تاملي بر مقاله " درباره جامعه شناسي مردم مدار" :
نسبت جامعه شناسی مردم مدار با علوم اجتماعی در ایران
محمد جواد اسماعيلي
مايكل بوراوي ،قائم مقام انجمن جامعه شناسي در آمريكا در تيرماا ساا  1387سارري باه اياراا داشا راه در
چند دانشكد علوم اجتماعي به اشاعه انديشه خود در مورد مرهوم و واقعي جامعه شناسي مردم مدار پرداخا
در همين زمينه ،مقاله اي از وي در انجمن جامعه شناساي اياراا باه چااي رسايد در ايان نوشاتار باه وارااوي و
سنجش ايد مايكل بوراوي در مورد " بازگش باه گارو هااي مردماي " از ريا جامعاه شناساي ماردم مادار
مي پردازيم و در بازتعريف و بازخواني آا با توجه به شرايط معرفتاي و اجتمااعي علاوم اجتمااعي در اياراا ،
بر " تاسيس  ،تثبي و گسترش " جامعه شناسي حرفه اي ،در مرهاوم وباري رلماه  ،تارياد ميكنايم ماا ناه تنهاا باا
فربه شدگي جامعه شناسي حرفه اي روبرو نيستيم راه علاي ر ام هرتااد ساا

اي مساير  ،باه لااام معرفتاي در

آ ااز را هساتيم باوراوي مسا له و بااراا جامعاه شناساي امريكاايي را انديشايد ودر نادد دميادا رو تااز "
جامعااه شناسااي مااردم ماادار " در رالبااد بااي رم ا جامعااه شناسااي حرفااه اي و سياساات ارامريكايي اس ا د د ه
بوراوي  ،زند ن هداشاتن بيانش جامعاه شاناختي اسا  ،در حاالي راه مسا له علاوم اجتمااعي در اياراا  ،توجاه
تواماا به تكاوين و توساعه انديشاه مرهاومي جامعاه شاناختي و اساتقل دانشا اهي و البتاه بازگشاته باه واقعيا
زيس جهاا مردمي اس

در پاياا ،تقسيم بنادي باوراوي از چهاار ناون داناش و جامعاه شناساي را از من اري

وبري  ،به شكلي دي ر دسته بندي ميكنيم روش سنجش و بررسي انديشاه باوراوي  ،تونايري -هنجااري اسا
ره از يافته ها و پژوهش هاي در دسترس نيز به فراخور حا  ،استراد مي شود
مفاهيم كليدد :جامعاه شناساي ماردم مادار ،شارايط معرفتاي و اجتمااعي امكااا داناش  ،تاسايس و تثبيا جامعاه
شناسي حرفه اي  ،وبر ،اخلق مس ولي  ،تقدم هس بر بايد ،بازگش به واقعي

مقدمه
هر متن ،مرهوم و مسأله ن ری که انديشمنداا ارائه می دهند در زمينه و شرايط تااريیی –
فرهن اای معيناای معنااا پياادا ماای کنااد کااه انتقااا آا مااتن  ، ) Textهماارا بااا انتقااا زمينااه
 ) contextآا متن نمی باشد اين امر ،زمينه سااز کا فهمای هاا و مع الر ن اری و
عملاای خواهااد شااد و ميتوانااد در تعيااين اولويا مسااائل و فرعااي يااا اناالي بااودا آنهااا نقااش
تسااهيل رننااد يااا رنااد رننااد داشااته باشااد نمونااه اي از اياان ر ا فهمااي در سااینراني مايكاال
بوراوي در سالن شريعتي دانشكد علوم اجتماعي دانش ا تهراا اتراق افتاد ،آنجاا راه وي ،
شريعتي را نمونه اي از جامعاه شناساي ماردم مادار معرفاي رارد درحاالي راه مناسار تارو
دقي تر آا اس ره شريعتي را " روشانركر مردماي "  )public intellectualبیاوانيم
تيپولوژی مايکل بوراوي از چهاار ناون داناش و چهاار ناون جامعاه شناسای کاه در انجمان
ساالنه جامعه شناسی آمريکا در سا  2004ارائه شاد اسا  ،متنای اسا کاه حاداقل بار 2
قاارا سااان فکاااری  -اجتمااااعی اساااتوار شاااد اساا
درسااینرانی خااود در تاااري

درآمريکاااا همااااا اااور کاااه باااوراوي
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نمود  ،قبل از سن مکتر شيکاگو  ،در قرا نوزدهم  ،نوعي جامعه شناسي وجاود داشاته
ره بسيار به الهيار و مطالعار دين نزديک بود اس
بواروی در آ از سینرانی اش با شور و شعری موکدانه ،مسأله و باراا جامعه شناسی در
آمريکاااا و اروپاااا را مطااار

و بيااااا نماااود کاااه اماااروز ماااا باااه جامعاااه شناسااای" ماااردم

مدار"  )publics sociologyنيازمنديم هدف ايان سانجش و بررساي آا اسا کاه نشااا
دهد علوم اجتماعی و در رل ،علوم انساانی در اياراا جازو ايان " مدا " نمای باشاد جامعاه
شناسی آسيا هندوستاا ،ژاپان و ماالزي و چاين وجاز آا) شاايد جازو ايان" ماا " باشاند اماا
انااب علوم اجتماعی در ايراا در آا نمای گنجناد " علاوم اجتمااعی اياراا بايش از هار
چيز به جامعه شناسی حرفه ای " در تعبير وبري ) نياز دارد و هر گونه جامعاه شناسای
دي ر مردمدار ،سياست ار و انتقادي )بايد بر پايه آا استوار و تأسيس شود اين ن ار را
خود باوراوي بيااا ميكناد  )1387:175اماا از آنجاا راه باه درساتي تشایيد داد  ،جامعاه
شناسي آمريكايي  ،ارنوا نياز مبرمي به " بازگش به گرو هاي مردمي" دارد تاا فرايناد
نقد سرما يه داري و بازار ،جاا و ناي تاز اي بيابد

پس از تأسيس يک قرا و نيمی جامعاه شناسای در آمريکاا  ،نهااد و سان هااي فکاری ای
انباشا و رشااد يافتااه اسا کااه در مراحاال میتلااف بااا باااراا هاااي متعااددي روباارو شااد و
برنامه هاي پژوهشي اع ای مکتر شيکاگو  ،مکتر کنش متقابل نمابين بلومر و گافمن)
،مکتاااااار کااااااارررد گراياااااای ساااااااختاري پارسااااااونز و مرتااااااوا ) ،مکتاااااار انتقااااااادی
گولدنر،ميلز،ريزمن ) و مكتر پسا ساختار گرايي و مطالعار فمينيسم و گرو هاي نژادي
را مي تواا در همين راستا بازخواني نمود خود بوراوي نيز با ارائاه تونايري اجماالي از
باراا هاي تاريیي جامعه شناسي در آمريكا ،دليل نيازمندي به جامعه شناسي مردم مدار
را رااه راربسا تعااديل نشااد آا بااراي جامعااه شناساااا ايرانااي بيان رعاادم در نااايا از
شرايط معرفتي و اجتماعي علوم اجتماعي خواهد بود ،چنين توضيا ميدهد  " :ماا قرندي -
تاريد از ما  -را نرف بناي دانش حرفه اي خود و ترجمه در عرفي /عامه به علم ررد
ايم ارنوا وق آ ا رسيد اس ره علم را به زباا عرفي/عامه ترجمه رنيم و دانش خود را
به مياا رساني ببريم ره آا را از ايشاا وام گرفته ايم" )1387:170
طرح مسئله
علوم اجتماعي در ايراا نرفا  ،به لاا م زماني قدمتي هرتاد ساله پيدا ررد و بر خلف
تقسيم بندي ارمكي )1378از چهار نسل جامعه شناساا  ،از جنبه معرفتي تولياد فهام و
شناخ ) ،هنوز با گسستي معرفت شناختي روبرو نشد ايم و در حيطه و زمينه هايي نمي
توانيم ب وييم ره انباشت دانش نورر گرفته و ارنوا امكاا اين را داريم بر زماين سار
و پاروب خورد اي در زمين علوم اجتماعي بايستيم رچويياا و ررماي در مقالاه پژوهشاي
خااود بااا عنااواا " پوزيتيويساام و جامعااه شناسااي در ايااراا " بااه يافتااه هاااي تجربااي جالاار
توجهي اشار ميكنند تاقي آنها بر روي مقاالر جامعه شناختي مجله نامه علوم اجتماعي،
رساله هاي رارشناساي ارشاد جامعاه شناساي و ار هااي انجاام شاد در موسساه تاقيقاار
اجتماعي دانش ا تهراا نشاا مي دهد ره جامعه شناسي در ايراا در وضعي " آشرت ي "
بااه ساار مااي باارد و مااراد ازاياان تعبياار ،نبااودا مسااير،مكتر و جرياااا مشی ااي از جامعااه
شناسي اس  :چارچوبي ره بتاواا گرا عناواا خاناي دارد ،حاا چاه پوزيتيويساتي و چاه
ير آا "  )51 :1385در حالي راه در امريكاا  ،در دهاه 1880درس هاايي راه عناواا
جامعه شناسي داشتند ،ديدار گشتند در واقع ديري پيش از اين در سا  1858درسي دربار
مسايل اجتماعي در دانش ا اوبرلين ارائه شد ريتزر)1379:61،

ايد بوراوی بر ارزش ها  ،هنجارهاا  ،نهادهااي علماي و يار علماي  ،سان انديشاه اي و
مبااانی معرفاا شااناختی و روش شااناختی ای اسااتوار اس ا کااه ا لاار آا هااا در جامعااه و
اجتمااعی علمااي اياراا يافا نمای شااود و ياا بااه شايو ای دي اار وجاود دارد کااه ايان مسا له،
امکاا "انتقا آگاهی" و" گرت و" بين شارايط و مساائل علاوم اجتمااعی و جامعاه اياراا و
بوراوی و جامعه شناسی و جامعه اروپا  ،آفريقا و حتی آسيا) را ير ممکن و يا در
نورر امكاا با دشواري هاي بسياري روبرو مي سازد اين نکته را به اور مر ال تار
با استراد ازمقاله بوراوی و دو ساینرانی وي دردانشاكد علاوم اجتمااعی دانشا ا علماه
با بايی و دانش ا تهراا و سنجش آا با وضعي انديشه و عمل انااب علوم اجتماعی
در ايراا تشريا می کنيم

درهمين راستا،انو رلي پروژ جواد با بائی را راجع به

" زوا انديش اه عقلناای و اناطااا

تاااريیي جامعااه ايراناای" پ يرفتااه و مبناااي بیشااي از

استداللماا در اين نوشتار قرار ميدهيم
با سپري شدا ع ر زرين فرهنگ ايراا قارا او تاا چهاارم هجاری قماری )  ،يعنای باا
چيرگی ترکاا سلجوقی بر اياراا زماين ،انديشاه اياراا شاهری – يوناانی دساتیوش کساوف
جدی و بويژ باا ياورش تمادا براناداز م اوالا از بنيااد دچاار تزلاز شاد  ،بقاياای انديشاه
عقلنی به باد فنا رف و دور ای در تاري انديشه و عمل آ از شد که با بايي دور ی
" بن بست در عمل " و امتناع در اندیشه " تعبير می کند ره براي اين امر پاس از جنابش
مشاارو خااواهي نياازرا بااروا رفتناای پياادا نشااد و در اياان فاار آينااد ،دريافا عقلاای و فلساری
تعطياال و ت ااوف و حکما اشااراق مساالط شااد و ت ااوف بااه جااای تعقاال و ترسااير بااا نی
شااريع و در سااالهای متااأخر ترسااير ماااهری شااريع باار درياف ا بااا ني آا چياار شااد
با بائی  )1379 :7 ،در شرايط امتنان انديشه و ت لر سن  ،از پيوند علاوم اجتمااعی
جديد و سن  ،ترکير ناميموا" ايدئولوژی های جامعه شناسي " بدس آمد  :يعنای ترساير
سن و بازگش به س ن بر اساس ايادئولوژی هاای سياسای راه اااار انديشاه شاريعتي و آ
احمد دو نمونه آا مي باشند هماا ) 11،
علوم اجتماعی جديد به دنبا تااولی در بنيادهاای معرفا شاناختی فلساره در م ارب زماين
استوار شد اس

هماا  ) 29 ،در واپسين سا های سد هجادهم و آ ااز ساد ناوزدهم ،

مقام دانش ا و مرتبه دانش های جديد از موضوعار باث های فلسری بود باه اور مثاا
در مقاله هاي کان

با عواا " مجادله در بار دانشکد " و شليرماخر در " فرن فکر

کردا دربار دانش ا  " ) 1808از مجرای همين باث های ن اری  ،شاالود اساتواری
برای دانش جديد و نهادهاای آا فاراهم آماد

با باايي  ، 1382:38مارادی ) 1386 ،اماا

درايراا در فقداا باث ن ری و در يااب مبناای اساتوار  ،دانشا ا تنهاا مای توانسا مقلاد
مقلداا باشد هماا  ) 38،به دنبا ت لر سن  ،مبانی علوم اجتماعی بر ما معلوم نيسا
در بن بس دو گانه تکرار بی تذکر سنت و باز سازی سنت بر اساس ایددوولویی جامعده
شناسانه توسط آ احماد ،علاي شاريعتی  ،شااي اا ،ن ار ) گرفتاه شاديم کاه را باروا
رف آا تنها از مجرای تجدد ،يعنی انديشه فلسری جديد امکاا پ ير اس

هماا) 47 ،

میالراااا ساان و متجااددين اياادئولوژيک کااه میالراااا ساان بودنااد بااا باای تااوجهی بااه منط ا
ح ور مرد ريگ سن در دوراا جديد ،عنواا کردند که سان پايااا يافتاه اسا و دي ار
عمل نمی کناد و بادين ترتيار باه ايادئولوژی ربای روی آوردناد لا ا تااري انديشاه اياراا
معانر  ،تاري بی التراتی به باث در "مبانی" اس که منجر به اين شد در دو ن ام داناش
حوز و دانش ا  ،در اولی دست ا مفداهيم اندیشده سدنتی ،خدالی از مضدمون تارياد از ماا)
شود و در ن ام دومی  ،دست ا مفاهيم فاقد مبنا تاريد از ما) شکل گيرد کاه نتيجاه هار دو
يکی بود  :سيطر ايدئولوژي ره از هماا آ از انديشاه ايادئولوژيک ،ي اناه افا انديشايدا
شد

با بائی  ) 1382 :7 ، 14 ،38 ،بدين ترتيار از ساد اي پايش  ،تااري انديشاه در

ايراا ،تاري تهی شدا ها ي پی در پی م موا مراهيم  ،خلط مباحث دو ن ام انديشاه قاديم
و جديد و التقا مبانی انديشه قديم با برخی مباحث انديشه جديد بود اس

 :27هماا )

باار همااين سااياق  ،تاااري روشاانرکری در ايااراا نيااز  ،در باای اعتنااايی م اااعف بااه مبااانی
ن ری ن ام سن قدمايی و انديشه تجدد آ از شد )29-28:1386
وضعي تاري انديشه در اياراا باه وربسايار ماوجزو فشارد از ديادگا

با باايي ترسايم

شد ره يكي از پيش فرض هاي ايان نوشاتار،در مسا له نساب جامعاه شناساي ماردم مادار باا
علوم اجتماعي درايراا قرار گرفته اس

در همين راستا ،ايان ساوا

ار شاد اسا کاه

آيا علوم اجتماعی در ايراا بيشتر از همه به " جامعه شناسای ماردم مادار " نيااز دارد ا آياا
جامعاه شناسای حرفه اي ) ايااراا تأساايس شااد اسا اآيااا در شاارايط امکاااا علااوم اجتماااعی
هستيم ا آيا جامعه شناسی مردم مدار می تواند بدوا زمين سی و پابر جای انديشه فلساری
جديد و جامعاه شناسای"حرفه اي" اساتوار شاودا سان ايان پرساش هاا ،نرمااتيو -معرفا
شناختي ميباشد ره پاس هاي به آا تونيري -نرماتيو خواهد بود
در ادامه  ،به مقاله بوراوی و باز خوانی آا بنا بر وضعي اجتمان جامعه شناسی و جامعه
ايراا مي پردازيم تا نشاا دهيم کاه در ساینرانی هاای باوراوی در اياراا  ،ماا تنهاا شانوند
بوديم و گر و شنود برقرارشد و نه گر وگاو ساین گرتايم اماا همااا اور کاه همای باباا
واسپيواک در مورد " فرودستاا "  (subalternتوفي  )1386 ،مي گويند " سین گرتيم

اما شنيد نشديم " نون پرساش هااي ار شاد د رهار دوساینراني راه عمادتا حاو روش
تاقي در سطا رارشناسي بود و گن اي و ابهاام در ارتباا باوراوي و شانوندگانش گويااي
اين مطلر اس

بوراوی سعی کارد ماا را باه "دي اری " تباديل نکناد و از خاسات ا اروپاا

ماورانه و شرق شناسانه با ما سین ن ويد ،اما به بدوا هيچ تو ه اي ،باه لااام تااريیي
 ،در" ميداا جامعاه شناسای جهاانی"  ،باه معناای دقيا کلماه در وضاعي فرودساتی هساتيم
بوراوی در مقاله و سینرانی های خود  ،گزار ها يي را مطر نمود که برخي از آنهاا
پروبلماتيز نشد و دليل آا  ،مسائل و شرايط متراور جامعه شناسي درآ نجا و اين جا ماي
باشد در اين نوشتار  ،آا نکار به ماهر فرعی ،بديهي و حاشايه ای را پروبلمااتيز رارد
و مااتن را واراااوي ومااي گشااايم و آا را در نسااب بااا زمينااه وشاارايط معرفتااي و اجتماااعي
علوم اجتماعی در ايراا مورد تأمل و سنجش قرار مي دهم
بحث و گفتگو
 -1بوراوی در سن مارکسيستی مکتر فرانکرورر و انديشه هاي سي رايا ميلز،بوردياو
و گرامشي معتقد اس

که جامعه شناسي هم علم و هم نيروی اخلقای و سياسای اسا راه

جامعه شناسی مردم مدار بر دومی تأکيد دارد باي شا، ،جامعاه شناساي علمای اخلقای هام
اس اما با توجه به شرايط جامعه و علوم اجتماعی اياراا ،ناون تعبيار و م اموا اخلقاي
بودا جامعه شناسي اس ره اهمي دارد

باه ن رن ارناد  ،وضاعي زنددگي نردر

باه

معناي تامل ن ري و مرهماومي براياد زنادگي) و زنددگي عملدي باه منزلاه زيسا تجرباي
زنادگي) دانشا اهياا و يار دانشا اهياا ماا را ملاازم ميكناد تااا ن اا دقيا تاري بااه ن ريااه
اخلق مس ولي وبربياندازيم ره مبتني اس بار درن رگارفتن پيامادهای پايش بيناي شاد و
باالخد پيشبيني نشد عمل و ارزش های ايی و مطل

وبر:1384 ، 140-135:1376،

 )40-36و در و توجه به اين ايد رانتي ره انسان غایت بالذات است :
" به شيو اي عمل رن ره هموار انساا را  ،خاوا در قالار شاید خاود ياا هياار شاید
دي ر ،چون اا نه فقاط وسايله  ،بلكاه در عاين حاا
)218

ايا ببيناي باه نقال از گلادمن :1381 ،

با بيانش وباار ،علام در شارايط حااا حاضار ،تنهااا مای تواناد باار واقعيا موجااود

پرتااوی بيرکنااد تااا زمينااه و مسااأله را روشاان و شااراف ترکنااد و بااه درک و فهاام چراياای ،
چ ون ی و پيامد هاي پيش بيني نشد امر فرهن ي-اجتمااعي کماک کناد وبار,1386 :76
(1384:56

جامعه شناسي و علوم انساني به منزله برخورداري ازنيروی اخلقی و سياسی در ايراا
پسا انقلبي به عنواا علومي ايدئولوژي ،،ير ديني و رقير انديشه ديني انقلب اسلمي
تعبير شد اس

ارمكي )59: 1378 ،بدين ترتير جامعه شناسي از من ر دولتمدارانه –

ديوانساالرانه  ،با توجه به آنچه در مورد وضعي انديشه و عمل در ايراا گرتيم ،به
ايدئولوژی يعنی پيکار سياسی به معني سیيف رلمه ره چيزي جز سياس زدگي و تقليل
گرايي سياسي نمي باشد) مبد

و موجر شد حوز دانش  -قدرر به رزی ساد

ان ارانه خلط و يكي گرفته و حوز معرف شناختي به حوز سياسي –اجتماعي تاويل
شود در حالي ره شید بوراوی به دليل تکيه برسن معرف شناختي  -جامعه شناختی
اروپايی  -آمريکايی به خلط عوامانه و ساد ان ارانه اين دو حوز البته درهم تنيد –
اما متمايز -دچار نیواهد شد سياس علم در شرايط پسا انقلبي ايراا با ر " انقلب
فرهن ي " به اسلمي رردا دانش ا و به ويژ علوم انساني مبادرر نمود اس

دليل

انلي مرحله توقف و بازبيني دولتي علوم اجتماعي در سا هاي  1358تا ، 1362ت ريه
دانش ا ها از ح ور گرو هاي سياسي میالف ن ام گرتماا ديني و " رنتر اخلقي "
جامعه عنواا شد اس

انلي ترين د د ه سياس فرهن ي و سياسي علم تاريد بيش

ير معقوالنه بر نيل به " انسجام بیشي "  "،تعاد " و " ن م " و در نهاي " توسعه "
بود ره پيامد آا تهديد "استقل نسبي " دانش و دانش ا در عرنه شهروند دانشگاهي
و بي توجهي به فرودستاا ،انوان "دي ري" ها و " بيروا افتادگاا از ن م دولتي" شد
اس

شايد بتواا سيطر راررردگرايي در گرتماا علوم اجتماعي در ايراا به مثابه زائد

گرتماا دولتي دانش را در همين روند توضيا داد در مقابل ،نوعي جامعه شناسي
ماررسيستي شكل گرفته ره تمامي جامعه  ،نيروهاي اجتماعي وعلوم اجتماعي را به
مرهوم دول و بقه مي راهد و رسا ل خود را در فتا دول شناسايي ميكند اباذري،
 )1383در نهاي هم موجر شد تا در هر دو رويكرد "دولتمدارانه" در قالر پارادايم
آسير شناسي و راررردگرايي) و " از پايين"

ديدگا ماررسيستي) ،بسياري از واقعيار

و تجارب زندگي متكثر،ناهم وا و متراور رنش راا ايراني سرروب ،از ديد پنهاا و
ناانديشيد باقي بماند و همچناا دولتمرداا و برنامه ريزاا ،ماققاا و روشنركراا از
زيس جهاا افراد بي خبر باشند به وري ره رشتي هاي سرنشيناا مدرنيته  -رشتي
هايي ره راالهاي ضروري و گرانبهايي براي مبادله با يكدي ر دارند -در چند شبه جزير
نا مرتبط با هم در توهم ا لن و شناخ از جزير مجاور به گردش خود ادامه دهند

 -2بوراوی معتقاد اسا کاه جامعاه شناسااا و جامعاه شناسای در ابتادا عازم خاود را بارای
ت يياار دنيااای پيرامااوا خااود در راسااتاي اسااتقرار عاادال اجتماااعی  ،برابااری  ،آزادي و
جهااانی بهترجاازم کاارد بااود د رحااالي رااه ارنااوا ،ن ااام دانشا اهي موجاار ماادر گرايااي
وراناليز رردا دانشجوياا در مسيرنردباا عناوين رسمي آرادمي ،و دوري دانش اهياا از
گرو هاي مردمي شد اس

از ن ر ن ارند ،اراد معطوف به ت يير ياا اراد معطاوف باه

ابار ،پيش و بيش ازهرچيز ،نياز به سنجش و فهم باز انديشانه واقعي دارد وتوجه به اين
انل ،در مورد جامعه ايراا وعمل جامعه شناسي در آا حياتي تر اس

درن ريه هاي

ريکرر  ،ويندلباند و زيمل در زمينه منط علوم اجتمااعی ،باين دو حاوز داناش  -ارزش
تمايز منطقي وجود دارد وبر نيزبر ادامه همين سان  ،قبال از کاارو پاژوهش علمای ياک
لا ه پيشاعلمی را برجسته ميكند که جاي ا ارزش های فرهن ي ماق اس

آنجائی کاه

ماق  ،با توجه به اهميت و معنا موضون ،بیشي از واقعي را راه ارزش پاژوهش شادا
دارد انتیاب می کند پس از اين ،لا ه علمی وارد کار پژوهش مي شود واقعي  ،بادوا
ق اور ارزش يابانه تاليل  ،فهم و تبيين عقلنی شد وماقا  ،اياد هاای ارزشا ار خاود
را برواقعي همچوا تخت پروکراست تاميل نميكند تاا واقعيا

باه زور باه تان آا اياد هاا

درآيد وبر،ف ل  1تا )1384 ،3
در جامعه و علوم اجتماعی ايراا که چيستی هار عمال و ن ار فارد و سااختار جامعاه ايرانای ماورد
مرهوم پاردازي و تأمال جادی قارار ن رفتاه اسا  ،هار گوناه ميال و خواسا ت ييار قبال از
خواس فهم عقلنی منجر به هرج و مرج و آشوب و انقلب های پيش از موقع ونا بهن اام
و مقاوما شااكنند فااوراا ) 1383،ماای شااود کااه نتيجااه ای جااز وضااعي دوگانااه " جهاال
مرکر و بن بس درعمل "نداشته اسا

لا ا مساأله علاوم اجتمااعی اياراا  ،نباود خواسا

ت يير برای جامعه ای و زندگی ای بهتر نمی باشد ره از ق اا هار دو پاارادايم ماررسيساتي
و رارررد گرايي ،دهه ها اس سوداي آرزو و آرماا توسعه را داشته اند مسأله انلي ما
 ،جهل و کاوری نساب باه وضاع موجاود و گماناه زناي هااي درتااريكي از پيكرتااريیي-
فرهن ي ايراا اس

پيش از هر هرنون پراكسيس عملي به معناي سياسات اري و بهباود

زندگي فردي-جمعي  ،نيازمند پراکسيس نرری به معناي سنجش و فهم واقعي از ري
انديشه مرهومي مي باشيم اين سین ،به معناي پ يرش نوعي عقل گرايي و ايد آليسم ساد
ان ارانه قرا هجدهمي نيس ره گماا رنيم با نارف انديشايدا و راربسا عقال ،زنادگي
فردي و جمعي ايرانياا بهبود خواهد ياف

بلكه نرفا تاريد و توجه براين نكته اس ره تا

چيسدددددتي،واقعيدددددت و تجربددددده ديالكتيااااا ،مدرنيسااااام جهااااااا اياااااد ها،ارزشاااااها و خياااااا

ها)ومدرنيزاسيوا فرايندهاي ننعتي شدا ،شهري شدا،گسترش علوم،گسترش باازار و
) را شناسايي و فهم نكنيم نزدي ،شدا به گرو هاي مردمي چيز چنداني عايد ماا نیواهاد
ررد ،چارا راه نميتاوانيم مساائل گارو هااي مردماي را ببينايم و در قالار مرهاوم ،زنادگي را
انديشااه رناايم در واقااع ،مس ا له جامعااه شناسااي در ايااراا چاارخش و ت يياار در نگدداه اس ا
هرچند ره اين سین بوراوي براي ما نياز ره شاا اسا  " :در دوراناي باه سار ميباريم راه
جامعاااااااه شناساااااااي بااااااايش از پااااااايش از دنيااااااااي ماااااااورد مطالعاااااااه اش فاناااااااله گرفتاااااااه
اس " بوراوي)168،
 -3تز جامعه شناسی ماردم ماداربر آا اسا کاه باياد دانشا اهياا و يار دانشا اهياا را باه
گرت ااوی بااا يکاادي ر وا داشا

در اجتمااان علمااي انااااب علااوم اجتماااعي ايااراا  ،رابطااه

بسيار اندکی بين دانش اهياا  ،اساتيد با اساتيد  ،اساتيد با دانشاجوياا وجاود دارد قاانعی را
د )43:1383,1385:76 ،و علاااااااوم اجتمااااااااعی در وضاااااااعي پااااااايش ال اااااااويی pre-
 )paradigmaticقاارار داشااته و وفاااق معرفتاای بساايار اناادکي در مااورد مسااائل  ،بياانش هااا
،روش ها و ن رهای جامعه شناسي مشااهد ماي شاود قانعی راد ) 1383:45 ،لا ا مساأله
جامعه ايراا در درجه او  ،تأسيس  ،تثبي و توسعه اجتمان علمی می باشاد و نزديكاي باه
ياار دانش ا اهياا ،مسااتلزم توانااايي  ،مهااارر و خبرگااي در توليااد دانش،فهاام و مشاااور در
ابعاااد اجتماااعي،فرهن ي و اقت ااادي مااي باشااد وگرنااه تااا بااه ارنااوا  ،پياماادي جااز بااي
اعتمااادي ياار دانش ا اهياا بااه رارآماادي ماادعياا علااوم اجتماااعي نداشااته اس ا

قانعي راد،

 :1385ف اال  )5بااوراوی بياااا ماای دارد کااه يکاای از اولااين گاارو هاااي هااای مردماای کااه
جامعه شناساا با آا ساروکار دارناد ،دانشاجوياا آا هاا هساتند کاه نباياد آا هاا را باه مثاباه
مروفی خاالی از م اروف ن اا رارد و باا داناش خاود نارفا آنهاا را پرنماود در حاالي راه
الاار اساااتيد و دانشااجوياا در ايااراا ،دانااش و علاام را بااه مثابااه يااک کاااال و خروجاای
(outputتلقی می کنند تا يک فرآيند  ) processفاضلي  )1382:115،باوراوي  ،تاا
تاايرکتاااب سااي رايا ميلزبااا عنااواا "بياانش جامعااه شااناختی " ،معتقااد اس ا رااه بااه کمااک
جامعه شناسی  ،مشکلر خ ونی افراد را به مسائل عمومی تبديل کنيم
عموم جامعه شناساا ايراني  ،به داليل متعدد ،علقه ای به درگير شدا با زنادگی و مساائل
دانشجوياا و تمايلی به پش نانه آا ها ندارند وبالعكس ،علقه اي باه ورود دانشاجوياا
بااه پش ا نااانه اسااتاداا پاايش شاار اهمي ا دادا بااه يكاادي ر ،دوسااتی  ،ارتبااا عااا ری
وف اي ير سياس زد و ير پليسي اس ره پيش زمينه انلي و عمي ترباراي چناين
امري ،داشتن درک درس از نهاد دانش ا  ،فرهنگ دانش اهي و شيو جديد توليد علم باه

منزله امري گرت ويي  ،ارتبا ي و اجتماعي اس

اين امر ميسر نمي شاود تاا مرجعيا و

جاي ا دانش ا مجددا مورد بازبيني قرار گيرد
 -4جامعه شناسی سياس گ ار در ايراا با تکوين علاوم مادرا در اياراا آ ااز شاد اسا
به عبارر دي ر ،جامعه شناسی در ايراا ما و توسعه و و مدرنيزاسيوا ع ار پهلاوی
بااه اياان اارف اس ا

علااوم اجتماااعی در ايااراا بااه مثابااه زائااد ق ادرر سياساای توفي ا ،

 ،)1387در خدم نوسازی دولا  -ملا

باود اماا جامعاه شناسااا در ا لار ار هااي

توسعه شکس خاورد اناد بررسای عملکارد موسساه دارالرناوا 1228هجاري شمساي ) ،
موسسااه تاقيقااار و مطالعااار اجتماااعی دانش ا ا تهااراا  ، ) 1337مدرسااه عل اوم سياساای
 ) 1278و بسياری از موسسار و پژوهشکد های دولتی و خ ونی مويد اين امر اس
ارمکی  ، 1386 ،1377با بائی  ) 1386 : 12يکی از مهمترين داليال آا پيشاتر ذکار
شد در شرايط نپرداختن و جدي ن رفتن ايد امتنان انديشه و بن بس در عمل ،هر گوناه
سياست اری و ميل به وفااا توساعه باه عناواا ارزش اائی جامعاه و علاوم اجتمااعی در
ايراا بدوا توجه به وضعيتی که در آا هستيم  ،منجر به سياست اری هايی می شود مبتنی
باااااار دانااااااش سااااااطای  ،ماااااابهم و تیرياااااار کننااااااد

اياااااان رويكاااااارد در تركاااااار ارثاااااار

روشنكراا،سياستمداراا و مدعياا نوسازي در ايراا ائار اسا

اماا معادودي چاوا آزاد

ارمكي در رتاب " انديشه نوسازي در ايراا " مبناي ارزيابي خود را براين بيانش ناايا
قرارميدهند ره " ما مي بايستي پس از توصيف موقعيا اياراا  ،باه راحاي مادلهاي جدياد
توسعه اي برسيم "  )1379:14قبل از آنکه بیواهيم به وضعي بهتر و مطلوب حرکا
کنيم ،بايد بدانيم با چه واقعيتی روبرو هستيم که اين نياز به جامعه شناسی حرفاه ای و پايش
از آا انديشه فلسری جديد دارد بوراوی در تمايز جامعه شناسای سياسات ار و ماردم مادار
بياا می دارد که اولی در خدم هادفی اسا کاه کارفرماايش تعياين مای کناد و دوماي  ،بار
مبنای گر و گويی دو رفه باين جامعاه شاناس و گروههاای مردمای شاکل مای گيارد در
اين زمينه بايد گر که اين تماايز دردی را بارای علاوم اجتمااعي و جامعاه اياراا رفاع نمای
کند  ،چرا کاه تااري روشانرکری و تااري انديشاه معانار اياراا نشااا مای دهاد کاه اساساا
گرت وی بسياراندري بين روشنرکراا  /دولتمرداا و مردم امکاا پ ير شد  ،به وری که
زباااا هماادي ر را نماای فهمنااد اياان مطلاار ،ناارفا روايتااي ساااد ان ارانااه از انديشااه ت اااد
دول و مل نمي باشد من رانه آا اس ره خا ر نشاا رنيم ره بيانش باوراوي در ماورد
بازگش و رجون به گرو هاي مردمي و جامعه مدني در اينجا به رار ما مي آيد البته به
شر آنكه ،با بيانش حرفاه اي درمعنااي وباري رلماه باه دروا مياداا پاا ب ا اريم و قبال از

برخورد نرماتيو در مورد بي میا بي روشنركراا با مردم ،به داليال و علال عادم وجاود
کاانش همدالنااه و کاانش ارتبااا ی مياااا آنهااا بيانديشاايم دولتماارداا ،روشاانرکراا و جامعااه
شناساا تا سيطر پارادايم مدرنيزاسيوا ،با ر پرسش و ارزش ائی "توسعه " و "
موانع " عقر ماندگی و" توسعه نيافت ی "جامعه و مردم ايراا  ،ازمن ار بااال و بياروا باه
موضون پرداخته اند ارمكي ) 1386:38 - 75

افل از اين که جامعاه شناساي در مرهاوم

وبري رلمه ،بايد ارزش ائی خود را پس از گزينش موضون پژوهش  ،در فرايند پژوهش
وارد نکنااد و در ابتاادا بااه منطا دروناای  ،معنااای فرهن اای و ترهاام عقلناای بررساای و ربااط
ارزشاای مااردم و پديااد مااورد ن اار بپااردازدو پاايش از ساانجش و فهاام واقعي ا بااه ق اااور
ارزش ارانه اهتمام نورزد وبار ) 1386 ،اگار اين وناه رفتاار نكنايم ،چيازي بار سارماا
مي آيد – و تارنوا نيز آمد – ره دررار سي راي ميلزدر بررسي گرو هاي مردماي ر
داد در پژوهش وي راجع به جامعه تود وار  ،جامعه شناسي مردم مدار شكلي قايم مبباناه
بااه خااود گرفتاااه و بااه مااردم و گااارو هاااي مردمااي باااه ديااد تاقياار ن ريساااته شااد اسااا
بوراوي)184 :1387،
 -5بااوراوی معتقااد اس ا کااه جامعااه شناس اي مااردم ماادار  ،هاام سااويه هنجاااری و هاام سااويه
گرت ويی  ) dialogueدارد که در برخی پروژ ها  ،جنبه گرت ويی دسا بااال را دارد و
در مواقع دي ر  ،تعهدار نرماتيو الر می شود  ) 2005 :420با توجه باه فقاداا جامعاه
شناسی هاي )حرفه ای درسا و علمای و لباه ايادئولوژی هاای جامعاه شناساانه  ،جامعاه
شناساای مااردم ماادار و باااالخد جامعااه شناساای سياساات ار در ايااراا عماادتا جنبااه نرماااتيو
يافته ،آا هم در شكل سایيف  ،عامياناه و نااقد آا باه اور مثاا  ،عماد آااار پژوهشای
فرامرز رفيع پور و باالخد کتاب موانع رشد علمی اياراا و را حال هاای آا مشااوا از
ق اور های ارزش ارانه شی ی اس

رفيع پور ) 1381،در اين متن  ،باين داناش و

ارزش و منط و ن ام انديشه قدمايی و انديشه جديد ،اين هماني نامناسر و لطي نورر
گرفتاه ،باه اوری کاه انديشااه ادبياار کلسايک فارسای را بااا انديشاه علاوم اجتمااعی جديااد
يکی گرفته اس

دراين کتاب  ،انديشه مرهومی و دق ن ری بسيار ضعيف به کار گرفتاه

شااد و بااه جااز مااوارد اناادکی بااه زباااا عاميانااه نزديااک شااد اس ا

در اياان میت اار،مجا

بررسي دقي تراين کتاب نمي باشد که فرنتي دي ر مي لبد اما بايد گر کاه ايان کتااب
مشابه بسياری از کتر دي ر بر مبناي اخلقی – ذار گرايانه و رواا شناختی نوشته شد و
تونيف عمي و ترهم عقلنی -علمی از موانع رشد علمی ايراا ارائه نداد اس و مدام در
مقايسه ن ام علم و دانش ا ايراني با ن ام اروپا و آمريکايي ،بان اهی بيرونی و سطای و

عمدتا آسير شناسانه  ،مشاهدار اوليه خود را گزارش نمود و درند بود تا توضيا دهاد
که چرا واقعيار علم در ايراا با " مد

" علم در رب همیوانی ندارد وي باا رجاون باه

دستاوردهای ن ام دانشی و آگاهی در رب ،فارغ از توجه به انو و مبانی دانش،آگاهی
و دانش ا در سن فرهن ي ربي  ،به ور ضمني  ،به کپی برداري از ساختار سازمانی
و فرهن ی آنجا می کند را حلاي راه تماام زائاراا و توريسا هااي ايراناي  ،از راارگر و
ورزشاكار و تااجر تااا هنرمناد و اسااتاد و سياساتمدار ارائاه ميدهنااد سياساتي رااه نطراه آا بااه
لاام تاريیي توسط عباس ميرزا و درباار بساته شاد و پاس از تولاد  ،ساد هاا اسا راه باه
حيار ناميموا خود ادامه ميدهد
 -6ب تعريف بوراوی و کالبرگ  ) kalleberg ، 2005 ،جامعه شناسای ماردم مادار ،
دو بعااد دارد  ،يکاای بااه اشاااعه و گسااترش دانااش جامعااه شناساای يعناای انتقااا دسااتاوردهای
ن ری و پژوهشای باه ماردم و عرناه عماومی مارتبط مای شاود

 ) disseminationو

دي ری مشارک جامعه شناسی در گرتماا عمومی و توسعه آا )public discourse
در سطا ن ر ،اين دوسويه جامعه شناسي مردم مدار تامل بران ياز ميباشاد اماا در منطا
موقعيا و شارايط عملای جامعااه و علاوم اجتمااعی اياراا  ،مسااأله درجاه او  ،تولياد علاام و
پژوهش اس تا انتشار و توزيع آا هماا ور که گرتاه شاد مشاارک در گرتمااا عماومی
بدوا تمايز حوز دانش و قدرر در معنی مادود آا برای جامعه شاناس اياراا باه " پيکاار
سياسی " مبد می شود و با توجاه باه سياسا زدگای دولتمارداا و روشانرکراا و عاماه ی
مردم تنها قشری که اميد اس به اين بن بسا دچاار نشاود  ،قشار دانشامند دانشا اهی اسا
که دانش ا را  ،مکانی برای تبليغ انديشه و عمل سياسی نکند و پراکسين ن ری يعنی عمل
توليد انديشه مرهومی در مورد پديد ها را اولين وميره خاود بداناد بوردياو باه زيباايی مای
گويد  :برای کار عملی بايد خشم ين بود و برای مهار اين خشم بايد کار عملای نماود باه
نقل از سارا شريعتي )1384،
 -7بوراوی از فمينيسم و مطالعار قومی – نژادی به عنواا نموناه جامعاه شناسای انتقاادی
ذررمی کند اما بايد توجه داش که مراهيم نقد و انتقادی درانديشه ربي دو سن عماد و
انلی دارد يکی سن نيچه – مارکسی که به تیرير و ن م زدايی و افشاگری تأکيد ميكناد
و دي ري سن کانتی وبری )که مبنا را بر سنجش  ،تمييز ،تاليل و فهام تجربای  -علمای
واقعي ا قرارميدهااد فرهاااد پااور )1377،بااه ن اار مااا تاااري انديشااه روشاانرکری و علااوم
اجتماعی در ايراا نشااا مای دهاد کاه انديشاه انتقاادی ماورد ن ار باوراوی در شاكل نيچاه-
مارکسيسااتی  ،بااه اارزی لااط و ناااقد بااه کااار گرفتااه شااد و در حااوز انديشااه  ،نااه تنهااا

ل ا فکر می کنيم

کمکی به توليد دانش و فهم نکرد که حتی مانعی برای آا نيز بود اس
کااه را امکاااا و تاساايس علااوم اجتماااعی ،توجااه و تاکيااد بااه ساان انتقااادی

 ) Criticو

انديشااه مرهااومی کان ا – وب ار اس ا  ،تااا امکاااا هرگونااه جامعااه شناساای انتقااادی در ساان
مارکسيسم و مکتر فرانکرورر ،پسا ساختارگرايی و پسا استعماري ميسر شود در رب
نيزن ريه انتقادي  ،برپايه خرد کانتی استوار اس

و تلشي در جه واسازي و بسط

انديشه مرهومي ،عقل گرايانه و سو|ژ خودآيين رانتي به همين خا ر همزماا  ،ياا پايش
از پرسااش جامعااه شناساای" باارای چااه کساای ا" و جامعااه شناساای "باارای چااه ا" بايااد از
"چيستی جامعه ايراا " پرسيد و حرر نمود البته ،دقي تر آا اس

ره بپرسيم " چيستي

جامعه ايراا براي چه و از من ر چه رسي نورر گيرد ا
بوراوی ،جامعه شناس حرفه ای و جامعه شناسي سياس گا ار را ذيال معرفا مبتنای بار
عقلني ابزاری و جامعه شناس انتقاادی و ماردم مادار را ذيال معرفا مبتنای بار عقلنيا
ارزشی و بازتابی می گنجاند و در ادامه سن مکتر انتقادی فرانکرورر دعور به معرف
 /جامعه شناسي بازتابی می کند که در آا هم مباانی ارزشای و اياار جامعاه و هام مباانی
ارزشی حرفه جامعه شناسی به زير سوا برد می شود در اينجا ايان پرساش مطار ماي
شاااود راااه در اياااراا ،در حاااوز علاااوم انساااانی و علاااوم اجتمااااعی و در عرناااه سياسااا
فرهن ي،اجتماعي و اقت اادي حتاي در عرناه رانش هااي زنادگي روزمار  " ،عقلنيا
ابزاری " به معنای انتیاب عقلنی متناسر و همیواا وسايل باا اهاداف معاين و بررسای
پيامدهای پيش بينی شد و پيش بينی نشد وسايل  -اهاداف ) و " عقلنيا اساتراتژي " ،تاا
چااه مياازاا ،انباش ا و متااورم شااد رااه ن ااراا استعمارشاادا عقلني ا

ااايی و ارزش هااا

توسط سيطر عقلني ابزاری باشيما
در کشورهای اروپايی و آمريکايی ،ساختارسراسربين و همه جا گسترد ن م و عقلني
ابزاری سرمايه داری و بازار و لبه انديشه مرهومی به راستی به قرس آهنيني بد شد که
نتيجه آا ن م زدايی و توجه به سرکوب شدگاا و قربانی های اين ن م هستی شناختی -
معرف شناختی و منط ابزاری آا و مهورو انرجار "ميل " شد  :فرويد  ،ن ريه سرروب
رايز و نهاد ) ( Iتوسط تمدا سازي و ساخ جامعه را يازگومي رند  ، ) 1382دلوز و
گاتاري در " ضد اديپ  :سرمايه داري و اسكيزوفرني " تاريد ميكنند ره توليد و شيون
ميل در جامعه اهميتي بيش از نيازها و رايز دردر هوي دارند گلن وارد:1384 ،
 )252فوکو در " مراقب و تنبيه"  )1383در ن ريه قدرر مولد ،نرم و روچ ،به توليد
بدا هاي " مطيع "  ،رام "  "،بهنجار " و " مريد" اشار ميكند و در " اراد معطوف به

دانستن " به نقد و وارونه سازي فرضيه سرروب فرويد ميپردازد فورو در اين رتاب اين
انديشه را ر ميكند ره " بي ش ،بايد اين فرضيه را رها ررد ره جوامع ننعتي مدرا
ابدان گر ع ر سرروب فزايند در مورد سكس بودند ل ر و قدرر يكدي ر را ح ف نمي
رند و عليه يكدي ر نيستند ،آنها يكدي ر را دنبا مي رنند ،بر هم سوار مي شوند و يكدي ر
را پيش مي رانند " فورو  ) 60:1383،مارکوز در" انسار ت ،ساحتي " به نقد سيطر
عقلني تكنولوژي ،و توليد راذب نيازها  )1350هم مي مارد هابرماس با ن ريه "
خرد ارتبا ي "به رم ،روانكاوي و فلسره تاملي ه ل  ،سيطر عقل ابزاري و استراتژي،
را به چالش مي رشد  ) Habermas,1988:48-56نيچه نيزقبل ازهمه اين افراد ،در نقد
فلسره رانتي به نقد سوژ  ،عقلني و انديشه مرهومي مي پردازد آنجا که مي ويد مرهوم
سازي بدوا خشون و سرکوب ر نمی دهد آدورنو نيز در ادامه همين سن نيچه اي ،
اين تز را مطر ميكند ره " رل راذب بود و توهمي بيش نيس " در فرايند عمل مرهوم
سازي و رل سازي ،بسياری ازافراد  ،گروهها و پديد ها گم و ماو می شوند و ح ور
ندارند و ساح هاي ناانديشد را تشكيل مي دهند فرهاد پور )71 :1382 ،آدورنو و
هورکهايمر در رتاب " ديالكتي ،روشن ري " اين ايد را بازگو ميكنند ره " عقل بورژوايي
ناتواا از ارائه دليلي در نري قتل و آدمكشي اس

و مهمترين دستاورد روشن ري  ،و به

تعبيري قهرماا انلي و فرجام ايي رواي ما تكنولوژي اس  ،نه علم" فرهادپور،
)1375:267 -68
اماااا مسااا له در اياااراا از ق اااا  ،رسااايدا باااه و برخاااورداري از " عقلنيااا ابااازاری " و
"عقلنيا اسااتراتژي " ،اسا

اياان گاازار  ،بااه معنااای باای تااوجهی بااه عقلنيا و معرفا

بازتابی  ،انتقادی و ارتبا ي نيس

بلكه،تامل بر ايان مسا له اسا کاه آياا در اياراا" ن ام

عقلنی" آنقدر فربه شاد تاا بیاواهيم باه ن ام زدايای و شاورش علياه ايان قراس آهناين دسا
بزنيما در حالي ره در ايراا،در حا حاضر ،بيش از هماه  ،قرباانی بای ن مای هساتيم تاا
ن م شديد و دقيا وسارروب ر وايان ساین باه هايچ وجاه باه معنااي فقاداا رنتار اجتمااعي
شااديد و جامعااه ن ااارتي در ايااراا نيسااا

مساااله مهاام و واقعااي روشاانركراا ،نيروهااااي

اجتماعي ،دولتمرداا و مدعياا توسعه و برنامه ريزي در جامعه اياراا ،بايساتي توجاه باه
همزماني و درهم بودگي " ن م" و" ت اد " و ديدا و شنيدا نداي "اقلي هاا " " ،فارو
دستاا "  " ،حاشيه نشين ها "  ،و " مطرودين" فرهن ي ،اجتماعي و سياسي باشد
نکته دي ر باه شارايط پيشايني داناش تااملی -انتقاادی يعناي داشاتن انديشاه و ذهنيا

فلساری

مرباو م شااود راه ناازد جامعاه شناساااا ايراناي بااا وجاود فلسااره گريازی آنهااا گاوش شاانواي

اناادري ياف ا م اي شااود مساااله " ارزش هااا " در ايااراا  ،عماادتا يااا بااا رويكاارد اخلقاای -
کلمی ترسيرو سنجيد می شاود ياا باه ارز ايادئولوژيک و سياساي کاه باي شا ،،ايان ناون
برخوردها مد ن ر بوراوی نمي باشد در منط علوم اجتماعی و فرهن ی از ديادگا وبار
ون وکانتی ها،مساله ارزش ها و ارزش گ اری در دو لا ه پيشا علمی و پساعلمي پژوهش
تجربااای جااااي دارد و در ميااااا ايااان فرايناااد ،باياااد تامااال يافتاااه هااااي تجرباااي يردلیاااوا و
ناهماهنگ با ارزشهايماا را داشته باشيم وبر 1384،ف ل )1،2،3
 -8بااوراوی بااه درسااتی باار لبااه و ساايطر جهااانی " جامعااه شناساای حرفااه ای آمريکااايی"
اشار می کند و بر همين مبنا هم دي راا را دعور به " جامعه شناسی مردم مدار "  -بار
پايه جامعه شناسی حرفه ای  -می کناد اماا مسااله ايان اسا کاه جامعاه شناسای ايرانای در
ميداا " جامعه شناسی جهانی  " ،حاضر اير " اس واقدام ما به هرگونه جامعه شناسی
مااردم مدار،سياس ا گ ارانااه و انتقااادي باادوا پايااه و انااو جامعااه شناساای حرفااه ای ياار
ممکن و تا رنوا میرب بود اس

در ايراا جامعه شناسي امريكايي حاارم اسا  ،منتهاي

در شكل شبه پوزيتيويسم سیيف تجربه گرايانه ره تراور زياادي باا جامعاه شناساي حرفاه
اي دارد ل ا در شرايط امتنان علاوم اجتمااعی در اياراا تنهاا را تاسايس و تثبيا  ،سانجش
باز انديشانه و انتقادی از سن جامعه شناسی حرفه ای -در معناي وبري رلماه  -اسا

باه

همين من ور  ،با جابجايي درگازار هااي انالي و فرعاي موجاود درمقالاه باوراوي  ،ايان
ايد را برجسته مي رنيم  " :جامعه و علوم اجتماعی در ایران  ،پيش از هر چيز  ،نيازمند
جامعدده شناسددی حرفدده ای اسددت" در جامعااه شناساای حرفااه ای وباار ،بااا جاادايی منطقاای -
مرهااومی دانااش و ارزش و دانااش و قاادرر درقالاار تمااايز دانش امند و سياسااتمدار ،بااه توليااد
انديشاااه مرهاااومی و ترهااام عقلنااای  -تجربااای واقعيااا پرداختاااه ميشاااود و مسااااله ق ااااور
ارزش ارانه شی ای در بيناا باين تاقيا در حاا تعليا گ اشاته شاد و حاداقل از نراوذ و
ح ور آا آگاهي ماتا اناه وجاود دارد باا ايان ناون منطا از علاوم اجتمااعي  ،ابتادا باه
تونيف دقي  ،ني و تبيين عقلنی از چرايی  ،چ ون ی و پيامد يک " واقعي " آا ور
ره هس – يعني نه آنطور ره مناافع و ارزشاهايماا ميیواهاد باشاد  -مای پاردازيم و مبناای
هرگونه سياس گ اری  ،ن م زدايی و پراکسيس سياسی و ارتبا باا ماردم و جامعاه مادنی
را  ،بر " دانش تجربی و واقع گراياناه " قارار مای دهايم ايان اياد  ،در تولياد هاردو ناون
دانش و جامعه شناسي موسوم به " رسامي و دولتاي" و " انتقاادي –ماررسيساتي " باه راار
بستني اس با وبرمعرفي شد درعلوم اجتماعي آمريكايي باالخد توسط پارسونز ،اين ر
فهمي نورر گرفته ره وبار باا تاز" فرا ا ارزشاي "

اوري بار خاورد رارد راه گوياا

ماق

مي تواند مقوله ارزشاها را از ذهان و قلار خاود بياروا رناد در حاالي راه وبار در

مجموعه مقاالر خود در رابطه با منطا و روش شناساي علاوم فرهن اي -اجتمااعي تارياد
مي رند ره " ما موجوداتي فرهنگي هستيم و چ ون ي برخورد با يافته هاي علمي ،مسا له
اي اساا ماارتبط بااا ت ااميم شی ااي ودر واقااع بااا مساا له ارزشااها اياان هماااا عن اار "
شی ي" در رار علمي اس " وبر،128:1384 ،ف ل  1تا  )3هاله الجوردي در مقاله
" ن ريااه هاااي زناادگي روزماار " بااه سرنوشا انديشااه وباار و ناااو گاازينش و فهاام برخااي
جامعه شناساا آمريكايي از اين جامعه شناس و متركر برجسته قرا اشار ميكند " :جامعاه
شناساا تجربه گراي آمريكايي با انتزان دو مقوله عقلني معطوف به هدف و خنثاي باودا
ارزشي علم از رلي آاار او ،نوعي جامعاه شناساي در حيطاه مدرنيزاسايوا جعال رردناد و
آا را در برابر جامعه شناساي ماررسيساتي نهادناد " الجاوردي)1384 : 136 ،

وبار در

دو مقالااه " معناااي بيطرفااي اخلقااي در جامعااه شناسااي و اقت اااد " و " عيني ا در علااوم
اجتماعي و سياس اجتماعي " در مورد منط و ناو انتیاب موضون پژوهش  ،باه نقاش
جدي و تعيين رنند ارزش ها اشار ميكند و در چند جاي سینانش خا ر نشااا ميكناد راه "
ت اليل علمي مطلقا " عيني " از فرهنگ يا پديد هاي اجتماعي وجود نادارد

تماام تاليال

هايي ره ذهن محدود -تاريد از ما -انساني دربار واقعيت نامحددود -تارياد از ماا -باه عمال
مااي آورد بااا اياان فاارض ضاامني هماارا انااد رااه فقااط بیااش مااادودي از اياان واقعي ا مااورد
پاژوهش علماي قارار مااي گيارد و فقاط همااين بیاش " مهدم " اسا  ،بااه ايان معناا رااه ارزش
شناخته شدن دارد " هماا )116-115 ،وبر در ادامه توضيا مي دهاد راه " هادف علاوم
فرهن ااي ،ایجدداد نرددم تحليلددي در واقعيددت اجتمدداعي تجربددي  -تاريااد از مااا  -اس ا رااه ن اام
بیشيدا به آشوبگاه متكثر و متنوع واقعيت فقط هن امي ميسر ماي شاود راه در هار ماورد
معين فقط ي ،بیش از واقعي بيروني براي ما جالر و معنادار باشد ،بیشاي راه باه ارزش
هددا فرهنگددي مااا رااه تعيااين رننااد ناااو برخااورد مااا بااا واقعي ا انااد ،ربااط داشااته باشااد"
هماا )124،بنا براين وبر مورد ن ر ما ،میا ر اين نقد بجاي آدورنو قرار نمي گيارد :
" اين خرافه اس ره پاژوهش باياد باا لدوح سدفيد آ ااز شاود ،وداد هاا بادوا هايچ از پايش
انديشيد اي روي آا جمع شود و سپس به نورر نوعي ال و درآيد " )1384:296
 -9مساااله بااوراوی -توجااه و تاکيااد باار جامعااه شناسااي مااردم ماادار -مساااله باااراا جامعااه
شناساای در آمريکااا اسا کااه در حااا گسااترش بااه ساااير رشااور هااا مااي باشااد رااه تشاایيد
درستی هس

اما به لاام اولوي و بنيادي بودا ،ربط چندانی به مساله علوم اجتمااعی و

جامعه ايراا ندارد يا اگر مي خواهيم ربطش دهيم توجه به مقت يار معرفتي و اجتمااعي

ضروري اس

هرچهارنون دانش و جامعه شناسی مورد ن ر بوراوی در آمريکا و اروپاا

و حتی کشورهای آفريقايی و هندوستاا و چين در حا عمل اسا نكته تامال بران ياز ايان
اس ره باوراوي منباع الهاام خاود در ماورد مرهاوم جامعاه شناساي ماردم مادار را عملكارد
واقعااي جامعااه شناساااا آفريقااايي ميدانااد وي در اياان زمينااه مااي گويااد " :انااطل جامعااه
شناسي مردم مدار اختراعي امريكايي اس

در بسياري از رشور ها ،جامعه شناساي ماردم

مدار بنياا دي ر انوان جامعه شناسي اس  ،اما در امريكا ،جامعه شناساي ماردم مادار تنهاا
بیااش رااوچكي از راال رشااته را تشااكيل مااي دهااد در حااالي رااه مااا در مااورد جناابش هاااي
اجتماعي ن رياه پاردازي ماي ررديماف جامعاه شاناياا در افريقااي جناوبي در حاا سااختن
جنبش هاي اجتماعي بودند " بوراوي )188 ،اما وضعي ايراا به شکل دي ر اسا و
نقطه عزيم و نقا باراا ،بسيار متراور اس

جامعه شناسي آمريکايی پاس از امکااا

 ،تاسيس و عبور از مراحل و مساير هااي میتلاف و متعادد  ،باه نقطاه اي رسايد اسا کاه
افاارادي چااوا بااوراوی بااه نقااد وضااعي کنااونی آا ماای پردازن اد در حااالي رااه مااا بايااد بااه
شددرای

معرفتددي و اجتمدداعي امتنااان و را امکاااا تاساايس علااوم اجتماااعی بپااردازيم در

اسااتراد از تيپااو لااوژی بااوراوی از انااوان دانااش و جامعااه شناساای باارای علااوم اجتماااعی و
جلمعه ايراا  ،اين نکار رابايد مد ن ر قرار داد  :جامعه شناسی مردم مدار ،سياس گ ار
و انتقاااد ی بااه چااه تعبياار و بااا چااه م اامونی فهميااد شااود ا در نااورر فهاام نانااايا و
برخورد ير تاملي  ،جامعه شناسی مردم مدار به جامعاه شناسای عوامانده ،جامعاه شناسای
سياس گ ار به جامعه شناسی سياست زده  ،جامعه شناسای انتقاادی باه پيکدار سديا سدي و
عمل زدگي و جامعه شناسی حرفه ای به جامعه شناسي پوزیتویسم سخيف دولتمدارانده و
يا رفداري از مدها

نرر

مبد خواهند شد بوراوي ،آسير هاي احتمالي هار چهاار

نون جامعه شناسي را گوشزد نمود ره از ق ا ،جامعه شناسي در ايراا ،دهه هاا اسا راه
دچار آنها شد اس

باه جها معا وري  ،نميتاواا از گارو هاا وافاراد خاار ناام بارد ،لا ا

عبارار بوراوي را بیوانيم و جاي ا خود و دي راا را در مياداا جامعاه شناساي رسامي و
ير رسمي در ايراا نقطه گ اري رنيم بوراوي)184-183 ،
 -10بنا بر استدال فوق  ،اين ايد را باز گو مي رنيم که جامعه شناساي حرفاه ای نياز تنهاا
از مجراي انديشه فلسری و مبانی معرف شناختی جديد امکاا پ ير اس و تا زماانی کاه باه
انديشه مرهومی حاو مساايل ذيال نپرداختاه ايام همچنااا در آشارت ی و شارايط امتناان علاوم
اجتماعی خواهيم ماند مسائلي ره نمي تواا نرفا " لرامي " و باث هااي " يار مرياد" ،
وق تلف رن" و " قلمبه سلمبه " قلمدادررد :مساله جاي زينی ايد آليسام روش شاناختی باه

جای رئاليسم روش شناختی  ،رابطه مرااهيم عاام و خاار  ،رابطاه ن رياه و تااري  ،نقاش
ن ريه و مرهوم در پژوهش  ،مبانی معرف شناسی سن قدمايی  ،رابطه واقعي باا مرهاوم
 ،تمايزمنطقي داناش و ارزش  ،فارق اياد آ تاياپ و ماد  ،تامال در مرهاوم " عمال " و "
عملی " در مقابل " ن ر" و " ن ری " ،رابطه و پيوند" سن

" با علاوم اجتمااعی جدياد ،

نقش و وميره "قانوا "در تبيين درعلوم اجتماعی  ،رابطه عين و ذهان و نقاش زبدا ن در
ن ريااه و عماال اجتماااعي و مسااائل دي اار کااه بااه منطا علااوم اجتماااعی /فرهن اای مربااو
ميشود البته اين تاريد ما بار ساويه معرفا شاناختي مع اله علاوم اجتمااعي در اياراا بار
خلف انديشه
نيس

با بايي )1377،1385به معناي تعطيلاي پاژوهش و راار جامعاه شاناختي

به همين دليل  ،بيش از ايد هايي مشابه بوراوي ،به آشنايي دوبار و خوانش عمي

تري از وبر نيازمنديم وبري راه در مقاا لاه هااي " علام باه مثاباه حرفاه" " ،)1919معناي
بيطرفااي اخلقااي در اقت اااد و جامعااه شناسااي"  " ،)1917برخااي از مقااو لااه هاااي جامعااه
شناسي ترسيري  " ، )1913بررسي هاي انتقادي دربار منط علوم فرهن ي " ،)1906
"عيني در علوم اجتماعي و سياس اجتماعي "  )1904و " روش تاريیي ويلهلم روشار
"  )1903بر پايه سن ران و ديلتاي و منط داناني چوا ريكرر،ويندلباند و زيمال و
انديشه هاي نيچه و ه ل  ،شرايط امكاا و تاسيس علوم اجتماعي را مورد مداقاه قارار داد
اس
 -11بوراوي در جامعه اي زيس ميكناد و ماي انديشاد کاه در آا دولا  ،باازار و جامعاه
ماادنی در جنبااه هسااتی شااناختی و معرف ا شااماختی آا توسااعه يافتااه و ترکيااک شااد اس ا
جامعه ای که همچناا بارای گساترش " حکوما قاانوا " " ،آزادی " و " عادال " تالش
می کند دراين شرايط  ،وميره و هدف جامعاه شاناس ماردم دار " دفاان از جامعاه مادنی و
امر اجتماعي " مي شود اما جامعه اي که تجربه مدرنيته آا در حوز علم و فلسره عقال
ن ری ) به رز عقلنی و مرهومی مورد انديشه جدي قارار ن رفتاه و در حاوز سياسا
و اخلق عقل عملی ) دستمايه عبرر و باازن ري  ،هرگوناه پرارسايس سياسای باه عمال
زدگی و و هرگونه جنابش اجتمااعی مرفيا ويران اری و وحشا را دردروا خاود حمال
مي رند تاري معانر اياراا مثالهاای فراوانای را پايش رويمااا ماي گا ارد اياد وتاليال
جاا فوراا  ،جامعه شناس آمريكايي از " شكنندگي" و " فروپاشي " شاورش هاا و جنابش
هاي

بقار اجتماعي،گرو هاي قومي و ح ور گسترد و سرتاسري مردمي و ناراامي

ارثريا اناالحار دولتااي در تاااري پان ااد ساااله ايراا فااوراا ، )1383 ،يكااي از چناادين
متوا نشاا دهند " بن بس چند رفه عمل" مي باشد

 -12مسايل علمي در رب ،ابتدا از مسائل عملي برآمد وبر ،)1384:101،اماا عمادتا باا
رويکرد علمای و مرهاومی باا آا مساائل بار خاورد شاد باوراوی در ماورد جامعاه آمريکاا
مينويسد  " :در واقع جنبش حقوق مدنی در آمريکا بود که جامعه شناساا را متوجه اهميا
سياسا و سياسا گا اری کاارد "  ) 2004امااا هماااا ااور کااه گرتاايم جامعااه شناساای و
علوم اجتماعی جديد همچوا علوم فنی – مهندسی و پزشکی از هماا ابتدا با ديد " توسعه "
و " دول ا مدارانااه " وارد ايااراا شااد بااا هاادف تربي ا کارشااناس و متی ااد باارای ادار
جامعه با عدم توجه درس و دقي به مبانی علوم اجتماعی جديد ،علوم اجتماعی باه مثاباه
" فاان " تلقااي گرديااد کااه بااا توجااه بااه نبااود مبااانی فلسااری – فکااری علااوم و مباااني عقلنيا
ابزاری به فن " موار و رارا" نيز ختم نشد
 -13در اين جا به نقد " جاي ا و تعبير " معيار " حقيقا " در چهاار ناون جامعاه شناسای
مورد ن ر بوراوی می پردازيم باوراوی باين " تناامر  "،م الا گرايای " " ،ب ايرر
اخلقی " و حقيق وفاقی " تماايز قائال مای شاود

بار مبناای درک وباری از منطا علاوم

اجتماعی و فرهن ای هرگوناه م الا گرايای کااربردی /مرياد باودا) در جامعاه شناسای
سياس گ ار  " ،ب يرر اخلقی و هنجاری " در جامعه شناسی انتقادی و " حقيق وفاقی
" در جامعااه شناس ای مااردم ماادار بااا توجااه بااه اناال نباارد رب النااون هااای ارزشاای نيچااه
وباار)1386:99،و اناال تمااايز دانااش  -ارزش و تمااايز ق اااور ارزشاا ارانه بااا علاام
تجربی  ،بايستي بر پايه " اخلق مسولي " يعني هماا بررسی علمی و تجربی پيامدهای
اهداف ،ارزش ها و وسايل استوارباشد
سخن پایاني
با توجه به آنچه تا رنوا گرتيم  ،سن شناسي بوراوی را به شاكلي دي ار فرمولاه مای کنايم
مااا يااک نااون دانااش جامعااه شناساای دارياام  ،جامعااه شناساای حرفااه ای بااا ربااط هااای ارزشاای
متراور جامعه شناساا ره اين ارزشها در منط عمل در هم تنيد اند عد ای باه داناش و
علاام اهمي ا و ارزش م ای دهنااد عااد ای بااه گاارو هااای مردماای  ،عااد ای بااه سياس ا و
سياس گ اری در توساعه و عاد ای باه فرودساتاا و اقليا هاا  ،راه هم ای ايان رباط هاای
ارزشی مربو به لا ه پيشاعلمی و پساعلمی می باشد درمياا ايان دو وضاعي  ،لا اه
علمی را داريم که هر چهار نون جامعاه شناسای باا چهاار ناون رباط ارزشای خاار خاود،
بايد به منط و انو عيني آا متعهاد باشاند  ،وگرناه جامعاه شاناس نيساتند و باه عرناه
امرايدولوژي– ،اخلقي و سياسی  /دولتمردانه  ،روشانرکرانه /پيامبراناه ودنيااي م الاين

اجتماعی پا گ اشته اند مي بايس
ودر عين حا

به اين حوز هاای متماايز از هام اماا مارتبط باا يكادي ر

با منطا هااي مترااور آگاا باود هار چناد راه مای تاواا در عرناه هاای

میتلف به انوان پرارسيس پرداخ اما درپرارسيس علمی بايد مراقر نقاش هاای دي ار باود
و مرزهاي باري ،و نامريي را پاييد و بين ماررس و فورو مبارز و ماررس و فورو تاليال
گاار اياان هماااني برقاارار ننمااود ،هرچنااد رااه پايااه و اساااس پرارساايس عملااي آنهااا در حااوز
رارگراا و زندانياا  ،مبتني بر فهم و تاليل آنها از چيستي ،چ ون ي و چرايي نورتبندي
اجتماااعي و گرتماااني مااي باشااد در نقطااه مقاباال نيااز ،اناالحار دورراايم در آمااوزش و
پاارورش  ،باار مبناااي در ساااختار اجتماااعي – اخلقااي مدرنيتااه و تالياال تطبيقااي وي از
همبست ي و وفاق ارزشي  /هنجاري مي باشد لا ه "چيستي و هس " بار لا اه " باياد
و تجاااويز" تقااادم معرفتاااي و زمااااني دارد راااه مبنااااي مناسااار و ماكااام تاااري باااراي عمااال و
پرارسيس مي تواند باشد تاريد بر جامعه شناسي حرفه اي به معناي رلا و نديادا راساتي
هاي اين نون دانش نيس و نبايد باا جامعاه شناساي دولتاي دولتمداراناه  ،رسامي و مااف اه
رار يكي گرفته شود در ايراا ،ما با دومي روبرو هستيم و باه هماين دليال نيزمسا له ماا باه
لاام تاريیي،همچناا استقل دانش اهي اسا و گشاودا ف اايي باراي رشاد و نماو داناش
در برابر قدرر و بيروا آمدا از شكل زائد و ريلاي قادرر در حاا حاضار،بيش از هار
انديشه دي ري به ديدگا وبر در ماورد تاسديس علاوم فرهن اي-اجتمااعي و منطد آا علاوم
نيازمنديم انديشااه اي رااه مااي توانااد بااه توليااد انديشااه مرهااومي ،فهاام چيسااتي تجااارب متكثاار و
متنااون زناادگي جديااد در ايااراا  ،اسااتقل دا نش ا اهي و دوري از عماال زدگااي و ساايطر "
جامعه شناسي ايدئولوژي - "،به معناي تلش براي رسر موقعي هاي سياسي  -بيانجامد
به ن ر مي رسد ره نقد بوراوي  ،عمدتا به جامعه شناسي دولتي و مااف ه رارانه انااب
مي رند ره در آا  ،بار تعهد روشنركرانه در قبا گرو هاي مردمي ،اقليتها و فرودستاا به
زمين گ اشته شد اس وگرنه  ،بنا بر جامعه شناسي حرفه اي در تعبير وبري  ،هر چيزي
ارزش پااژوهش رااردا ناادارد و بايااد بااا ارزشااها و مسااائل مهاام فرهن ااي – اجتماااعي جامعااه
مرتبط باشد تاليال و فهام وبار از پيادايش سارمايه داري در رتااب " اخالق پروتساتاني و
رو ساارمايه داري " نمونااه بساايار مناساابي بااراي جامعااه شناسااي حرفااه اي اس ا رااه در
ضمن  ،نوعي جامعه شناسي انتقادي مريف و عمي والبته م آلاود هام در خاود داراسا
وبر در اين تاليل تجربي و نه تجربه گراياناه  ،تلیاي زاياش سارمايه داري راباه خوردمااا
ميدهد  ،زشتي ح ورگريزناپ ير ،سن ين و ماندني سرمايه داري را در سطور پاياني اار
بزرگش به رخماا مي رشد و با تشبيه آا به " قرس آهنين " پيش بيني مي رند راه چ وناه

اين رل به ماهر مع وم  ،بي نيازازمار هاي ديني اوليه خود  ،باه اور خاود –مرجاع
و دروا ماندگار به رشد و آساي خود ادامه خواهد داد وبر )80-60 :1371
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