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  شناسي در ايران منديِ وضعيت جامعه چگونگي تطبيق فرايند و ساختارِ مسئله
  
   ثريا معمار،*علي خسروي

  
 )15/05/1400 تاريخ پذيرش:، 15/01/1400 (تاريخ دريافت:

  چكيده
هاي موضوعيِ مطالعات شناسي در ايران يكي از پرشمارترين جايگاهوضعيت جامعه

ن حال اين مطالعات در حدود توضيحِ نابسندة ساختار را شكل داده است اما با اي
شناسي در ايران متوقف شده، و كمتر قادر به توضيح گون جامعهوضعيت مسئله

فرايند -فراينديِ اين ساختار بوده است. تحقيق حاضر با هدف بعد بخشيدن به ساختار
شده در شناسي، از تكنيك ترسيم ماتريس شرطي/پيامديِ تمهيد وضعيت جامعه

هاي تحقيق؛ امر ايِ سيستماتيك استفاده نموده است. بنابر يافتهزمينه روش نظرية
شناسي در ايران عبارت است از  كانونيِ منتهي به وضعيت پديد آمده براي جامعه

شناسي به معناي اعم، موكول به . فقدان رسميت جامعهشناسيفقدان رسميت جامعه
فقدان  ،ميدانيِ امر اجتماعيفقدان رسميت مياناز؛  فقدان رسميت چندين مقوله اعم

  ميدانيِ فقدان رسميت معيارهاي درونو  شناسيرسميت اجتماعيِ جامعه
اجتماعات علمي و كنشگران ميدان باشد كه در سطح خُرد، ناظر بر  مي شناسيجامعه
، در آكادميك دو ميدانِ معرفت عامه و معرفت ، در سطح مياني، ناظر برشناسيجامعه

، و در سطح گانة اقتصادي و سياسي و ايدئولوژيكهاي سهميدان سطح كالن، ناظر بر
داري جهاني، دولت نفتي، ايفاي نقشِ آنتيگونيستيك عليه سرمايهابركالن، ناظر بر 
  باشد. ميتجربه مدرنيته و...
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شناسي در ايران، آنتيگونيسم، اجتماعات علمي، جامعه مفاهيم اصلي:
  سازي، ماتريس شرطي/پيامديداري جهاني، غيريت مايهسر

  
  مقدمه و بيان مسأله

گذرد و اين رشتة دانشگاهي طي اين شناسي در ايران ميبيش از هشت دهه از تدريس جامعه
بازة زماني از جهات مختلف و از سوي كارگزاران و كنشگران و نهادهاي متعدد، مورد نقد قرار گرفته 

شناسي در ايران فارغ از گون از آن ارائه شده است. مسائل منتسب به جامعهئلهو بارها خوانشي مس
اي است جايي كه مسئله، سازهصدق و كذبِ آن، فهرستي نسبتا مفصل را شكل داده است و از آن

انگاريِ وضعيت هاي كنشي و نهادي، نقش كنشگران و كارگزاران و نهادها در مسئلهموكول به قرائت
شناسي ها را در اختيار محققان بگذارد. جامعهها و سازهتواند تصويري از برساختي، ميشناسجامعه

اجتماعي، چندين حوزة متداخل را از سر گذرانده است و -در ايران، در بستر تاريخ تحوالت سياسي
، به تبع آن، مسائل منتسب به آن نيز همواره متاثر از تاريخِ مذكور بوده است. به ترتيبي عمده

شناسي مدخل خورده است كه سياسي ايران، در جامعه -چندين ميدان از تاريخ تحوالت اجتماعي
نگاهي شناسيِ فعلي در ايران و مسائل منتسب به آن، نيممطالعة وضعيت و فرايند رسيدن به جامعه

رتيبِ زماني تتوان بهشناسي را ميگذار در جامعههاي مدخلطلبد. ميدانمداوم به آن تحوالت را مي
هاي ضد استعماري در عبارت دانست از اجراي پروژه مدرنيزاسيون در عصر پهلوي اول، وقوع جنبش

  ، وقوع جنگ ايران و عراق، تكنوكراسي و اعمال سياست اقتصاديِ 57عصر پهلوي دوم، انقالب 
سياسي  هايمدرن، وقوع اعتراضات مردمي و گرايشگريِ دولت، رواج ادبيات پستتصديعدم 
  طلبانه، و...اصالح

ها و مختصات هر مقطع، مسائل متفاوتي به متناظر با تحوالت ياد شده، و به فراخور ويژگي
بندي ادوارِ برساخت ، بر اساس تقسيم1شناسي نسبت داده شده است كه در نمودار شمارة جامعه
ايم. منظور از ياد كرده 5"سازيدروني"، و 4"سازي، عيني3"سازيبروني"، از آنها با نام2ِو الكمن 1برگر
شناسي و علني شدن اين شناسي، ابراز اولية نقدها نسبت به جامعهجامعه مسئلةسازيِ بروني

شناسي و تاسيس انگاريِ جامعهسازي، تاسيس نهادهايي براي مسئلهنقدهاست، و مقصود از عيني
سازي، ايجاد آن است، و منظور از درونيشناسي و ايجاد مناسك مربوط به اي براي جامعهدگرواره

 
1. Peter L. Berger 
2. Thomas Luckmann 
3. Externalization 
4. Objectivization 
5. Internalization 
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شناسي و نهادينه شدن اين مسائل در گرايانه از مسائلِ منتسب به جامعهتلقي بالذات و طبيعت
  باشد. ديدگاه كنشگران مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر اساس مقاطعِ شناسي در ايران، بانگاريِ وضعيت جامعهافزايي نيروها و كارگزارانِ مسئله: هم1نمودار 
  برساخت، و مسائل انتسابي
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  پيشينه تحقيق
درباره معيارِ انتخابِ تحقيقات صورت گرفته براي بررسي در بخش پيشينه، محدود  1كرسول

كند باشند را رد ميهاي اصلي ميشدنِ محقق به انتخاب تحقيقاتي كه مستقيما مرتبط با كليدواژه
  يق حاضر، به تحقيقاتي كه مستقيما و بنا بر ). بر همين اساس، تحق41: 2014(كرسول،
شناسي شناسي در ايران، موانع جامعهشناسي، ارزيابي جامعههايي همچون: وضعيت جامعهكليدواژه

هايِ مفهومي يا تاملي كه به تعبير در ايران و... موجود هستند، محدود نگرديده و برخي مقاله
) 41: 2014(كرسول، "آورندفراهم مي 2عناوين مطالعه هايي را براي تفكر دربارهچارچوب"كرسول، 

را نيز مورد مطالعه قرار داده است. بر اين اساس، موضوعات متداخلِ مورد پژوهش در آثار انتخاب 
بر مقوالت زير در نظر گرفت: مدرنيته، دانشگاه، دانشجو، علم، تاريخ، سياست و توان بنا شده را مي

شناسي، استعمار و استعمار نو، توسعه. آثاري وشنفكري، گفتمان، روشدولت، نيروهاي اجتماعي، ر
 5مورد، اعم از  61كه در اين پژوهش و مشخصا براي بخش پيشينه، مورد مطالعه قرار گرفتند شامل 

  باشد.مقاله مي 49مصاحبه، و  7كتاب، 

  
  : مراحل انتخاب و مطالعة آثار پيشينه2نمودار

  
ادبيات فني عبارت بودند از: نظري، تحليلي، و پيمايشي. ضمنا عموم  هاي مورد استفاده درروش

بيني در سنت وبري، تاريخِ تفريدي، مطالعات تطبيقي، و مطالعه سبباين تحقيقات از استراتژي چند

 
1. John W. Creswell 
2. frameworks for thinking about topics 
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اند. برخي از اين آثار در ادامه گرا بودهاند، و از حيث چارچوب نظري، زمينههمبستگي، تبعيت نموده
  گيرند:قرار ميمورد بحث 

  مطالعات مربوط به جامعه شناسي تاريخي، و مدرنيته ايراني، تاثيراتي مهم بر مطالعة ساير
شناسي در ايران دارند و به اين سبب، هاي مرتبط با مدرنيته از جمله وضعيت جامعهحوزه

گيري بخشي از اجتماعات  توان جهت را مي 90و  80دهه"اند. به عبارتي، شايستة توجه
علمي ايران به مطالعات مربوط به مدرنيته ايراني، و همچنين مطالعات مربوط به وضعيت 

شناسي به زبان مدرنيته را از طريق  شناسي در ايران دانست كه تبديل جامعه جامعه
). از آن جمله 1399(خسروي؛معمار؛قنبري:  "نمايند هاي مدرنيته دنبال مي تئوري تجربه

شناسي و مدرنيته ايراني هيم توفيق اشاره كرد كه مطالعات جامعهتوان به مطالعات ابرامي
شناسي تاريخي، بر تبارشناسيِ لحظة حال متمركز نموده است را با رويكردي به جامعه

باشد كه نوع مواجهه با آن، مطالعات تبارشناختيِ ايشان متوجه اكنونيتي مي"زيرا 
(خسروي؛معمار،  "ران رقم زده استشناسي را، در ايوضعيت سنت، مدرنيته، و جامعه

، 80افق دهه ايراني، به انساني ). تحقيقات و مطالعات ايشان از جمله: علوم85: 1398
ايران  در شناسيجامعه و تاريخ ميان گسست در )، تاملي1390بحران يا سكون (

 پسااستعماري (تاملي در بحران علوم اجتماعي در گفتمان و گذار دوران )، جامعة1392(
) و...، ناظر بر رسوب حيات فكري ايران در تلقيِ مداومِ گذار از سنت به 1390ايران) (

كلي از مطالعة شناسي كشور را به ترتيبي كه اين تلقي فراگير، جامعهمدرنيته است. به
اي خاص از مدرنيته، ناتوان ساخته است. افزون بر اي با تجربهجامعه ايران به مثابه جامعه

ه تعليق در آوردنِ تبارشناسي لحظة حال، شناخت جامعه كنوني و ارائة تصويري كه، باين
از آينده را نيز مخدوش ساخته است. به رغمِ اذعان به درخشان بودن چنين نگاه بديع و 

  بنديِ انتقادي فراتحليلِ صورت گرفته دربارة آثار و آراء توفيق نشان متفاوتي، پايان
سويي منجر به رسميت يافتن اكنونيت لحظه حال، و از ديگر از "دهد كه اين موارد، مي

توجهي به نظرية انحطاط كه پروژه تحقيقاتي سو منجر به بازتوليد تلقيِ تداوم، و بي
) بوده، شده است. همچنين اين امور از سويي منجر به 1396سيدجواد طباطبايي (

شناسي، و از سويي جامعه هوشياري نسبت به تبعات گفتمانيِ رويكرد پسااستعماري در
شناسي در ايران شده منجر به فرسايش سوژه، در عبور از خوانش گذار، توسط جامعه

 ).86: 1398است (خسروي؛معمار،
 هاي توسعه در ايران، نه تنها با شناسي طي برنامهبنا بر تلقي بخشي از پيشينة موجود، جامعه

اثر هاي نظريِ محض، و بي، رسوب در جنبهاقبال مواجه نشد بلكه به اتهام كاربردي نبودن
انگاري شد. بر اين اساس، برخي، همچون يوسف بودن در مسير توسعة تكنوكراتيك، مسئله
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)، جامعه شناسي و ادبيات 1394اباذري در آثاري همچون: استقرار آموزشي مكتب نياوران (
موده و آن را منضم در رويكردهاي تكنوكراتيك ياد شده را راديكاليزه ن") و...، 1375(

لحاظ دانند، و بهسازي، و اصول اقتصاد بازار آزاد ميهاي تعديل ساختاري، خصوصيسياست
كنند. در صورت همراهي گذاران، با نام مكتب نياوران ياد ميشناختي، از آن سياستمفهوم

جة دبوهاي سازمان برنامه و توان سياستگذاريبا چنين تعبير انضمامي و مشخصي، مي
شناسي دانست، زيرا بنا بر اصول اقتصادي رقابت كشور را منشا پديداري مسائلي براي جامعه

آزاد، اساسا دولت امكان مداخله در امور را از خود سلب نموده و بنا بر سياست تعديل 
يد كرده است. به اين ترتيب، دولتي كه فاقد امكانِ مداخله در امور ساختاري، از خود خلع

شناسي را حتي به فرض ها و مطالعات جامعهگذاري بر اساس يافتهاقدام و سياستاست، 
 "داندصحت و دقت، از خود سلب نموده است و آن را مغاير با مرام نامة اقتصاد بازار آزاد مي

شناسي كشور به تكنوكراسي و ). بنابراين بخشي از ادبيات جامعه9- 10: 1398(خسروي،
هاي شناختي دارد و فقدان زمينهتصاد بازار آزاد، نگاهي آسيباي اقهاي توسعهسياست

زا، مدرنيزاسيونِ از باال، و فرهنگي و اجتماعي براي توسعه را ذيل مباحثي چون: توسعه برون
  شناسي مذكور بسيار قابل تامل دهد. آسيبافزاري و...، مورد نقد قرار ميتوسعه سخت

يِ انتقادي در ايران، عموما توان خود را صرف نقد شناساما متاسفانه جامعه"باشد مي
نئوليبراليسم كرده است و هيچ توجهي به نقد فقدانِ شرايط مباحثه ندارد، شايد به اين 

داند و نئوليبراليسم را آن عاملِ سبب كه نقد قدرت و ايدئولوژي را ناكارآمد و بيراهه مي
معرفت را تعليق كرده است. اين در حالي داند كه معرفت و مباحثة منتج به اي ميوجودي

تواند امري وجودي در است كه نقد فقدان شرايط مباحثه، در نسبتش با معرفت، خود مي
  مدنيِ مباحثه نيز  - نظر گرفته شود. ضمنا هر چند دموكراسي به مثابه جلوة سياسي

د، توسط گوينشناسان انتقادي در ايران همچون اباذري ميچنان كه برخي جامعهآن
گاه اجازة داري از استثنائاتي است كه هيچمعنا شده است و بحث سرمايهنئوليبراليسم، بي

شود، اما بايد پرسيد آيا الگوي حكومت در ايران كه در تركيب با مباحثه درباره آن داده نمي
نئوليبراليسم، نوع خاصي از جريان يك سوية معرفت و مديريت و فرهنگ را پديد آورده 

داري، امكان گفتگو درباره ساير مباحث را ت و عالوه بر نفي امكان گفتگو دربارة سرمايهاس
چه برخي از اعضاء نيز از ميان برده است، شايستة توجه و نقد نيست؟ آيا برخالف آن

كنند، يك حاكميت شناسي انتقادي و تفكر انتقاديِ چپ گمان مياردوگاه جامعه
 "كند؟نئوليبراليسم، معرفت را مختل، و نابرابري را تشديد نمي غيرديالوگي، در آميختگي با

بنديِ فراتحليلِ انتقاديِ صورت گرفته درباره مطالعات ). پايان145- 146: 1398(خسروي،
اباذري، ضمن اذعان به اهميت مخاطرات نئوليبراليسم براي نظام معرفتي كشور و باالخص 
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شناسي، ذيلِ نقد طور پيوسته، از نگاه به جامعهدهد كه: ايشان بهشناسي، نشان ميجامعه
) مطرح نموده بود، فاصله گرفته 1382گانة علم كه در مقالة حل مسئله(هاي سهجهان

  هاي نئوليبرال، توسط الگوهاي هاي انحصارگرايانة سياستتشديد ويژگي"است، و
ايشان، از قلم افتاده هاي غيردموكرات، متاسفانه در تفكر انتقادي گريزِ حاكميتمباحثه
  ).146: 1398(خسروي، "است
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-به رغم بسنده نبودن تالش ادبيات تحقيق و پيشينه موجود، در ترسيم ساختار وضعيت جامعـه 
-فعلـي جامعـه   سـاختار توان گفت پيشينه تا حـدودي  شناسي در ايران به ترتيبي سيستماتيك، مي

ارائـه كنـد و    فراينـدي سي را توضيح داده است اما قادر نبوده است كه از ايـن سـاختار، روايتـي    شنا
چگونگي ايجاد اين ساختار را توضيح دهد. بر همين اسـاس، تحقيـق حاضـر سـعي دارد كـه فراينـد       

بنـدي  ، گويـاي دسـته  3شناسي را در ساختار آن بارگذاري كند. نمودار شـماره  وضعيت فعلي جامعه
  باشد.عات صورت گرفته در ادبيات تحقيق، و وجوه تمايزِ تحقيق حاضر از آنها ميمطال

  
  شناسي  روش

باشد. هدف تحقيق حاضر اي، و از نوع رويكرد سيستماتيك ميروش پژوهش حاضر، نظرية زمينه
را در خصـوص تطبيـق سـاختار و فراينـد دارد،       1آن است كه با استفاده از روشي كه باالترين داللت
شناسـي در سـاختارِ آن كنـد، و بـه ايـن منظـور،       اقدام به بارگذاري فرايند پديداريِ وضعيت جامعـه 

تكنيك ماتريسِ شرطي/پيامدي را به سازوكاري براي تحققِ هدف ياد شده تبـديل نمـوده اسـت، تـا     
رانـيِ  ساختاري، تكنيكي استفاده نشـده در مطالعـات اي  -عالوه بر بديع بودن از حيث ويژگيِ فرايندي

ايِ سيستماتيك را مشق كنـد و سـاختار چنـد سـطحيِ وضـعيت      صورت گرفته با روش نظريه زمينه
  شناسي را به ترتيبي فرايندي، و غير منقطع، تئوريزه كند.جامعه

 
1. Indication 

 مناسب بودنِ درماني،در پزشكي و روان" نويسد؛در اين خصوص مي با اقتباس از علم پزشكي،) Uwe Flick(فليكاوه 
جا ه به اين عمل انديكاسيون يا ب شود.مشخص در گروهي از افراد بررسي مي خاص براي رفع يك مشكلِ يك درمانِ

سوال اين خواهد بود كه يك روش  نكته را به تحقيق كيفي تسري دهيم، چه اينچنان شود...،درمان گفته مي بودنِ
  ).430: 1390(فليك،  و ضمنا مناسب براي چه موضوعي خواهد بود خواهد بود چه هنگام مناسب، كيفي خاص
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  هاي روشي: ويژگي1جدول
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 كنندگانهاي مشاركت: معيارهاي انتخاب نمونه، و ويژگي2جدول

  
  

  هاي تحقيق يافته
  شناسي در ايرانمند شدنِ وضعيت جامعهمسئله ساختار  -1

شناسي در ايران مقوله كانوني در مناسبات ميان عوامل منتهي به وضعيت پديد آمده براي جامعه
پردازانة خود را . مقوله هسته، تمامي توان نظريهفقدان رسميت جامعه شناسي در ايرانعبارت بود از: 

ها برقرار كرده است. بر همين اساس، پارادايميِ ساير مقوله كند كه با مواضعِاز مناسباتي اخذ مي
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هاست، بخش و توضيح دهندة ساير مقولهكه معنا، عالوه بر آنشناسي در ايرانفقدان رسميت جامعه
هاي اظهار شده و فروكاستنِ ها نيز هست. پس از كسر شدنِ ساير تفاوتخروجيِ مشترك اين مقوله

چه فصل مشترك و سطح شناسي، آنِ رويِ جامعهكنندگان از موانع پيشتكثرِ تعابيرِ مشاركت
شناسي بود. به عبارتي، فقدان همپوشانِ اين فضاي متنوع را تكوين بخشيد، فقدان رسميت جامعه

ها بود و كدهاي متعدد پردازيها و مقولهترين ترازِ امر منتزع، در امتداد كدگذاريرسميت، عالي
كنندگان، در دهليزِ همواره باريك شوندة تقليل و انتزاع، خود را به مقوله مشاركت حاصل از اظهارات

  القولي ارتقاء بخشيدند كه حاكي از عموميت مفهومِ فقدانِ رسميت بود.مركزيِ متفق
به معناي اعم، موكول به فقدان رسميت چندين مقوله تعيين  شناسيفقدان رسميت جامعه

 ترينترين و گستردهعميق، فقدان رسميت ميان ميدانيِ امر اجتماعيلي، كننده بود. به طريق او
ها داشت. رسميت نيافتنِ امر اجتماعي به مثابه موضوعِ كنش را با مقولة هسته و ساير مقولهبرهم

باشد، تاثيري شناسي، موكول به آن ميشناسي، كه موضوعيت و موجوديت جامعهمطالعة علم جامعه
  شناسي به معناي اعم داشته است. بر تعليقِ رسميت جامعه عميق و گسترده

  ، در به رسميت شناخته نشدنِ تاريخي- بافتارياما بعد ديگري نيز در اين ميان، نقشي 
است. معرفت علمي، به  شناسيفقدان رسميت اجتماعيِ جامعهكند كه گوياي شناسي ادا ميجامعه

كه، عالمان و صاحبان معرفت، خود، كنشگراني اين اي اجتماعي است. از جملهچند معنا، سازه
باشد، و ضمنا علم، امري كه، معرفت علمي، ناگزير، متاثر از بافت اجتماعي مياند. دوم آناجتماعي

شناختي، امري ، معرفت علمي به لحاظ هستياجماعي و پارادايميك است. به اين ترتيب
توان گفت، معرفت علمي بنا بر توطني كه در اجتماع است، درونماندگارِ اجتماع. مي 1درونماندگار

  دارد، نيازمند رسميت يافتن از سوي اجتماع است.
تشديد نيز در اين بين مداخله كرده و در فقدان رسميت معيارهاي درون ميدانيِ جامعه شناسي 

جامعه و تخفيف علم واجد اند كه كنندگان تصريح كردهشناسي،موثر افتاده است. مشاركترسميت
طرفي (تا حد امكان)، سطح، بعد، يا حتي سرشتي قراردادي است، و اين قرارداد، معيارهايي چون: بي

بندي به اين موارد، معيارِ اقدامِ بخشي را براي اقدام علمي تعريف نموده است، و پايكاربرد، و رهايي
شناسي، از از علمِ جامعهباشد. در اين صورت،رسميت نيافتنِ اين سطح، بعد، و سرشت علمي مي

خورند، از ديگر ابعادي است كه وجه هايي كه پيوسته در ميدان علم، مدخل ميجانبِ ديگر ميدان
طرفيِ آن را شناسي را تضعيف نموده است، زيرا پيشاپيش، كاربرد، رهايي بخشي، و بيرسميِ جامعه

  مخدوش ساخته است.

 
1. Immanent  
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شناسيبه فقدان رسميت جامعه هاي منتهي: ساختار روابط مقوله4نمودار  

  
  فقدان رسميت اجتماعيِ  ،ميدانيِ امر اجتماعيفقدان رسميت ميانسه مقولة   در ادامه،

- فقدان رسميت جامعهرا كه به  ميدانيِ اقدامِ علميفقدان رسميت معيارهاي درون، و شناسيجامعه
داد، و سپس به تدريج، شاهد اند، به تفكيك توضيح خواهيم (مقوله هسته) منتزع شدهشناسي 

شناسي در جامعه 1مند شدنِها، و ساختار مسئلهتكوين نمودار فوق كه گوياي ساختار روابط مقوله
ايران است، خواهيم بود. اما پيش از آن الزم است كه به طرح مفهوميِ كشف شده كه گوياي الگو و 

هاي) هاي(فلشيِ كشف شده، جهتهاست بپردازيم. در واقع طرح مفهومنوع رابطة ميان مقوله
  ترسيم شده در نمودار باال را توضيح خواهد داد.

  
 طرح مفهومي .1-1

جايِ چارچوب نظريِ مرسوم در كار گوياي طرح مفهوميِ نظرية ظهور يافته، به 3جدول شمارة 
 تخراجباشد. اساي ميگر، و زمينهگانة علي، مداخلهكمي، و همچنين فراتر رفتن از كليشة شرايط سه

اي گر، و زمينهگانة علي، مداخلهها ما را قادر ساخت تا از كليشة شرايط سهميان مقوله نوع روابط
گانة مرسوم، طرحِ مفهوميِ متناسب با نظرية ظهور جايِ كاربرد مكررِ نوع شرايط سهفراتر برويم و به

تاريخي، -تكثيري، بافتاري-ميقيها، اعم از رابطة تعميان مقوله يافته را بنا بر چهار نوع رابطه
واكنشي، استخراج نماييم. اين طرح نظري يا طرح مفهومي در بخش -تخفيفي، و فرجامي-تشديدي

  ها از طريق منطق درونيِ روابط، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.) نيز به منظور پااليش يافته5-1(

 
1. Problematization 
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  ضع پارادايميها، در مواگذاريِ مقوله: معيارهاي ارتباطي جاي3جدول 

  
 

 كنندگان، هر گاه سخن از برخي از عوامل پيش كشيده گو با مشاركتودر امتداد گفت  
دار...، و طور گسترده...، تاثير دامنهطريق اولي...، عميقا...، بهشد، با تاكيداتي همچون: بهمي

مراه با كنندگان، هغيره مواجه بوديم. ضمنا غالب اين مجموعه عوامل كه توسط مشاركت
شد، بر شرايط، ابراز مي تعميق كننده و گسترش دهندةقيد ضمني و ثانوي، و در نقشِ 

  داللت داشت. فقدان رسميت امر اجتماعي
 كنندگان، هر گاه سخن از برخي از عوامل پيش كشيده گو با مشاركتودر امتداد گفت  

...، به قدمت تاريخ...، بستر...، شد، با تاكيداتي چون: از گذشته نيز...، تا بوده همين بودهمي
كنندگان، زمينة...، و غيره مواجه بوديم. ضمنا غالب اين مجموعه عوامل كه توسط مشاركت

فقدان شد، بر ، ابراز ميزمينه و بافت شرايطهمراه با قيد ضمني و ثانوي، و در نقش 
  داللت داشت. شناسيرسميت اجتماعيِ جامعه

 كنندگان، هر گاه سخن از برخي از عوامل پيش كشيده كتگو با مشارودر امتداد گفت  
  عالوة كه...، مضافا...، مزيد بر علت...، در ثاني...، بهشد، با تاكيداتي چون: ضمن اينمي
  كه...، و غيره مواجه بوديم. ضمنا غالب اين مجموعه عوامل كه توسط اين

 تشديد كننده يا تخفيف دهندة كنندگان، همراه با قيد ضمني و ثانوي، و در نقشِمشاركت
 داللت داشت.  ميدانيِ اقدام علميفقدان رسميت معيارهاي درونشد، بر شرايط، ابراز مي

 نوع شرايط چهارگانه يا منطقهايي براي فهم البته اين دست تعابيرِ صريح و تاكيدي، تنها سرنخ
ذاشت و صرفا در گفتار برخي از گهاي اصلي، در اختيار محققِ پژوهش حاضر ميرابطة ميان مقوله

  اي كه محقق پژوهش حاضر از كنندگان بروز داشت، اما عمدتا در پي حساسيت نظريشركت
 كنندگان داشت، منطق مذكور استخراج شد.هاي ضمنيِ اظهارات مشاركتداللت
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  تكثيري -شرايط تعميقي .1-2
با يكديگرند كه هر كدام  حيات ايراني، در كشاكش و تعامل هاي متعددي در حدود قلمروميدان
ها و يا واسپاري معاني و هاي متفاوتي، در صدد تسري معاني و مقاصد خود به ساير ميدانبه نسبت

  شناسي هستند.ها، از جمله ميدان علم و باالخص ميدان جامعهمقاصد خود به ديگر ميدان
اقتصاد، و ايدئولوژي، با گانة سياست، هاي سههاي متراكم و متنوع، ميداناز ميان اين ميدان

گيري مشابهي در هدف هاي محتوايي،رغم تفاوتهاي گفتماني، بهنمايندگيِ حكومت، بازار، و جريان
هايي غير از قبال ميدان علم دارند و آن، غصب امر اجتماعي و برساخت امر اجتماعي توسط ميدان

ري هستند كه در گذار تاريخ ايران، اجتماعي المثل نوروز، عاشورا، ازدواج و... اموباشد. فيجامعه مي
هاي اخير، اين نهادها و شده است اما طي دههبوده، و توسط نيروهاي اجتماعي، به آنها معنادهي مي

هاي اقتصادي و سياسي و ايدئولوژيك هستند كه معاني خاص خود را به آنها نسبت داده و جريان
فقدان رسميت امر كنند. سه ميدان مذكور به طُرقِ زير، مي غيراجتماعي از آنها 1بنديِاقدام به مفصل

  اند كه عبارتند از:كرده 2سازيرا مفهوم اجتماعي
 هاي ناشي از ايفاي نقش آنتيگونيستيِ نظام الملل، و هزينهدارانه بودنِ نظم بينسرمايه

ايفاي اين هاي اقتصاديِ ناشي از داري جهاني، و تحريمسياسيِ ايران براي نظام سرمايه
هاي اقتصاديِ مبتني بر كاهش هاي بودجه، و اتخاذ سياستنقش، و در نتيجه، كسري

هاي ياد شده، سازي در جهت مقابله با تحريمها در ايران و خصولتيگري دولتتصدي
  بعدي از زوال امر اجتماعي را آشكار نموده است كه ذيل آن، تصدي امر اجتماعي، 

ده است. به اين ترتيب تصدي امر اجتماعي به محاق رفته است، بر تشخيص داده شهزينه
  بندي اقتصادي از امر اجتماعي منجر گرديده است.و به ارائه مفصل

 نيازيِ بلوك قدرت از جامعه را در پي داشته و به تاريخ ، تلقي بياتكاء بر درآمدهاي نفتي
فتي، امكانات و ثروت الزم سياسي اقتدارگرا جاني مضاعف بخشيده است، زيرا درآمدهاي ن

بندي سياسي از  امر براي مداخله قدرت در امر اجتماعي را فراهم نموده، و به ارائه مفصل
  اجتماعي منجر شده است.

 ي مبناي الهياتي علم، به ايجاد و تقويت ايدة تاسيس علم ديني بدخوانشي تئوريك از نظريه
شيِ تئوريك از نظرية امتناع فراغت از شناسي اسالمي) دامن زده است، و بدخوان(جامعه

ارزش، و سوء استفادة نهادهاي قدرت از فسخ فلسفة حقيقت، موجه شدنِ مداخله ديگر 
 ها در ميدان علم و تبديل امر اجتماعي به امر ايدئولوژيك را فراهم كرده است.ميدان

 
1. Articulation 
2. Conceptualization 



  مندي وضعيت ... رايند و ساختار مسئلهچگونگي تطبيق ف

133 

 ساسيِ مدرنيته يعني تحققِ تجربة مدرنيته در ايران، طي قرن معاصر، و تحققِ يكي از ابعاد ا
جاي كانتكس اجتماعي امور، بعد هاي فردي، بهفردگرايي، و در نتيجه تقويت ساحت

 ديگري از زوال امر اجتماعي، تا حد عدم رسميت را نمودار ساخته است.
ميدانيِ امر اي چون فقدان رسميت مياندر امتداد تالشِ كدگذرانه، جهت فهم نوع رابطة مقوله

باشد. به عبارتي، مقولة ياد شده بر تكثيري مي -كار شد كه اين رابطه، از نوع تعميقياجتماعي، آش
  گذارد.ها اثر ميتعميق و تكثير ساير مقوله

  
  تاريخي -شرايط بافتاري .1-3

گرايانه، برتر از معرفت عامه كنندگان، معرفت علمي نه تنها با ديدگاهي نخبهبنا بر تلقي مشاركت
تاريخي، نسبتي بافتاري با اجتماع دارد و تنها در بستر وجاهتي كه در  باشد بلكه از حيثنمي

يابد. اين اجتماع، خود، مبناي تاسيس و تحقق معرفت علمي آورد، رسميت مياجتماع به دست مي
اعتمادي و عدم باورِ جدي به است اما نگاه تاريخيِ بافت اجتماعي ايران به علم، غالبا مبتني بر بي

تواند ناشي از نگاه فرادستانة معرفت آكادميك به اجتماعي است كه البته، خود، مي توانايي علوم
فقدان رسميت اجتماعيِ سازي معرفت عامه باشد. به اين ترتيب، مجموعه مواردي كه منجر به مفهوم

  باشد:شده است به قرار زير مي شناسيجامعه
 اعتماد است، و شناسي) بيعهشناسان از بافتي كه به معرفت علمي (جامبرآمدن جامعه

هاي تاريخي علم مدرن در بافت جامعه ايران، در سطح باالتر، به عدم سستي ريشه
ورزي درباره چراييِ تاسيس علم مدرن انجاميده ، و خود، در ترازي باالتر، به ترديد انديشه

  جامعه نسبت به علم، منتزع شده است.
 اعتبار، در سطح آكادميك، خود را در ابه امري بيشناسان به معرفت عامه به مثنگاه جامعه

مهري علم (جامعه شناسي) به زندگي مندي غيربومي، تفرج نظريِ محض، و بيمسئله
توان آن را در ترديد جامعه نسبت به علم روزمرة عامه مردم نشان داده است كه مي

 بندي كرد.صورت
  اي چون فقدان رسميت اجتماعيِ ولهدر امتداد تالشِ كدگذرانه، جهت فهم نوع رابطة مق

باشد. به عبارتي، مقولة ياد شده، تاريخي مي -شناسي، آشكار شد كه اين رابطه، از نوع بافتاريجامعه
  ها را فراهم نموده است.بستر تاريخيِ ساير مقوله

 
  تخفيفي -شرايط تشديدي .1-4

بندي كرده ترين تراز، صورترا در عالي شناسيمعيارهاي درون ميدانيِ علم جامعهچه فقدان آن
  سازي شده است كه عبارتند از:است، از طريق يك امر كليدي و چندين امر جانبيِ ديگر، مفهوم
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  هاي نظري و پارادايمي، عدم بندي به سنتپايضعف اجتماعات علمي، خود را در عدم
، اختالل در استقالل دانشگاه، بدخوانشي تئوريك از نظرية ناممكن بودنِ فراغت از ارزش

دهي، به نمايش پذيري علمي ضعيف، و عدم طراحي نظام پاداشبستر انتقال دانش، جامعه
 گذاشته است.

  عمالبدخوانشي تئوريك از نظرية امتناعِ فراغت از ارزش، خود را در توجيهات رايج براي ا
در  سوگيري در اقدامات تحقيقاتي، به نمايش گذاشته است، و عدم استقالل دانشگاه،

پذيري علمي ضعيف ميداني بر ميدان علم، منضم گرديده، و جامعهتحميل معيارهاي برون
نيز، در تراز باالتري از انتزاع، كه همان عدم اجماع كنشگران بر سر معيارهاي اقدام علمي 

صورت دهي، خود را در سطح باالتر، بهاست، تكوين يافته است، و عدم تعريف نظام پاداش
 مند علمي نمايش داده است.كنشگران براي اقدام ضابطه انگيزگيبي

 هاي فكري و پارادايمي نيز خود را مستقيما در سه گونة ضعف بندي به سنتپاي عدم
 شناختي و تئوريك بروز داده است.شناختي و معرفتمعيارهاي روش

 عد از مجموعه موارد ياد شده، در فرايند تقليل و تعميم كدگذاريها، سه ب فقدان رسميت
شناسي را تكوين بخشيده است كه عبارتند از ضعف ميداني جامعهمعيارهاي درون
 شناختي، و پارادايميك. شناختي، معرفتمعيارهاي روش

  اي چون فقدان رسميت معيارهاي در امتداد تالشِ كدگذرانه، جهت فهم نوع رابطة مقوله
عبارتي، باشد. بهتخفيفي مي -رابطه از نوع تشديديشناسي، آشكار شد كه اين ميدانيِ جامعهدرون

  گردد.ها ميمقولة ياد شده، بسته به ميزان تغييراتش، منجر به تشديد يا تخفيف ساير مقوله
  

  ادغامِ روابط .1-5
  كند كه جاي مدل پارادايمي پيشنهاد ميرا به 2الگويي از يك نمودار ادغامي 1اُركوهارت

ها ابط ميان شرايط دارد. اين الگو بر انحناي روابط ميان مقولههاي بيشتري در خصوص روداللت
تاكيد دارد تا از اين طريق روابط غيرمستقيمِ مقوالت را جايگزين روابط مستقيم در الگوي پارادايمي 
اشتراوس و كوربين كند و همچنين از طريق نمايش نامتوازن و چند سطحيِ روابط و بازنمايي تكثرِ 

توازن بودن و تنوع اين تاثيرات نيز تاكيد كند و به اين ترتيب، ماهيت كيفيِ روش روابط، بر نام
اي را در ترسيم نمودارها ياد آور شود زيرا بنا بر تاكيد اشتراوس و كوربين، بعد زمينهنظريه

  هاست. ترين بخش از روش آن، مهم3بخشيدن
 
1. Cathy Urquhart 
2. Integrative Diagram 
3. Dimensionalization 
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) 115: 2013ي اُركوهارت (اُركوهارت،، بر اساس الگو5چه نمودارهاي پيشين و نمودار شماره آن
سعي در بيان آن دارد، سلسله روابطي از كدهايي است كه به مقوالت باالتر و سپس به مقوله هسته 

اند تا از اين طريق وضعيت نسبتا سر راست مدل پارادايميِ مرسوم را به نموداري با ارتقاء يافته
مقوالت تبديل كند. به عبارتي، نمودار زير نمايش  هاي بيشتر ميان كدها وسلسله روابط و پيچيدگي

كدگذاري تقليلي، از مرحله محوري ، و 1ابعاد هر مقوله از طريق مقايسه بعيدبصريِ روند كدگذاريِ 
، 5، و سپس كشف مقوله هسته است. در نتيجه، نمودار شماره 2تا گزينشي، از طريق مقايسه قريب

روند كدگذاري را گزارشِ  نِ بيان ساختار، تا حد امكان،يك مدل مفهوميِ صرف نيست بلكه در ضم
اي انجام زمينهنيز مصور نموده است چرا كه يكي از ايرادات شايع در تحقيقاتي كه با روش نظريه

شود، عدم امكان ارائه گزارشِ چگونگيِ مراتبِ كدگذاري است، و اين عدم امكانِ ارائه گزارش، مي
كند. جهت رفع اين مشكل، نمودار داوران و خوانندگانِ مقاله دشوار مي اعتباريابي تحقيق را براي

هاي اصلي (ابعاد مقوله هسته)، و ها، و سپس به مقوله، روند انتزاع را از كدها به زير مقوله5شماره 
  مقوله هسته نمايش داده است، و ضمنا فرايند عواملي را كه در نهايت به فقدان رسميت 

  دهد.يران منجر شده است، نشان ميشناسي در اجامعه

 
1. Far-out Comparison 
2. Close-in Comparison 
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  : نمودار ادغامي5نمودار
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 پيامدها -2

-باشد كه ناشي از شرايط تعميقيآمدهايي ميآمد نهاييِ وضعيت پديد آمده، قابل ارجاء به پيپي
  آمد وضعيت فعلي تخفيفي است. به عبارت ديگر، پي-تاريخي، و تشديدي -تكثيري، بافتاري

گانة آمدهايي است كه برآمده از شرايط سهدر تناظري نقطه به نقطه با پي شناسي در ايران،جامعه
اي فرايندي در مواضع آمدها همانطور كه پيشتر گفته شد، يكايك، ريشهباشد. اين پيالذكر ميفوق

هاي اوليه در خصوص چگونگي ربط به حدس"جايي كه، پارادايمي (بلوك هاي نظري) دارند. از آن
)، نمودارهاي زير در 157: 1395(اشتراوس و كوربين، "گوييمبا يكديگر، فرضيه مي يافتن مفاهيم

  اند.مقام فرضيه ترسيم شده
  

  
  تكثيري-آمدهاي شرايط تعميقيتكثيري با پي-: فرضية نسبت شرايط تعميقي6نمودار

  

 
  بافتاري- آمدهاي شرايط تاريخيبافتاري با پي- : فرضية نسبت شرايط تاريخي7نمودار

  

  
  تخفيفي- آمدهاي شرايط تشديديتخفيفي با پي- : فرضية نسبت شرايط تشديدي8نمودار
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تلقي اند، كه آن را، الذكر، در ترازي باالتر، به يك پيامد ابركالن جهش كردهپيامدهاي فوق
آمد، به اين ايم. فرايند ظهور اين پيناميدهمثابه يك مسئله، شناسي در ايران، بهوضعيت جامعه

آمدهاي ياد شده، در شناسي، در پي پديداريِ پيب بوده است كه سازمان غيررسمي جامعهترتي
مثابه يك مسئله مواجه شده شناسي در ايران بهآمدي چون تلقي وضعيت جامعهباالترين سطح، با پي

آمد را به فرصتي بدل ساخته است براي حفظ و استمرارِ موضوعيت، ميدان، مسئله، است و اين پي
هاي آمدهاي ياد شده را زير مقولهتوان پيعبارتي ميشناختي. بهرايي، بينش و منش جامعهكا

آمدها، و اي بودنِ پيچه اشتراوس و كوربين خوشهاي به آنجا، اشارهها دانست. در اينعمل/تعامل
مدها معموال آشرايط و پي"نامند، روشنگر خواهد بود؛ ها و برعكس ميآمدها به عمل/تعاملتبديل پي

  توانند با هم باشند يا همراه با هم تبديل يابند، چه به يكديگر و چه به عمل/اند و ميايخوشه
  ).206: 1395(اشتراوس و كوربين،  "هاي ديگرتعامل
  
  هاعمل/تعامل -3

  نوع و چيستيِ واكنشي كه در ازاء وضعيت پديد آمده، اتخاذ شده است، قابل ارجاء به 
عبارت ديگر، واكنش گانه اتخاذ شده است. بهآمدهاي شرايط سهاشد كه در ازاء پيبهايي ميواكنش

هايي قرار دارد كه در شناسي در ايران، در تناظري نقطه به نقطه با واكنشبه وضعيت فعلي جامعه
تخفيفي اتخاذ شده  -تاريخي، و تشديدي -تكثيري، بافتاري-آمدهاي شرايط تعميقيمواجهه با پي

هايي دارد كه در هر موضعِ پارادايمي، در اي فرايندي در عمل/تعاملل/تعاملِ نهايي، ريشهاست. عم
تخفيفي اتخاذ شده است. -تاريخي، و تشديدي -تكثيري، بافتاري -آمدهاي شرايط تعميقيقبال پي

بصري  گانه را روايتآمدهاي هر كدام از شرايط سههاي اتخاذي در ازاء پي، استراتژي9نمودار شماره 
  نموده است.

  
  هاآمدها با عمل/تعامل: فرضية نسبت پي9نمودار

  
تكثيري، منجر به اتخاذ  -شناسي، در سطح شرايط تعميقيآمدي چون بالموضوع شدنِ جامعهپي

گرايي آنارشيك) (ديوانبوروكراسي آنارشيك واكنش و موضعي شده است كه در تحقيق حاضر آن را 
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آمد ياد شده است، و در جامعه شناسي، ناتوان از مواجة تام و تمام با پيايم. فضاي موجود ناميده
علم با ميادينِ اقتصاد  شرايط ممتنع و ناممكن و محدود كنوني، حاكي از عدم موازنة قوا ميان ميدان

و سياست و ايدئولوژي، و تبديل امر اجتماعي به امر سياسي و اقتصادي و ايدئولوژيك است، اما 
اي، هاي مناسكي، حرفهشناسي كشور در عين حال تالش نموده است كه تحت پوششمعهفضاي جا

شناسي را حفظ نمايد، و حتي كم جايگاه و رسميت حقوقي و آموزشيِ جامعهو بوروكراتيك، دست
گاه از طريق ادغامِ مقطعي در مناسك ميدان روشنفكري، اقدام به حفظ سطح و ميزاني از موضوعيت 

شناسي، از سوي كنشگران دانشگاهي، به نمايد. به عبارتي، مناسكي شدنِ جامعه شناسيجامعه
ها شناسي بدل شده است چرا كه در عرصة فقدانسازوكاري براي بقاي حداقلي از موضوعيت جامعه

آمدي چون تقليلِ هاي باقي مانده، تبديل پيها، يكي از معدود راهها و محدوديتو امتناع
  شناسي، به ابزاري براي مقاومت، و حفظ حداقلي از جايگاه موضوعيِ هبوروكراتيك جامع

طُرق  گاه آن، بهشناسي است. تن سپاريِ تاكتيكي به قواعد ديوانساالرانه، و دور زدن گاه و بيجامعه
شناسي. به همين مختلف، گواهي است بر اعمال اراده كنشگران دانشگاهي به بالموضوع شدن جامعه

عبارت ديگر، هر چند بالموضوع شدنِ . به1ايمواكنش را بوروكراسي آنارشيك ناميدهسبب، اين 
آمدي از وضعيت كنوني شناسي، پيشناسي تا مرحلة تقليل مناسكي و بوروكراتيك جامعهجامعه

  است اما نوع آنارشيك آن، در سطحي ديگر، گوياي واكنش به همين تقليلِ بوروكراتيك است. 
تاريخي، منجر به اتخاذ -شناسي، در سطح شرايط بافتاريميدان شدنِ جامعهيآمدي چون بپي

ايم. فضاي موجود در ناميده پوپوليسم سرزنشگرواكنشي شده است كه در تحقيق حاضر آن را 
آمد ياد شده، و در عين شرايط ممتنع و شناسي، در عينِ ناتواني از مواجهة تام و تمام با پيجامعه

اعتماديِ متقابل ميان معرفت روزمره با د كنوني كه حاكي از بلنداي تاريخيِ بيناممكن و محدو
شناسي شناسي، و ترديد جامعه نسب به كاربرد و عينيت و منزلت جامعهمعرفت آكادميك جامعه

زيسته و زندگي روزمره، به به اموري چون تجربه تاكتيكي است، سعي نموده است كه از طريق توجه
دارِ علم آكادميك نسبت به معرفت عامه را اعتمادي ريشهديدة اعتبار بنگرند، و بيبه معرفت عامه

شناسي را در مخاطرة نوعي از پوپوليسم قرار جبران نمايد، اما اين نگاه در بسياري از موارد، جامعه
طور به الوقوع بودنِ همين تقليل، از ديگر سو، نقد و سرزنش جامعه نيزسبب قريبداده است، و به

مسئله شدنِ عبارتي،در واكنش به بيشناسان قرار گرفته است. بهموردي، در دستور كار برخي جامعه
 

ورزانه سياست مندي صوري و تاكتيكي وانضباط و قاعدهاز باشد بلكه اتفاقا نوعي هرج و مرج نمي منظور از آنارشي، .1
 دانشگاهيِ ه مثابه اعتراض به بوروكراسيِب و عدم ورود به وجه ماهوي، ،ماندباشد كه در حد وجه صوري خود باقي ميمي

علم وجود ، بدون آشفتگي" نظر دارد؛در منظور همان معنايي است كه فايرابند از آنارشي در بحث روش مد  موجود است.
واحدي وجود ندارد كه تحت هر شرايطي معتبر باشد و عامل واحدي وجود ندارد كه همواره بدان متوسل  ةقاعد ندارد...

  ).225-226: 1375رابند، (فاي"شد
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شناسي، سعي شده است كه شناسي و از دست رفتنِ جامعه به عنوان ميدان مطالعة جامعهجامعه
شترِ جامعه كه سعي شده است كه براي جلوگيري از ترديد بيواكنشي دوگانه اتخاذ شود. نخست آن

شناسي، به زندگي روزمره، به ديدة اعتبار نگريسته شود و عموما اين اعتباربخشي به نسبت به جامعه
زندگي روزمره و معرفت عامه، از طريقِ سازوكار قرار دادنِ پارادايم تفسيري و اعتبار بخشيدن به 

شناسي صورت جامعه هاي اجتماعي و انجام مطالعات فرهنگي توسط كنشگرانتجربه زيسته گروه
هاي مطرود و در اقليت، ذيل ها باشد و به تقويت گروهشناسي صداي حاشيهگرفته است، تا جامعه
كه، از ديگر سو، سعي شده است كه براي جلوگيري از مبادرت نمايد. دوم آن 1مفهوم توانمندسازي

كلي به شناسي بهي جامعهشناسي به موضعي صرفا تاييدي و عوام فريبانه، وجه انتقادرسوب جامعه
جايي كه اين شناسانه قرار بگيرند، اما از آنهاي اجتماعي نيز، مورد نقد جامعهمحاق نرود و كاستي

شناسي، و نه بنا صورت موردي و صرفا براي جبران وجه تاييدي و پوپوليستيِ جامعهوجه انتقادي، به
ايم. عموما اين وجه ي نقد، آن را سرزنش ناميدهجاگيرد، بهبندي به سنت انتقادي، صورت ميبر پاي

سرزنشگر، نه بنا بر سنت انتقادي، بلكه با استفادة ابزاري از پارادايم انتقادي، نقد را سازوكاري براي 
سپاريِ ناخودآگاه اجتماع به افشاي سطح پنهان جامعه قرار داده تا عريان كنندة قدرت باشد و تن

حقيقت را هشدار دهد و به رهايي از آن كمك كند. گويي توجه به معرفت و هاي ها و رژيمايدئولوژي
شناختي، پيش رفته است، زندگي روزمره براي جلب اعتماد عمومي، كه گاه تا پوپوليسمِ جامعه

عبارتي، نه آن توجه به معرفت و زندگي روزمره، مبتني بر ايست براي نقد جامعه. بهسازوكار و مقدمه
ت، و نه اين سرزنش جامعه، مبتني بر سنت انتقادي. بلكه هر دو، مواضعي سنت تفسيري اس

ها را در طرح مفهومي، از نوع به همين سبب، عموم عمل/تعاملاند تا كنشي. واكنشي
  ايم.ناميدهفرجامي/واكنشي 

تخفيفي،  -شناسان، در سطح شرايط تشديديآمدي چون زوال بينش و منشِ علميِ جامعهپي
ايم. ناميده گراييِ تحقيقاتيمعنا/معرفخاذ واكنشي شده است كه در تحقيق حاضر آن را منجر به ات

  ميداني و شناسي، در عين ناتواني از رعايت تام و تمامِ معيارهايِ درونفضاي موجود در جامعه
پارادايميِ علم، و در شرايط تحميلِ معيارهاي بيروني بر علم، و ضعف اجتماعات علمي در درون

شناختي و پارادايميك، سعي نموده است كه تحت پوشش شناختي و معرفتايت معيارهاي روشرع
هايِ متغيرها ها و معرف، و از طريق رعايت شاخصصرفا در سطح تحقيقات معيارهايِ اقدام علمي،

، يابي به معانيِ برساختيِ مفاهيم در تحقيقات كيفي، ميزاني از معيارها رادر تحقيقات كمي، و دست
هم صرفا در سطح تحقيقي، و نه به مثابه معيارهاي عمده و مورد اجماعِ اجتماع علمي، تضمين و آن

ها و همچنين معاني (مفاهيم)، از سوي كنشگران ميدان تامين كند. به عبارتي، توجه ويژه به شاخص

 
1. impowerment  
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دامات كم در سطح اقشناسي، به سازوكاري براي بقايِ حدي از بينش و منش علمي، دستجامعه
ها و ها و امتناعفرهنگ دانشگاهي، و فقدان 1تحقيقاتي، بدل شده است، چرا كه در فضاي سوگيرانة

هاي باقي مانده، حفظ ضريبي از وفاداري هنجاري هاي ناشي از تورش، يكي از معدود راهمحدوديت
  در سطح اقدامات تحقيقي است، و نه در سطح فراگيرِ منش و بينش علمي.

ها در هايي را برانگيخته است و اين واكنشگفته شد، مجموعه شرايط، واكنش چنان كهآن
امتداد نظم مفهومي و انتزاع تحليلي، به يك عمل/تعامل در سطح ابركالن صعود كرده است كه آن را 

آمدي در سطح ابركالن كه ايم. اين عمل/تعامل، خود، در ازاء پيناميدهشناسي وضعيت فعلي جامعه
  ايم، رخ داده است.ناميده مثابه يك مسئلهشناسي بهقي جامعهتلآن را 
  
  سازيپارچهيابي به احكام نظري؛يكفرايند دست -4

ها به نظريه تاكيد دارند، و ضمن تاكيد بر نقش تفسير در اشتراوس و كوربين بر گذار از داده
ها و اتصال رغم توليد مقوله. بهاندارائه نموده 2سازيپارچههايي را نيز براي يكپردازي، تكنيكنظريه

يكديگر هاي اصلي بهمقوله"ها در طي كدگذاري باز و محوري، تا مادامي كه؛ آنها به زيرمقوله
گيرند. هاي پژوهش شكل نظريه به خود نمينپيوندند و به طرح نظريِ بزرگتري شكل ندهند، يافته

) 165: 1395(اشتراوس و كوربين،  "استهسازي و پااليش مقولهپارچهكدگذاري گزينشي براي يك
چه مهم است صرف شناساييِ شرايط، عمل/تعامل، و پيامد نيستند كه اهميت دارند بلكه آن"زيرا؛ 

هاي ). ضمنا مكانيسم164: 1395(همان،"كندهم مربوط ميها را بههايي است كه مقولهكشف راه
مقوله هسته بر اساس هنجارهاي متراكم، ب) الف) كشف "سازي عبارتند از؛ پارچهكشف روابط و يك

  ). 167-177: 1395(همان،"سازينگارش مكرر سير داستان، ج) استفاده از نمودارها و تكنيك بصري
  

  كشف مقوله مركزي بر اساس هنجارهاي متراكم .4-1
، مقوله هستهبه مثابه  شناسي در ايرانفقدان رسميت جامعهگوياي آن است كه  4جدول شماره 

عبارتي، نمايد. بهدربارة مقوله هسته تطبيق مي SY-GTMهاي مورد نظرِ موسسان گيبا ويژ
اي از استانداردهايي است كه توسط هاي فهرست شده در ستون اولِ جدول، خالصه شدهويژگي

) براي تعيين مقوله هستة بيان 167-168: 1395اي (اشتراوس و كوربين، موسسان نظرية زمينه
  باشد؛نيز بررسي مقوله هستة تحقيق حاضر بر اساس معيارهاي ستون اول ميشده، و ستون دوم 

 
1. Biased 
2. Integration 
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  : تطبيق مقوله هستة به دست آمده بر اساس هنجارهاي متراكم 4جدول 

  
  

  نگارش مكررِ سير داستان .4-2
هاي تحليلي، بارها اقدام به نگارش خط داستان ها، از طريق ياداشتپردازيدر امتداد مقوله

  شد:ر نگارش خط داستان، دو اتفاق تكرار مينموديم. با هر با
 كه در پايان هر بار نگارش خط داستان، به اَشكال و ابعادي از فقدان رسميت نخست آن  

آورد كه آن فقدان، مقوله هسته است، رسيديم كه در هر نوبت، اين تصور را پديد ميمي
ر فقدان رسميت چه داللت باما در پي مختوم شدن هر خط داستان، ضمن حصولِ آن

عبارت ديگر، شباهت تمامي خط مورد فقدان نيز بوديم. بهموضوعِ داشت، شاهد تفاوت در 
  داستان ها، فقدان رسميت بود، اما،

 يا موضوعِ فقدان بود. گاه موضوعِ اين فقدان، امر اجتماعي  نوع در درجه دوم، تفاوت آنها در
انيِ علم بود، و گاه اين فقدان مربوط به بود، گاه موضوعِ اين فقدان، معيارهاي درون ميد

 شناسي بود.اعتبار اجتماعيِ جامعه
هاي تحليلي بود كه با اي از يادداشتنگارش مكرر سير داستان، نتيجة به هم پيوستنِ مجموعه

دست باشد، به) مي160: 1391كرسول (كرسول، استفاده از تكنيك قالب و حلقه كه مورد توصيه
  هاي تحليلي ارائه شده است.اي از اين ياداشت، نمونه10ودار شماره آمده است. در نم
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  هاي نظري: قالب و حلقه در يادداشت10نمودار

  
  2؛ تكنيك نمودارسازي1بعد بخشيدن  .4-3

هاي مورد تاكيد ) نيز گفته شد، بعد بخشيدن يكي از تكنيك5-1همانطور كه در بخش(
) و به معناي ترسيم 33: 1395اشد (اشتراوس و كوربين،بايِ سيستماتيك ميموسسانِ نظرية زمينه

منظور باشد. بايد توجه داشت كه ترسيم نمودارها در اين رويكرد صرفا بهها(نمودارها) ميدياگرام
طريق اولي، گيرد بلكه ترسيم نمودارها در رويكرد سيستماتيك، بهروايت بصريِ فرايندها صورت نمي

ها و باشد كه در امتداد كدگذاريمورد نظر اشتراوس و كوربين مي 3از جمله ابزارهاي تحليليِ
گيرد تا او قادر گردد كه روابط ميان هاي تحليلي، بارها و بارها توسط محقق صورت ميياداشت
سازي، و از جمله پارچههاي يكها را تشخيص دهد. اين ابزارِ تحليلي، در نهايت يكي از امكانمقوله

تدريج و در طي نمودارسازي، ظهور باشد، زيرا احكام نظري، بهبه احكام نظري مي يابيابزارهاي دست
اي است كه به وسيلة آيد گوياي احكام نظريِ ظهور يافتهچه در ادامه مييابند. بر اين اساس، آنمي

  تكنيك نمودارسازي به دست آمده است.
ه هسته را تشكيل داد، و از آنجايي نفس فقدانِ رسميت، فارغ از نوع و موضوع آن، بخشي از مقول

كه الف) امر اجتماعي، ب) معيارهاي درون ميداني، و ج) ميدان مطالعه و مسئلة (مبناي اجتماعي) 
شناسي هستند و رسميت كنندگان، از ابعاد جامعهمعرفت علمي، همگي بنا بر اظهارات مشاركت

هاي مطالعه عه، و ج) معيارها و شيوهشناسي منوط به الف) موضوع مطالعه، ب) ميدان مطالجامعه

 
1. Dimensionalization 
2. Diagramming 
3. Analytical Tools 
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شناسي، بخش ديگرِ مقوله هسته را تشكيل داد و جمعا، فقدان است، در نتيجه، رسميت جامعه
  شناسي در ايران، در جايگاه پديدة مركزي تكوين يافت. رسميت جامعه

خشِ اي كه موجب تكوينِ بكشف شدهمنطق شود، ديده مي 11طور كه در نمودار شماره همان
ها اعم نخست پديده هسته، يعني فقدان رسميت شد، مشترك بودنِ فقدان رسميت ميان ساير مقوله

تاريخي بود. بخش ثانوي مقوله  -تخفيفي، و بافتاري -تكثيري، تشديدي -هاي تعميقي از مقوله
ها، ولهشناسي بود و منطقي كه بر اساس آن، ميان اين بخش از مقوله هسته با ساير مقهسته؛ جامعه

-جامعه موضوعِ مطالعةشناسي به پارچگي و ارتباط ايجاد شد، مربوط به موكول شدنِ جامعهيك
  شناسي بود.جامعه مبناي اجتماعيشناسي، و جامعه ميدان مطالةشناسي، 

  

  
  ها: مقوله هسته؛ بر مبناي تفاوت و تشابه مقوله11نمودار

  
  هاپااليش يافته - 5

هاي مقدماتي در ي نظرية مورد جستجو، اقدام به پااليش يافتهپس از آشكار شدنِ خطوط اصل
اي (اشتراوس و كوربين، زمينهمرحله گزينشي نموديم، و به اين منظور، بنا بر توصيه موسسان نظرية 

)، الف) بازبيني طرح نظري از لحاظ منطق دروني، و همچنين ب) وارد كردن گوناگوني 178: 1395
  گرفتيم.ها به نظريه را در پيش 
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  روابط  بازبيني طرح نظري از لحاظ منطق درونيِ .1- 5
) بيان 1-1كه در بخش طرحِ مفهومي ( 3بعد بخشيدن، به طرح مفهوميِ مطرح در جدول شماره 

روابط  منطق يا نوع باشد. استخراجشد، ختم گرديد و گوياي طرح مفهومي نظرية ظهور يافته مي
 هاكشف منطقِ دروني روابط ميان مقولهها از طريق اليش يافتهها ما را قادر ساخت تا پاميان مقوله

هاي اصلي و هاي پااليش نظري، كشف نوع رابطة ميان مقولهعبارتي يكي از تكنيكممكن گردد. به
ها بود، كه در تحقيق حاضر مورد اتخاذ نيم نگاه مداوم به آن روابط، در امتداد مواجهه با يافته

  .استفاده قرار گرفت
  

شناسي در ها به نظريه؛ تجربه كنشگران از وضعيت جامعهوارد كردن گوناگوني .2- 5
 ايران

آمدي در پژوهش حاضر شد و مقدمات ترسيم آن چه مبنايي براي ترسيم ماتريس شرطي/ پيآن
شناسي در ايران كنندگان از وضعيت جامعهدر امتداد تحقيق را فراهم نمود، نمودار تجربة مشاركت

ها داشت. اين نمودار بر اساس الگوي مورد نظر عي در لحاظ نمودنِ دامنة گوناگونيبود كه س
گذر از محتوا، به منطق ) ترسيم گرديده است كه هم 147: 2015موسسان (كوربين و اشتراوس،

رود. اشتراوس دهد، و هم ابزاري براي اطمينان از لحاظ كردنِ تنوع به شمار ميرا نشان مي روابط
، با عنوان يادداشت ها و نمودارها، بر اساس يك مثال، 2015ر فصل ششم از ويرايش سال وكوربين د

اند. در تحقيق حاضر نيز سعي تجربه درد در ميان بيماران را از طريق چنين نموداري توضيح داده
شناسي در دو سطحِ آمده براي جامعهكنندگان از وضعيت پيششده است كه نمودار تجربة مشاركت

ها اع و انضمام ترسيم گردد تا ضمن برقراريِ افق ديد مشترك با مخاطبين طرح، اعمال گوناگونيانتز
نيز اجرا شود. نمودار ياد شده در مرحله كدگذاريِ باز آغاز شد و در مرحله محوري تكميل شد، و در 

  پايان به شكلي كه در ادامه خواهيد ديد ارائه شد. 
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شناسي، به ترتيب؛ در سطح انتزاع(چپ)، و در سطح ن رسميت جامعهفقدا : تجربه13و 12نمودار
  انضمام(راست)

  
كنندگان در خصوص شود؛ دامنة ادراك مشاركتديده مي 13و  12طور كه در نمودارهاي همان

شناسيِ كشور تا شناسي شامل طيفي است كه از احساس ضعف و نقصان در جامعهوضعيت جامعه
  شناسيِ كشور كشيده شده است.هاحساس زوال و مرگ جامع

شناسي كشور را گرفتار در مشكالتي كنندگان، طي آن، جامعهاي كه برخي از مشاركتبازه زماني
اند، مربوط به دوران دانشجويي و پيش از ورود به مقطع دكتري بوده، و اين احساس احساس كرده

دكتري و اشتغال به تدريس و كنندگان مربوط به پس از اخذ مدرك در برخي ديگر از مشاركت
شناسي دار بودنِ جامعهكنندگان، در دانشگاه، به مسئلهتحقيق بوده است. ضمنا برخي از مشاركت

شناسيِ كشور دار تلقي كردنِ جامعهچه منشا مسئلهاند و برخي ديگر در محيط جامعه. آنپي برده
  هاي آكادميك بوده است.ساس آموختهكنندگان شده، يا تجربات شخصي بوده و يا بر انزد مشاركت

شناسي كنندگان مواضعي را در قبال جامعههاي باال سبب شده كه مشاركتمجموعه ويژگي
گون از جامعه شناسي كشور، يا تشديد اين كشور بگيرند. اين مواضع به تداومِ برداشت مسئله
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ندگان كاسته شده است. كنبرداشت انجاميده، و يا به تدريج از درجه اهميت آن نزد مشاركت
  گيري با باالترين سطح تنوع انجاميد.مجموعة اين اطالعات به نمونه

  
  گيري؛ تحليل شرطي/پيامديبحث و نتيجه  -6

اند هايي كه اشتراوس و كوربين به عدم بسندگيِ مدل پارادايمي نسبت دادهبنا بر كاستي
ريس شرطي/پيامدي، با الگوبرداري از )، اقدام به ترسيم مات202-203: 1395(اشتراوس و كوربين، 

بر 218و209: 2015اند (كوربين و اشتراوس،نموده 2طراحي شده توسط برندن 1ماتريس حمايت .(
اين اساس، و به منظور فراتر رفتن از كليشة مدل پارادايميِ مرسوم در تحقيقات داخلي، مدل و 

ابزاري براي  3ماتريس شرطي/پيامدي"گردد زيرا پيامدي در تحقيق حاضر ارائه مي-تحليل شرطي
با يكديگر و با فرايند  5و خرد 4تحليل است كه فكر را در خصوص روابط ميان شرايط/پيامدهاي كالن

). بر اين اساس، ماتريس زير گوياي فرايند ارتباطيِ 201: 1395(اشتراوس و كوربين،  "انگيزدبرمي
بنا بر پيشنهاد اشتراوس و كوربين، اقدام به طرح باشد. در اين ماتريس شرايط/پيامدهاي مذكور مي
وقوع وضعيت فعلي  فرايندنماييم تا آمدها در بستر شرايط خرد تا كالن ميتواليِ عمل/تعامل ها و پي

، در توضيح چگونگي ترسيم SY-GTMشناسي در ايران را روايت نماييم زيرا موسسان جامعه
بال كردن مسير مربوط به شرايط، پژوهشگر از تحولي براي دن"گويند؛ ماتريس شرطي/پيامدي مي

رويدادهاي مرتبط با هم را  زنجيرهكوشد شود. آنگاه ميكند كه به يك عمل/تعامل منجر ميآغاز مي
اي از عمل/تعامل را به دنبال مشخص كند؛ يعني چه شرايطي در زمان وجود داشته است، چه زنجيره

عبارتي پژوهشگر ده و به دنبال آن، چه چيز رخ داده است. بهداشته، چه پيامدهايي از آن حاصل ش
- عرصه درون و ميانِرويدادها را دنبال كند و در همان زمان ببيند  زنجيره كوشد به شكل منظم،مي

  ).213: 1395(همان،  "دهدهاي ماتريس چه چيزي رخ مي

 
1. Advocacy Matrix 
2. Sessler Branden 
3. Conditional / Consequential Matrix  
4. Macro Conditions / Consequences  
5. Micro Conditions / Consequences  
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  ؛ ماتريش شرطي/پيامدي14نمودار
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كند اما نخستين دالمركز، بر فقدان رسميت داللت ميآمده در مركز دواير متحوضعيت پيش
شناسي چرا و چگونه با فقدان رسميت سوال جهت تكوين تدريجيِ ماتريس آن است كه؛ جامعه

  مواجه گرديده است؟
  هاي تحليلي و ها و ياداشتنوشتهها رفته، و دستدر جستجوي پاسخ، به سراغ داده

فهرست نموديم، و ضمنا  پاسخگويي به سوال مذكور را داشتند،هايي كه ميزاني از پتانسيل كدگذاري
هاي ها و وضوح بيشترِ ابعاد و ويژگيهاي احتمالي و در جهت رفع ابهامدر مسير يافتنِ ديگر پاسخ

- هاي بعدي، پاسخهاي اوليه زديم و در مصاحبهگيري از مفاهيم بر اساس پاسخآن، دست به نمونه
كنندگان در ميان گذاشتم. البته الزم به ذكر است كه يافتن با مشاركت هاي اولية بدست آمده را

چه در ادامه ارائه ها بود. آنها و مصاحبهپاسخِ سوالِ باال، نتيجة فرايند رفت و برگشتي، ميان داده
ها دارد و صرفا جهت رعايت حجم هاي حاصل از مصاحبهنقطه در دادهبههايي نقطهگردد ريشهمي

تحليل،  1عينيتها خودداري شده است اما از آنجايي كه عالوه بر ضرورت حفظ ز ذكر گزارهمقاله ا
جايي باشد، و از آنايِ سيستماتيك ميزمينهنيز مورد تاكيد موسسانِ نظريه 2حساسيت نظريويژگي 

كه حساسيت نظري، بر خالف خوانشِ وطني، قابل تقليل به صرف مطالعة چارچوب نظريِ از پيش 
هايي است كه طي دست از مفاهيم و دادهقرر نبوده و به معناي حساسيت داشتنِ محقق بر روي آنم

شود و ارزش نظري خاصي دارد، و محقق را در كشف كنندگان ابراز ميها، توسط مشاركتمصاحبه
رسان است، لذا محققين پژوهش حاضر تالش نمودند كه از توان تحليلي خود براي طرح نظريه ياري

طور جدي كند نيز بهها ميميان مقولهروابط كنندگان را ترغيب به بيان سواالتي كه مشاركت
استفاده نمايند تا وجه سيستماتيك تحقيق تامين گردد و از حدود صرف توصيف فراتر برويم و 

  را نيز منضم نماييم. SY-GTMي تفسيري دامنه
مثابه به شناسي در ايراندان رسميت جامعهفقچنان كه در امتداد پژوهش حاضر گفته شد، آن

فقدان رسميت امر اجتماعي، فقدان رسميت  مقوله هسته، مشتمل بر سه مقوله يا بعد اعم از؛
باشد. اما اين مي شناسي، و فقدان رسميت اجتماعيِ جامعه شناسيمعيارهاي اقدامِ علمي در جامعه
تا سطح ابركالن كشيده شده است رخ داده، و  ها كه از سطح خردفقدان، طي پيوستاري از فقدان

عبارتي در صورتي كه ماتريس باال باشد. به) گوياي همين پيوستارِ حلقوي مي14ماتريس باال (نمودار
را بگشاييم، خواهيم ديد كه در خُردترين سطح، ابتدا مجموعه مواردي، به صورت يك فرايند، منجر 

فقدان رسميت معيارهاي اقدامِ علمي در شناسي، يعني امعهبه وقوع يكي از ابعاد فقدان رسميت ج
 شده است. اين موارد عبارتند از؛ جامعه شناسي كشور

  ضعف اجتماعات علمي و عدم همگرايي كنشگران براي اجماع بر سر معيارهاي اقدام علمي، و
ي بر دهتحميل معيارهاي برون ميداني به ميدان علم، و در نتيجه عدم طراحي نظام پاداش

 
1. Objectivity 
2. Theoretical Sensitivity 
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پذيري علمي شناختي، جامعهاساس ميزان رعايت معيارهاي اقدام علمي در تحقيقات جامعه
هاي نظري و بندي به سنتها، عدم پايضعيف، و اختالل در بستر انتقال دانش و تعامل يافته

پارادايمي، عدم استقالل دانشگاه، بدخوانشي تئوريك از نظرية ناممكن بودنِ فراغت از ارزش، 
  طرفي علمي و...ر نتيجه، توجيه اعمال سوگيري و زير پا گذاشتن معيارهاي بيو د

(نمودار  5الذكر طي فرايندي كه در بخشِ سمت راست نمودار شماره مجموعه موارد فوق
، به در سطح خردتخفيفي است، و -اردغامي) ترسيم شده، گوياي مراتب و ابعاد شرايط تشديدي

 آمديپيكشور انجاميده است و اين فقدان به  شناسيِن ميدانيِ جامعهفقدان رسميت معيارهاي دور
، ذيل پايايي و گراييِ صرفا تحقيقاتيمعنا/معرفچون  عمل/تعاملي، و زوال بينش و منش علميچون 

شناختي، روايي و اعتباريابي، انجاميده است و كليت معيارهاي اقدام علمي اعم از معيارهاي روش
  تئوريك يا پارادايمي را به معيارهايِ صرفا روشي تقليل داده است.شناختي، و معرفت

به  افزايي با موارد زير، در سطحي باالتر،آمد و عمل/تعاملِ گفته شده، در همدر ادامة اين فرايند، پي
  داده است؛تخفيف انجاميده و اين رسميت را  شناسيتشديد فقدان رسميت اجتماعيِ جامعه

 اعتمادي كنشگرانِ مدرن در بافت سنتي و تاريخيِ جامعه ايران، بي هاي علمسستي ريشه
شناسي نسبت به اهميت معرفت عامه، و جدي نگرفتنِ نقش اين معرفت در وضعيت جامعه

مندي غيربوميِ دانيِ صرف و تفرجِ نظري محض و مسئلهاجتماعي، و در نتيجه، نظريه
ي روزمره در مقام يك برنامه تحقيقاتي، شناختي، عدم توجه جدي به زندگمطالعات جامعه

اعتماد به علم و شناسي از بافت اجتماعيِ بيكردگانِ جامعهبرآمدن كنشگران و تحصيل
معرفت مدرن، و در نتيجه، جدي نگرفتنِ نقش اين معرفت در فهم و بهبود وضعيت 

  علم مدرن و...شناسي درباره چرايي تاسيس ورزيِ كنشگرانِ جامعهاجتماعي، و عدم انديشه
(نمودار ادغامي)  5الذكر طي فرايندي كه در بخش سمت چپِ نمودار شماره مجموعه موارد فوق

فقدان رسميت ، به و در سطح ميانيتاريخي است، -ترسيم شده، گوياي مراتب و ابعاد شرايط بافتاري
عتماد كرده است و اشناسي بيكشور انجاميده است و جامعه را به جامعه شناسيِاجتماعيِ جامعه

 آمديپيشناسي را از ميدانِ مورد مطالعه خود، يعني جامعه، محروم ساخته، و اين فقدان، به جامعه
انجاميده است و كليت  پوپوليسمِ سرزنشگرچون  عمل/تعاملي، و شناسيميدان شدنِ جامعهبيچون 

كاري براي بازآوريِ اعتماد كاربردي، منزلتي، و عينيتيِ پاردايم تفسيري و برساختي را به سازو
شناسيِ كشور را تا نوعي شناسي تبديل كرده، و در اين مسير، حتي بعضا، جامعهاجتماعي به جامعه

ها و قيد و شرط زندگي روزمره و كشف صرف معانيِ برساخت شده در اجتماعاز پوپوليسم و تاييد بي
ي، منزلتي، و عينيتيِ پاردايم انتقادي را به ها تنزل داده است، و از ديگر سو، كليت كاربردگروه

ها و شناسي، منتها صرفا ذيلِ سرزنشِ برخي كنشسازوكاري براي حفظ ماهيت انتقاديِ جامعه
  ها و رويكردهاي اجتماعي بدل كرده است.رويكردهاي اجتماعي، بدون توجه به علل اين كنش
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افزايي با موارد زير، در سطحي باالتر، به ، در همدر ادامة اين فرايند، پي آمد و عمل/تعاملِ گفته شده
 انجاميده است؛ فقدان رسميت امر اجتماعيبراي  ايجاد بافت اجتماعي و تاريخي

 سياست خارجي ايران عيله نظام سرمايهايفايِ نقش غيريت داري جهاني و ساز و آنتيگونيستيك
ان را به شكلي متناقض، ناگزير از هاي ايرهاي هنگفت و تحريميِ اين مقابله كه دولتهزينه

سازي، تعديل ساختاري و كاهش دارانه و خصولتيهاي سرمايهاتخاذ برخي از سياست
شناختي در خصوص وضعيت هاي جامعهگري، و در نتيجه، ناديده گرفتن اهميت يافتهتصدي

  اجتماعي ايران، بر اساس اصلِ عدم مداخلة بازار آزاد كرده است،
 گريِ نوسان قيمت نفت و محصولي بودنِ اقتصاد ايران كه با ميانجيتك اتكاء نفتي و  

هاي تعديل هاي ايران را ناگزير از اتخاذ و تشديد سياستهاي نفتي، بار ديگر دولتتحريم
هاي گري امور اجتماعي بر اساس يافتهگري از جمله تصديساختاري و كاهش تصدي

ز سوي ديگر، در ساية برخورداري از پشتوانه نفتيِ شناختي نموده است، و اتحقيقات جامعه
  شناسي به جامعه نسبت هايي كه جامعهها از ظرفيتنيازي دولتدولت، احساس بي

 دهد را رقم زده است،مي
 عمال سياستهاي هاي اجتماعي بر اساس يافتهتاريخ سياسي اقتدارگرا كه در عين عدم ا

را پيوسته در مسير نگاه دستوري به جامعه تقويت  شناسي، ساختار قدرتتحقيقاتيِ جامعه
شناختي بودنِ اين نگاه را شناسي، داير بر آسيبكرده است و هشدار مطالعاتيِ جامعه

پيوسته به محاق برده است، و برساخت امر اجتماعي توسط جامعه را مختل كرده، و 
و ايدئولوژي واگذار كرده،  گانة اقتصاد و سياستهاي سهبرساخت امر اجتماعي را به ميدان

و امر اجتماعي را به امر اقتصادي و سياسي و ايدئولوژيك بدل نموده، و از امر اجتماعي 
ترتيبي كه حتي بعضا در نمايد،آنهم بهمعانيِ سياسي و اقتصادي و ايدئولوژيك ارائه مي

ت، و جامعه نيز گذر زمان، جامعه نيز با معاني انتسابيِ غيراجتماعي، همانندسازي كرده اس
  از ماهيت خود برداشتي اقتصادي يا سياسي يا ايدئولوژيك يافته است،

 نفتي نموده و دولت ها به پيشتوانه درآمدهاي نفتي،اقدام به نوعي از پترومعرفت يا معرفت
  شناسي اسالمي را در دستور كار قرار ايدة تاسيس آمرانة علوم انسانيِ ديني و جامعه

  اند،شناسيِ مستقل را براي مطالعه امر اجتماعي به حاشيه بردهعهاند، و جامداده
  تحققِ بخشي از تجربة مدرنيتة ايراني ذيلِ تبديل امر اجتماعي به امر فردي، به سبب

  خصلت فردگرايانة مدرنيته، مركزيت امر اجتماعي را مخدوش ساخته است و...
(نمودار ادغامي) ترسيم  5نمودار شماره الذكر طي فرايندي كه در بخش وسطمجموعه موارد فوق

فقدان رسميت امر ، به در سطح كالنتكثيري است، و  -شده، گوياي مراتب و ابعاد شرايط تعميقي
، و بالموضوع شدن جامعه شناسيچون  آمديپيانجاميده است، و اين فقدان به  اجتماعي

شناسي اعم از جايگاه يت جامعهانجاميده است، و كليت سا بوروكراسيِ آنارشيكچون  عمل/تعاملي
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شناسي را به جايگاه صرفا اداري آن تقليل داده حقوقي، فكري، فرهنگي، معرفتي، و دانشگاهيِ جامعه
اند كه از طريق اجرايِ فاقد تعهد خود به قواعد است. هرچند كه كنشگران اين ميدان سعي داشته

راده خود را نيز از طريق اين تعهد صوري و شناسي، ااداري، ضمن حفظ جايگاه بوروكراتيك جامعه
  نمايشي، اعمال كنند.

افزايي با موارد زير، در سطحي باالتر، آمد و عمل/تعاملِ گفته شده، در همدر ادامة اين فرايند، پي
  انجاميده است. شناسيبه تعميق و تكثيرِ فقدان رسميت جامعه

(نمودار ادغامي) ارائه گرديده  5ار شماره الذكر طي فرايندي كه در نمودمجموعه شرايط فوق
انجاميده  شناسي در ايرانفقدان رسميت جامعه، به سطح ابركالنترين سطح، يعني است، در عالي

آمد نيز، انجاميد، و اين پي شناسي در ايرانوضعيت فعلي جامعهچون  آمديپياست و اين فقدان به 
منجر گرديده است.  مثابه يك مسئلهدر ايران بهشناسي تلقي جامعهچون  عمل/تعامليخود، به 

بازآرايي بصريِ ماتريس شرطي/پيامدي، جهت نمايش چگونگيِ اثرگذاريِ پيامد و  15نمودار شماره 
  باشد. ِ شرايط سطح بعدي ميوقوع، تشديد، بافتمندي، و تعميقعمل/تعاملِ هر سطح، بر 

 ميدانِ مطالعةشناسي، جامعه مطالعة موضوعِشناسي را موكول به رسميت اگر رسميت جامعه
هاي طور كه يافتهشناسي بدانيم، در اين صورت، همانجامعه مبنايِ اجتماعيِشناسي، و جامعه

ميدان، شناسي در هر سه حوزه دچار مشكل گرديده است زيرا بيدهند، جامعهتحقيق نشان مي
  بالموضوع، و فاقد بافت اجتماعي شده است.

شناسي چرا و چگونه در ايران با فقدان رسميت دست به به پاسخ سوالِ؛ جامعهيابي اما دست
گريبان است، به معناي توقف اين مسير نبوده است بلكه مجموعه شرايط ايجاد شده توسط؛ الف) 

هاي اقتصادي و ميدان، ج) ميدان معرفت عامه و  معرفت آكادميك، ب) كنشگران و اجتماعات علمي
شناسيِ فعلي ايران را با ، جامعهالمللي و تاريخيهاي بينميدان، و باالخره د) ژيكسياسي و ايدئولو

ترين سطحِ خود، مواجه ساخته و ، در كالنشناسي در ايرانوضعيت فعلي جامعه آمدي چون؛پي
را ايجاد نموده است و مسائل بسياري را به  مثابه يك مسئلهشناسي بهتلقي جامعهعمل/تعاملي چون 

شناسي نسبت داده است، و مطالعات و مباحث متعددي را به منظور فائق آمدن بر اين مسئله، هجامع
كه؛ نمايند، گو اينشناسي، مبادرت به آن ميگرداگرد خود پديد آورده است و قاطبة فضاي جامعه

توانند ها، و اجتماعات هم ميها، سازمانعمل/تعامل به فرد محدود نيست، بلكه عمل/تعامل را ملت"
ها و ها، سازمانمرتكب شوند، البته به واسطة افرادي كه در درون آنها هستند و نمايندگي ملت

  ).207: 1395(اشتراوس و كوربين، "اجتماعات را بر عهده دارند
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ها را از ديم كه توالي شرايط، پيامدها، و عمل/تعاملبنا بر ماتريس شرطي/پيامدي تالش نمو
و به نوعي، تحليل شرطي/پيامدي را به  1سطح خرد تا ابركالن، مورد روايت فرايندي قرار دهيم

اين كار به معناي آن است كه بتوان "منظور در تعاطي قرار دادنِ ساختار و فرايند، ارائه نماييم زيرا؛ 
دهد قرار ي و يا در درون تمامي شرايط كالن و خردي كه در آن رخ ميآن پديده را در بستر واقع

(اشتراوس و  "هاي بعدي را از خالل پيامدهاي بعدي پي بگيرددهد و روابط و مناسبات عمل/تعامل
  ).201: 1395كوربين، 
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  سمت مركز.
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