگيريم

  ). 38: 1380نراقي ( "بسازيم
از نظر وي، مردم از رابطه پيچيده . شناسي دارد اما در نظر ميلز تاريخ جايگاه ديگري در جامعه

اي كه ميان زندگي خصوصي شان، اعم از مشكالت و تنعمات شان و تاريخ وجود دارد آگاهي ندارند 
با به كنترل "نيستند توانند وضعيت شان را به درستي تحليل كنند قادر  و بنابراين ضمن آن كه نمي

” ها نهفته بر مشكالت شخصي شان فائق آيند درآوردن تحوالت ساختاري كه معموالً در پس آن
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گويد و آن را در پيوند با  به اين ترتيب است كه تاريخي كه ميلز از آن سخن مي). 4: 1959ميلز (
  . دهد تاريخي قابل كنترل است شناسي قرار مي جامعه

توان تفاوت نگاه نراقي را با نگاه ميلز به تاريخ در قالب دو مفهوم اصالت  از منظري ديگر، مي
بودگي  گويد و دومي از مشروط اولي سخن از قاعده مندي تاريخ مي. نشان داد 2و تاريخگرايي 1تاريخ

: نويسد پوپر در شرحي گويا از رويكردهاي مبتني بر اصالت تاريخ مي. زندگي اجتماعي به تاريخ
نمايش يا، بهتر بگوييم، نوعي نمايشنامه دور و دراز  ةرا به چشم صحن... تاريخ ...ه اين عقيدهقائالن ب"

پوپر (، نمايشي كه گويي دستي پنهان آن را نوشته و به اجرا درآورده است ”نگرند شكسپيروار مي
  :به تعبير وي). 1128: 1369

ما بپذيرانند كه فقط كافي است با تاريخ همگام شويم تا همه  بهخواهند  مي ...پيروان اين عقيده
خواهند بار  مي. چيز بر وفق مراد بگذرد و ديگر هيچ تصميمي اساسي از جانب ما لزوم پيدا نكند

مسئوليت را از دوش ما بردارند به گردن تاريخ بيندازند و از آن طريق به پاي نيروهاي اهريمني 
اعتقاد به اصالت تاريخ نيز مانند قمار، مولود ياس از عقل و نوميدي از ... دخارج از اختيار ما بنويسن
تالشي است براي اين كه يقين . بها ارزش و ايماني است بي اميدي است بي. احساس مسئوليت است

يا وقوف به سرنوشت  "طبيعت بشر"علم دروغين اخترگويي يا شناخت  - نوعي علم دروغين ةزاييد
: 1369پوپر (اعتنايي به كاميابي را بگيرد  و ايمان ناشي از شور و شوق اخالقي و بيجاي اميد  - تاريخ

1138-1139(  
تاريخي كه نراقي . نيز سايه افكنده است شناسي خودماني جامعههمين رويكرد است كه بر كتاب 

حاكم گويد تاريخي قاعده مند است و كار جامعه شناس در نظر او گويي يافتن قواعد  از آن سخن مي
همين است كه در پسِ ظاهر انسان باورانه كتاب . شود "گذشته، چراغ راه آينده"بر تاريخ است تا 

رود و مسئوليت زدايي از جامعه و  در خصوص آن چه بر ما مي” ما”نراقي، و اصرارش بر مسئوليت 
ه به امر نهادهاي اجتماعي و افرادي كه سهمي بيش تر از قدرت دارند، نوعي رويكرد ذات باوران

  .موهوم تاريخ نهفته است
  

  »شناسي خودماني جامعه«ل عام اجتماعي در ئهاي شخصي با مسا رابطه گرفتاري
عبارت است از يافتن الگوهاي ) 1963(در نظر پيتر برگر  3شناختي  هاي رويكرد جامعه يكي از مؤلفه

 برگر بسيار نزديك است بهتعبير اين ). 4: 2008 5مكيونيس و پالمر( 4كلي در رفتار افراد خاص
 
1. Historicism 
2. Historism 
3. Sociological perspective 
4. Seeing the general in the particualr 
5. Macionis & Plummer 
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و آن را از محورهاي  خواند هاي شخصي و مسائل عام اجتماعي مي ميلز پيوند ميان گرفتاريچه  آن
  .داند شناختي مي  مهم بينش جامعه

او نيز در . كند پيگيري مي شناسي خودماني جامعههمين هدف را در كتاب تا حدي نراقي هم 
چنين تمايلي را از . استخراج كند "ما"تصويري كلي و عام از صدد است از رويدادهاي خاص و جزئي 

طور  چنان درشت بر آن نقش بسته و البته همين "ما"توان دريافت كه واژه  روي جلد اين كتاب مي
صادقانه با "خوانيم  مي 15از جمله در صفحه . در بخش مهمي از كتاب در گيومه تكرار شده است

بكنيم كه  "ما"واقعاً قبل از اين سوال، يك تعريفي هم از ... شديم؟خود بينديشيم كه ما چگونه ما 
ما در قالب ضمير منفصل و متصل  ةواژ "كنيم چگونه مايي است؟ يي كه از آن صحبت مي"ما"اين 

هايي از اين دست در كتاب بسيارند و نگاهي بر عنوان  نمونه. بار در اين جمالت تكرار شده است 9
را  "ما"يابيد كه همه شان قرار است خصوصيتي از خصوصيات  د درميهاي كتاب كه بكني فصل

چنين بسامدي كه واژه ما در كل كتاب دارد داللت بر تمايل نويسنده براي دستيابي به . بازگويند
هاي  هاي شخصي و بريده هاي تاريخي و تجربه تصويري كه از حكايت. كند تصويري عام از ايرانيان مي

  . حاصل آيد "رويدادهاي خاص"روزنامه و در مجموع از 
نراقي  ةمواجه ةچنين تمايلي، البته كه اگر از نقدهاي روش شناختي صرف نظر كنيم كه بر نحو

اش چنين  با مباحث وجود دارد و خود نراقي هم پيشاپيش در اين خصوص با اعالم آكادمي گريزي
شناختي   بينش جامعهمفهوم جا تعارضي با  ، تا اين)22: 1380نراقي (نقدي را بر خود روا دانسته 
شود كه نراقي در همين  اما اشكال از جايي آغاز مي. نداردشناختي برگر  ميلز و مفهوم رويكرد جامعه

اما اين الگوها چگونه بر رفتار ما حاكم ! خوب: بپرسد "ما"كه از خود و از  ماند بي آن سطح باقي مي
اقي كوشش خود را كرده كه از امر خاص، امر عام را استخراج كند اما نسبت و شدند؟ در واقع، نر

هايي بياوريد و نشان دهد كه ما با  كوشد نشانه نراقي مي. دهد پيوند اين دو را با يكديگر نشان نمي
اي ه ايم چه ريشه كه ما با تاريخ بيگانه پرسد كه اين ايم، اما از خود و از ما نمي تاريخ بيگانه بوده

  دارد؟  اي اجتماعي -تاريخي
گيرد دقيقا برعكس مسير ميلز  رسد مسيري كه نراقي در پيش مي به عبارتي ديگر، به نظر مي

هاي شخصي با مسائل عام اجتماعي كوشش دارد  ميلز در بحث اش در خصوص پيوند گرفتاري. است
اين راه البته كه گام در . كند پيگيريهاي ساختاري جامعه  رد پاي مسائل شخصي را در ويژگي

هم گفته است؛ ) 1963(چنان كه برگر (نخست عبارت است از دستيابي به الگوهاي عام اجتماعي 
هاي  ، اما گام دومي هم هست و آن نشان دادن بازتاب اين ويژگي)4: 2008ك مكيونيس و پالمر .ر

م دوم تمامي بار برداشتن گام اول و تعلل در گا. ساختاري در امور خاص و مسائل شخصي است
رويكردي كه از اساس  ،كند مسئوليت براي وضعيت موجود اجتماعي را بر دوش افراد جامعه بار مي

  . نمايد شناختي نمي  جامعه



  1393، پاييز 3شناسي ايران، دوره پانزدهم، شمارة  مجله جامعه

211  

البته، چنان كه در بخش قبل اين مقاله آمد، رويكرد ميلز در تطابق كامل با رويكردهاي 
. اي وارد بر چنين رويكردهايي نيز مبراستشناسي نيست و بنابراين از نقده ساختارگرا در جامعه

اي از سرگذشت فردي و تاريخ و ساختارهاي  افتهبچنان كه گفته شد، ميلز سخن از كليت درهم 
گويد و هدفش از مطالعه ساختارهاي اجتماعي و رديابي نسبت اش با امر شخصي يافتن  اجتماعي مي

 - ما به مطالعه ساختارهاي تاريخي"ير وي، به تعب. ها مداخله كرد توان در آن نقاطي است كه مي
ها و  توانيم محدوديت فقط از اين راه مي. ها را بيابيم هاي كنترل آن پردازيم تا راه اجتماعي مي

شناسي  بخش جامعه خصلت انتقادي و رهايي). 174: 1959ميلز ( "تنگناهاي آزادي انسان را دريابيم
ود؛ يعني شناخت تاثير شرايط ساختاري در انتخاب ش مدارِ خوب هم از همين جا ناشي مي مردم

اضافه كنيد به اين بحث، آن چه را كه در بخش پيشين . ها هاي از كار انداختن آن شخصي و راه
شود و پيوند آن با مقوله قدرت  آورديم در خصوص جايگاهي كه ميلز براي عامليت انساني قايل مي

هيچ نشانه اي از چنين كليت در هم تافته اي  ودمانيشناسي خ جامعهدر كتاب . در زندگي اجتماعي
از سويي با اشخاص و امور  شناسي خودماني جامعهدر كتاب . شود از فرد و تاريخ و ساختار ديده نمي

خاص سروكار داريم و از سويي ديگر با امور عام اما نه نشانه اي از پيوند اين دو سطح در كتاب ديده 
بي توجهي به همين پيوند و بي . ت و نقش آن در زندگي اجتماعيشود و نه ردپايي از قدر مي

توجهي به قدرت است كه همه بار مسئوليت وضعيت موجود اجتماعي را بر دوش من و شما بار 
... شويم و حقيقت گريز و ظاهرساز و  شود كه من و شما از تاريخ بيگانه تصور مي كند و چنين مي مي

  .   يمفارغ از اين كه چگونه چنين شد
شناسي  و بنابراين جامعه(شناختي   توان گفت، مختصه ديگر بينش جامعه به تعبيري ديگر مي

مكيونيس و پالمر . ك.؛ ر1963برگر (عبارت است از آشنايي زدايي از امر آشنا ) مدارِ خوب مردم
ي و شود اما در ادامه با پرسش از چراي اين كار البته كه با يادآوري امر آشنا آغاز مي). 5: 2008

شناسي  جامعهاين در حالي است كه . يابد چگونگي بدل شدن اين امور به امور آشنا ادامه مي
. دارد بي آن كه خود را درگير گام دوم بكند ، با اين تعبير هم، فقط گام نخست را برميخودماني

قصد دارد نقش . كند اموري آشنا را فقط يادآوري مي. شناسي خودماني حديث نفس است جامعه
... تولستوي": خوانيم همين است كه در مقدمه كتاب مي).  عنوان فرعي كتاب(را ايفا كند  "آئينه"

دانند ولي جرات  هايي گفت كه احتماالً بسياري آن را مي بايد از گفتني: سخني دارد با اين مضمون
هايي كه  حرف": كند و در ادامه كل كتاب را چنين توصيف مي "ابراز آن را حتا براي خودشان ندارند

دانم و هم به احتمال خيلي زياد شما و قصد نهايي اين كتاب نيز تنها مروري است بر  هم من مي
دلي است  ايراني و يا به عبارتي درد ةجامع ةخودمان، دربار ةهايي دربار ها، حرف همين حرف

  ).  11: 1380نراقي ( "خودماني
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  شناسي خودماني گرايي در جامعه شناسيروان
هاي اجتماعي با  گرايي عبارت است از تبيين پديده چنان كه گفته شد، منظور ميلز از روانشناسي

چنين رويكردي به نفي واقعيت ساختارهاي اجتماعي . هاي شخصيت ها و نظريه تكيه بر داده
كردي توان با روي هاي اجتماعي را فقط مي از نظر ميلز، عوامل موثر بر بروز و ظهور پديده. انجامد مي

گرايي كه فاقد چنين رويكردي است قابليت  شناسي تاريخي و تطبيقي شناسايي كرد و منظر روان
تاريخي  -اين رويكرد انسان را فارغ از بستر اجتماعي). 69-68: 1959ميلز (چنين كاري را ندارد 

  . دهد توضيح مي "طبيعت بشري"اش بر مبناي 
براي نمونه، . توانيم رديابي كنيم مي خودمانيشناسي  جامعههمين گرايش است كه در كتاب 

ايشان در شرح عواملي كه ممكن است ": نويسد محمد ايزدي مي علي اثر نجاتنراقي در وصف كتاب 
به بررسي ... افتادگي ايرانيان باشد ضمن ذكر مواردي پانزده گانه از قبيل استعمار و  باعث عقب

 ،شخصيت اخالقي و خلق و خوي ايرانيان،ه حق بر روي تك اين موارد پرداخته و بار اصلي را ب تك
افتادگي ايران به زعم  جاي ديگري از كتاب، پس از مرور علل عقب). 27: 1380نراقي ( "دهد قرار مي

  : خوانيم نويسنده، مي
ها و نه حتا در  گرديد؟ دليلش در خودمان است نه در همسايه و نه در ابرقدرت دنبال دليل مي

ثير مستقيم و غيرمستقيم تمامي اين عواملي كه أتوجه كنيد من منكر ت. معاصر حكومت و دولت
منتها اثري مقطعي بر بستر . ثير دارندأها همه ت اين. هزار عامل ديگر نيستم ةعالو برشمرديم به

نراقي ( .اين گونه مايي نبوديم اين عوامل نيز اثرهاي ديگري داشتند "ما"موجود جامعه؛ چه اگر 
1380 :16(  

شناسي  جامعهباوري است كه دامن كتاب  به تعبيري ديگر، اينجا سخن بر سر نوعي ذات
 گرايي شناسي شناختي دور كرده و در دام روان  را گرفته و از اين رو آن را از منظري جامعه خودماني

اب، توان گفت اين كت به عبارتي مي. انداخته است )گونه كه برخي دانشوران به آن باور دارند آن(
چنين . هايش، به روانشناختي كردن امر اجتماعي پرداخته است رده همچون بسياري از هم

گيرد كه  اليت قرار ميگرايي و سي بخشي عجين است و در تقابل كامل با كثرت با تعميم اي باوري ذات
ث با اي از اين حي گيري ترين نقص چنين موضع شايد روشن .پردازد شناختي به آن مي  بينش جامعه

اي كه  به واقع نراقي خود كجاي اين فضاي اجتماعي. تر شود توجه به موقعيت خود نويسنده روشن
كه خودش نيز فردي ايراني در ميان ايرانيان ديگر است؟ اگر  ترسيم كرده قرار دارد؟ مگر نه اين

  .اش شناسي دادة وي شك كرد يا در آسيب  چنين باشد كه هست يا بايد در ادعاي تعميم
آغاز در واقع  يافته  پايان شناسي خودماني جامعهتوان گفت جايي كه كتاب  در مجموع مي

هاي فردي و رويدادهاي خاص  شود كه خصلت شناسي از جايي آغاز مي جامعه. شناسي است جامعه
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چنان كه گفته شد، چنين كاري مستلزم دو گام . شوند اجتماعي به بستر اجتماعي اش برده مي
نخست الزم است در خصوص ميزان امكان تعميم بخشي هر يك از امور خاص تحقيق  در گام. است

كند و از اين طريق است كه  اين تحقيق ما را با مقوله سياليت و كثرت مواجه مي. صورت گيرد
كدام بخش "گوييم بايد از خود بپرسيم  يابيم اگر از خصلت افرادي در يك سرزمين سخن مي درمي

هايي در ميان شان عموميت داشته  مين، در چه مقطع تاريخي چنين خصلتاز مردمان اين سرز
پس از اين گام نخست است كه الزم است نسبت اين امور شخصي و خاص با . "است و تا چه ميزان؟

  . تاريخي برقرار شوند -تاريخ و امور اجتماعي و در مجموع با ساختارهاي اجتماعي
  »شناسي خودماني جامعه«علل توجه به كتاب : خرهؤم

شناسي  جامعهماند و آن اين است كه چنين توجهي را كه به كتاب  اما پرسش مهمي باقي مي
 هاي سيلي از كتابناگهان توان توضيح داد؟ و البته، بايد پرسيد چه شد كه  شده چگونه مي خودماني

ها، از  برخي از اين(ران شدند؟ بازار كتاب در اي ةروان گفته هاي پيش وبيش با همان ويژگي مشابه و كم
را ... و اثر علي رضاقلي  شناسي نخبه كشي جامعهو اثر صادق زيباكالم  چگونه ما شديمما جمله 

  ).  ها ارجاع داده است نراقي نيز در كتابش مرور كرده و به آن
ز منظور ا. شناسي خودماني جامعهكتاب  "ديگري"در توضيح اين امر، يكي بايد توجه كرد به 

يابد و هويت كسب  شود معنا مي يي كه در كتاب معرفي مي"ما"ديگري آن شخصيتي است كه 
تعريف . هويتي ندارد "ها آن"يي بدون تقابل با "ما"در واقع، سخن بر سر اين است كه هيچ . كند مي
  . ستا» ها آن«يي مستلزم ترسيم حدود و ثغور »ما«هر 

شود، در يك كالم، تصويري  ي كتاب در تقابل با آن معنا مي»ما«كه  اي »ديگري«با اين توضيح، 
اين تصوير، در نظر نراقي، . اند گيرد تا پيش از اين برايمان نقش كرده از ماست كه نراقي فرض مي
هاي اين امر در سرتاسر  نشانه. ورزد كه به خود عشق مياست كسي  وتصوير شخصيتي خودشيفته 

  : خوانيم ها مي نهدر يكي از نمو. كتاب موجود است
ها مملو است از ملت بزرگ، يا ملت نجيب و ملت متحمل، و  ها و نوشته تا دلتان بخواهد گفته

ملت صبور و در مواقع استيالي بيگانه ملت ميهمان نواز هوشمند زيرك، ملت تحت استعمار و 
بودن چه راز و  "مهوجيه الل"دانم در اين  من نمي... صفت حتا المقدور ارضا كننده و مثبت نهزارا

رمزي است كه اگر معدودي از بزرگان سياسي و فرهنگي قوم هم در اثر نيك رفتاري به آن رسيدند، 
سازند كه خود تا آخر عمر زنداني و محبوس همان وجاهت  از ترس از دست دادنش با آن قفسي مي

هاي  حجم انبوه از سوژهمانند، و شايد به همين دليل باشد كه در مقابل اين  خود آفريده باقي مي
توان كساني را شايد كمتر از تعداد انگشتان يك دست يافت كه سعي  تأييد كننده به زحمت مي

نراقي (كرده باشند با واقعيات جامعه ايراني بدون ترس از ملكوك شدن وجاهتشان روبرو شوند 
1380 :14-15.(  
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ابل با چنين تصوير زيبايي برود كه رسد نراقي در پي آن است كه به تق با اين وصف، به نظر مي
به تعبيري ديگر، شايد . تصويري يكپارچه از كسي كه شيفته خود است ما از خود در ذهن داريم

هاي  كه در ديگر كتاب شناسي خودماني جامعهبتوان گفت چنين تقابلي، كه نه فقط در كتاب 
لكان . كند آيينگي، به تعبير لكان، مي ها آمد، داللت بر ورود ما به مرحله مشابهي كه نام برخي از آن

در اين مرحله است كه فرد . داند ورود به چنين مرحله اي را مستلزم امكان تمايز فرد از تصويرش مي
: 1380پين (شود  شود و به اين ترتيب به مرحله سوژگي وارد مي انساني به حوزه امر نمادين وارد مي

59(.  
هايي كه در صدد در هم ريختن آن تصوير يكپارچه و  كتاب به اين اعتبار، توليد و مصرف چنين

كنند و اين امر  اند به خوبي داللت بر ورود ما به عرصه سوژگي مي آن ذهنيت خودشيفته اوليه برآمده
اما، در كنار اين، نبايد فراموش كرد كه مرحله آيينگي لكاني و سوژگي . را بايد به فال نيك گرفت

الش براي ارضا و بازگشت به يكپارچگي آغازين و همان احساس اقيانوسي پيوند با آن همزاد ت هم
  ).27-26: 1383فرويد (است كه فرويد از آن سخن گفته است 

شكنند، بالفاصله و بي تالشي  هايي، ضمن آن كه آن يكپارچگي آغازين را درهم مي چنين كتاب
اين ترتيب، گرچه آن احساس اقيانوسي به . گذارند درخور تصوير يكپارچه ديگري را در اختيارمان مي

گذارند كه نه با احساس  گيرند، احساس اقيانوسي ثانويه اي را در اختيارمان مي اوليه را از ما مي
ها  تصويري زشت كه به ادعاي اين كتاب. خودشيفتگي كه با نوعي احساس مازوخيستي همراه است

  ...ريز و پنهان كار و ظاهرساز و واقعي است و داللت دارد بر موجودي نادان و حقيقت گ
شد كه قربان صدقه خود برويم، نگريستن  اما اگر نگريستن در آن چهره پيشين منجر به آن مي

خواند؟ مگر نه اين كه مرز  مل و بازانديشي فراميأبه اين چهره كريه با ما چه مي كند؟ آيا ما را به ت
اند؟ اگر چنين باشد  و هر دو ارضا كننده تبين خودشيفتگي و مازوخيسم مرزي به غايت باريك اس

مل گام دوم را أت دارند اما چنان بي هاي فوق اين بار گام نخست را به خوبي برمي بايد بگوييم كتاب
  .  اند راهبري كرده ،كه بدانند، خود و ما را به پرتگاه خودآزاري اند كه، بي آن برداشته
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