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  مرور كتاب:
  ودبازخواني كتاب: دريغ است ايران كه ويران ش

  
  1فاطمه جواهري

 )15/09/97، تاريخ پذيرش 16/08/97فت(تاريخ دريا
  

  ، نشر انتشاردريغ است ايران كه ويران شود) 1393پور (مشخصات كتاب: فرامرز رفيع
سنجش گرايش )؛ 1364ن (جامعه روستايي و نيازهاي آ )؛1360(هاو پنداشته كندوكاوها
هاي ارزش وسائل ارتباط جمعي وتغيير)؛ 1372( نآ رب ثرؤجهاد سازندگي و عوامل مروستائيان به

آناتومي )؛ 1376(وسعه وتضادت  )؛1375(حساس، موسيقيا جامعه، )؛1375( اجتماعي
موانع رشد علمي )؛ 1378( هاارائي بيمارستانك)؛ 1378)؛ آنومي يا آشفتگي اجتماعي(1377(جامعه

 :علوم انساني در ايران)؛  1382(اعيدر علوم اجتمتحقيق هاي خاص تكنيك )؛ 1381( ايران در
هايي براي )؛ آفريقاي جنوبي: درس1386( سرطان اجتماعي فساد)؛ 1383( از بيرون و درون نگاهي

) و تضاد غرب وشرق: ايران وكشورهاي 1393دريغ است ايران كه ويران شود (  )؛1388ايران (
دكتر فرامرز رفيع پورتدوين شده  سال اخير توسط36) شانزده  كتابي است كه در طول 1395غربي(

جديد به اجتماع علمي عرضه  يك بار، يك كتابطور ميانگين هردو سال و نيم است. در واقع او به
  كرده است. مكتوبات او در سه بخش قابل تفكيك است:

  شناسي تحقيق،  آثار مربوط به حوزه روش - 
  آثار برگرفته از فعاليت هاي پژوهشي نويسنده، - 
 معطوف به تحليل مسائل جامعه ايران. آثار - 

  توان گفت مواردي كه البته تأليفات وي از نظرجايگاه، هم وزن نيستند و با اطمينان مي
از نظر محتوا، حجم و تعداد، سهم تحليل آسيب شناسانه وضعيت جامعه ايران مربوط است به

گ كه در طول حيات فكري خود اند. همانند اكثر انديشمندان بزرخود اختصاص دادهبيشتري را به
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ها بوده اند، رفيع پور نيز درتيررس اين قبيل دگرگونياي را از سر گذراندهتحوالت قابل مالحظه
گذاري يك اسلوب علمي براي ها، نشانه گرايش او به پايهنام كندوكاوها وپنداشتهاولين اثر او بهاست. 

گرايانه است. اين كتاب در زمان خود در زمره ي و كميهاي اثباتشناسانه با تكيه بر روشجامعهتحقيق 
تدريج دغدغه او از ترويج داد. اما بهاولين متوني بود كه روش پژوهش جامعه شناسي را آموزش مي

تغيير پيدا كرد. وي ازسال ها پيش درصدد است » جامعه ايران«به تحليل  » علم جامعه شناسي«
و اذهان مديران و كارگزاران كشور را متوجه شرايط بحراني  متفكران و انديشمندان علوم اجتماعي

  جامعه كند. 
طول سال به 10گفته نويسنده حدود كه تدوين آن به» دريغ است ايران كه ويران شود«

اش زودتر از جلد اول (تضاد غرب خاطر ضرورت و اهميت مطالبانجاميد، جلد دوم كتابي است كه به
روشني از نگراني دردمندانه يك جامعه جود گذاشت.  عنوان كتاب به) پا به عرصه و1395و شرق:

-دهد كه نويسنده رسالت خود را آگاهي بخشي و حساسيتكند و نشان ميشناس ايراني حكايت مي

آغاز شده است. او » مسأله«داند. كتاب با طرح يك آفريني درباره شرايط رو به اضمحالل جامعه مي
بيند و نگران تخريب اركان فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اجتماعي مي ايران را در معرض يك فلج

تفكيك ساختارها و نهادهاي اجتماعي اقتصادي آن است. وي كوشيده وضعيت فعلي جامعه را به
مختلف، در پرتو يك نگاه تاريخي بلندمدت و با منظور داشتن نقش هر دو نوع عوامل خارجي و 

  داخلي تحليل وتشريح كند.  
هاي ري گذرا بر صفحات كتاب حاكي از آن است كه نويسنده با استفاده از عنوان بنديمرو

هايي از ادبيات فارسي، ها، تصاوير، نمودارها و جداول، گزيدهاصلي و فرعي متعدد، عالمت گذاري
ها قرار داده، درنظر داشته كتاب هاي شخصي، نقل قول هاي غيررسمي كه در قابآيات قرآن، خاطره

  به يك متن چند ساحتي كه از ويژگي تنوع و كاربردي بودن نيز برخوردار است تبديل كند.  را
، نقطه عزيمت نويسنده طرح اين مسأله است كه "دريغ است ايران كه ويران شود"در كتاب 

 10ثبات وكارآمدي جامعه ايران رو به زوال است و براي حفظ آن بايد كوشيد. كتاب مشتمل بر 
بررسي استعمار ونقش آن، فصل گفتار و مقدمه،  فصل اول بهست. پس از طرح پيشمبحث اصلي ا

هاي مبنايي دوم به جايگاه ايران درنظام استعماري اختصاص داده شده است. در فصل سوم تئوري
اجتماعي؛ در فصل چهارم تخريب نظام فكري وادراكي، و در فصل پنجم نظام  - درجنگ فرهنگي

ررسي شده است. در فصل ششم نظام مذهبي وحكومت اسالمي تحليل شده فرهنگي و تخريب آن ب
است. در فصل هفتم نظام اجتماعي و اختالل آن، و در فصل هشتم نظام حكومتي ايران: امكانات 

هايش، ودر فصل نهم نظام اقتصادي وعوامل مؤثرغيراقتصادي تشريح شده و در فصل ومحدوديت
  است.   دهم خالصه ونتيجه گيري ارائه شده
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داند. به زعم مي» استعمار«او يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر مشكالت جامعه ايران را پديده 
طور غيرمستقيم دروضعيت استعماري بوده است. به اين وي كشورايران در ادوار تاريخي متعدد به

از نظر وي  كند.هاي قديمي و جديد عملكرد آن را تحليل ميدليل، ابتدا سابقه استعمار و شيوه
هاي استعماري با اقدامات متعددي از جمله تخريب نظام فرهنگي سنتي كشورها، كاهش قدرت نظام

تفكر و شناخت، ايجاد منابع ارزش فرست جديد، استقرار بخشيدن به حكومت مناسب با اهداف 
مروري  سازند. سپس با تكيه براستعماري و ايجاد يك نظام آموزشي مدرن اهداف خود را محقق مي

تاريخي، ردپاي استعمارنوين را در خاورميانه و جهان اسالم و جايگاه ايران را در نظام استعماري 
نمايد. دراين اثنا رابطه دولت هاي انگلستان و روسيه با دولت ايران، اقدامات پادشاهان آشكار مي

  كند. وقت و همچنين نقش ايران در جنگ جهاني را بررسي مي
را مطرح نموده و بر » جامعه غيررسمي«ي نظريه ابداعي خود تحت عنوان در مرحله بعد و

اجتماعي كه استعمار در جامعه ايران راه انداخته تأكيد مي  –ظرفيت آن درتحليل جنگ فرهنگي 
دهي (كه عموما بدون سازمان» ملت يا توده مردم«ورزد. درنظر وي جامعه غيررسمي معادل 

دهي است، از يك مركزيت به هم پيوسته، داراي ساختار و سازمان هستند) نيست. جامعه غيررسمي،
مقبوليت اجتماعي و قدرت نفوذ  قابل مالحظه در بين مردم برخوردار است. روحانيون، بازرگانان و 

هاي ها، روشنفكران، دانشگاهيان، انجمنكردهميدان داران عناصر سنتي جامعه غيررسمي و تحصيل
حكومتي عناصرمدرن آن هستند. وي قانونمندي حاكم بر جامعه غيررسمي هاي غيرعلمي و سازمان

  ترتيب زيرتشريح كرده است: را به
سو شود استعمار قادر به تسلط بر كشور اگر قدرت جامعه رسمي و غيررسمي بايكديگر هم - 

  نمي باشد؛
ن صورت اگر بتوان اين دو بخش را از يكديگر تفكيك نمود و بربخش رسمي مسلط شد در آ - 
  توانند از طريق حكومت به اهداف خود برسند؛ هاي استعماري ميقدرت
توان يك اگر بتوان بخش غيررسمي را در مقابل بخش رسمي بسيج نمود در آن صورت مي - 

  حكومت را با نيروهاي دروني خودآن كشور ساقط كرد؛
-توان پايهرت مياگر بتوان در كناربخش رسمي بربخش غيررسمي نيز مسلط شد در آن صو - 

  ).138: 1393طور استوار تضمين نمود(هاي استعمار را به
به زعم او نظام استعماري درايران از طريق ايجاد تضاد بين جامعه رسمي و غيررسمي موجب 
كاهش انسجام اجزاء جامعه شده است. وي ظهور انقالب اسالمي و مقاومت مردم در زمان جنگ 

داند و  بر اين باور است كه يي دو بخش رسمي و غيررسمي جامعه ميسوايران و عراق را حاصل هم
 - هاي فرهنگيپس از آن استعمار با ايجاد تضاد بين دو بخش يادشده جامعه را دچار آشفتگي

  كند.  اجتماعي مي
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هاي هاي اصلي جامعه پرداخته و زمينهنويسنده سپس به تحليل تك تك نهاد ها و نظام
كند. به اين منظور ابتدا از نهاد علم ونظام تعليم وتربيت شروع يب شناسي ميها را آستخريبي آن

نمايد. وي معتقد است نهاد آموزش درايران اعم از آموزش متوسطه يا عالي، خود در جهت مي
گاه داراي هاي استبدادي، ايران هيچخاطر استيالي نظامكند. بهتخريب قدرت ادراك و تفكر عمل مي

توليد فكر بپردازد. اين امر باعث شده قدرت تفكر حكومت ظام مند نبوده كه بتواند بهيك دستگاه ن
هاي خاطر وجود نابرابريشدت كاهش پيدا كند. ديگرآن كه بهدر مواجهه با مسائل پيش رو به
هاي علمي به يك وسيله ارتقاء اجتماعي تبديل شده و در خدمت اجتماعي، برخورداري از آموزش

  جامعه قرار نگرفته است. حل مسائل 
در حوزه فرهنگ، او نفوذ فرهنگي فئودال در ساختار كلي فرهنگ جامعه را عامل تخريب كننده 

گرايي، يابي نابرابر به منابع ارزشمند، استبداد، اشرافيت، تجملداند. فرهنگ فئودالي بر پايه دستمي
فرهنگ فئودالي با گسترش  تمجيد ظاهري و دشمني باطني شكل گرفته است. او معتقد است

تدريج از محيط روستايي به محيط شهري ها به شهر و افزايش ارتباطات بهشهرها، مهاجرت ارباب
اين ترتيب عناصر فرهنگ فئودالي ديگر به يك قشر خاص محدود نيستند تسري پيدا كرده است. به

عيت برتر(ارباب) قرار گيرد با بلكه عمومي شده است. بر اين پايه، هروقت يك كنشگر انساني در موق
هاي فرهنگ فئودالي و فرد مقابل خود كه بهره كمتري از منابع ارزشمند دارد (رعيت) مطابق مؤلفه

  كند.  براساس تمايز و برتري جويي از ديگران رفتار مي
گريزي، گرايي، فردگرايي، قانونهمچنين وي نفوذ فرهنگ ايلي در زندگي امروز را مبناي خاص

داند. از نظر او يكي ديگر از اختالل هاي فرهنگي، تمايل زياد م شايسته ساالري و فساد اداري ميعد
عنوان يك آگاهانه و وفور رفتارهاي احساسي است. اين ويژگي اغلب بهبه همجورهاي تقليدي و غير

-ا ميهسادگي ابزار تحريك عاطفي مردم وجذب انرژي احساسي آنكند و بهآفت فرهنگي عمل مي

گردد. از نظراو بدترين حالت اين است كه يك امر منفي به يك فرهنگ تبديل شود يعني از پذيرش 
  همگاني برخوردارگردد و قاعده نانوشته اما معتبر كنش شود.   

گيري انواع تضادها از جمله تضاد از نگاه رفيع پور، فرايند توسعه برون زاي ايران موجد شكل
هاي واقعي، بين ي، بين سنت و تجدد، بين انتظارات مطلوب و موجوديبين بخش رسمي و غيررسم

هاي مختلف، بين دانشگاهيان و روحانيون، بين عرصه دين و سياست، بين اغنياء و فقرا شده قوميت
  ها را به يك فرهنگ تبديل كرده است. است. تدوام اين تضادها آن

از جمله رابطه دين، حكومت وعلم، طرح موضوعات متنوعي هنگام بررسي نظام مذهبي  به
هاي معمول يك فرد روحاني و لزوم تغيير هاي علميه،  نقشسازمان دهي ديني، نظام آموزش حوزه

پردازد. او معتقد است دين در جامعه ايران، به عنوان موتور اصلي انقالب و حكومت عمل در آن مي
شمارد. وي سه بي در ايران را برميكرده است. با اين وجود، او نقاط قوت و ضعف حكومت مذه
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هاي علميه ويژه حوزهدسته اصالحات سازماني، محتوايي و سياسي را در سطح نظام مذهبي و به
اجرايي  - ها كه متصدي فعاليت هاي سياسيويژه آنضروري مي داند. از نظر او براي روحانيون به

هاي محدود و مدرن، خروج از مرزگذاريهستند الزم است كه به دركي عميق تر از اقتضائات جامعه 
افزايش تعامل با افراد خارج از حوزه، دست پيدا كنند. وي از ادخال دين وسياست بيمناك نيست اما 

هاي ضعيف وناكارآمد، ناخرسند است و از سوق دادن دين به بخش رسمي آن هم براساس روش
توان هاي محتوايي نميون ارائه استداللتأكيد دارد كه با پافشاري بر معيارهاي ظاهري و شكلي بد

مردم را به دين جذب كرد. در خاتمه اين فصل براي بهره برداري محتوايي از متن قرآن و فرهنگ 
  كند.اسالمي به تفصيل اصولي را پيشنهاد مي

وجود انسجام و انتظام فراگيرِ استوار متكي است. اما عوامل دروني و از نظر او پايداري جامعه به
ها به افرادي كه توانند اين انسجام و انتظام اجتماعي راتخريب كنند. واگذاري نقشبيروني مي

صالحيت كافي ندارند، عدم موازنه ميان تكاليف و حقوق مربوط به ايفاء يك نقش، وجود درجه 
از  باشدعدالتي اجتماعي كه مولد احساس تبعيض، محروميت و نارضايتي ميبااليي از نابرابري و بي

جمله عوامل داخلي تخريب كننده انسجام و نظم جامعه است. در بين عواملي كه از بيرون موجب 
هاي فرامرزي اشاعه هاي جهاني پرجاذبه كه توسط رسانهاند، وي به ارزشاختالل در نظم جامعه شده

يد معيارهاي پيدا كرده و ارزش هاي بومي را كم اهميت ساخته اشاره دارد. اين فرايند از طريق تشد
مقايسه موجب نيازآفريني شده، ارضاء نيازها را مشكل و احساس نارضايتي را بيشتركرده و درنتيجه 
آن فردگرايي تقويت و هويت ملي تضعيف شده است. از ديد او براي مقابله با غرب و اداره درست 

هاي فكري داراي قالب ديده، ايثارگر، ناوابسته،افرادي خداجو، وطن دوست، متفكر، جهانجامعه به
  هاي سياسي نياز است.باز و فارغ ازحصار تنگ ايدئولوژي

وي در تحليل وضعيت نظام سياسي ايران به مقايسه كاركرد و نقش دموكراسي در كشورهاي 
پيشرفته وكشورهاي جهان سوم مي پردازد و اشاره دارد به اين كه دموكراسي پايدار( با وجود 

ها ست. اما شرط داشتن يك دموكراسي موفق ز مناسب ترين انواع حكومتنقائصي كه دارد) يكي ا
وجود هويت ملي قوي، همبستگي، وفاق ارزشي و مديريت افرادكاردان است. مادامي كه اين شرايط 

سوي تشتت و آنارشي پيش برود. در احراز نشده باشد اين امكان هست كه كشور با نام دموكراسي به
ي جهان سوم، پيش نيازهاي اصلي دموكراسي محقق نشده مردم به يك حال حاضر كه دركشورها

خوشند. ازنظر او دموكراسي فقط زماني مي تواند محقق شبه دموكراسي يا دموكراسي دروغين دل
  شود كه شرايط الزم آن از قبل فراهم آيد.

وچك، ازدست هاي كرفيع پور فقدان برنامه عملي و نقشه جامع، تجزيه نيروهاي انقالبي درگروه
رفتن وفاق اجتماعي بين نخبگان سياسي ومديران جامعه،  محدوديت ظرفيت فكري، كمبود 

ها و ضعف ساختار قانون را از جمله ها و محدوه آنافرادكاردان واليق، عدم تعريف دقيق نقش



 1396زمستان ، 4 شمارهشناسي ايران، دوره هجدهم،  مجله جامعه

170 

ود زعم او عموميت يافتن فرهنگ فئودالي از يك سو و صعداند. بهمشكالت نظام سياسي ايران مي
هاي باالي مديريتي موجب احساس غرور زياد هاي پايين به اليهناگهاني افراد فاقد شايستگي از اليه

آميزد به برخي مسئوالن ومديران جامعه شده است. زماني كه اين غروربا فقدان تفكر مولد در هم مي
در عقبه فرهنگ  خاطروجود بقاياي نظام فئوداليتخريب اجتماعي منجرخواهد شد. از سوي ديگر به

سياسي كشور و انعطاف ناپذيري مسئوالن در برابر مخالفان، انتقادهاي اجتماعي سياسي كه در طول 
  كنند. هاي ضمني ظهور پيدا ميشكل نارضايتيتاريخ مجال ظهور نداشتند به

برديگري برتري ندارد بلكه اين » تمركز قدرت يا عدم تمركز قدرت«يك ازدو اصلبراي اوهيچ
دهي مناسب و سطح وفاق شرايط زيربنايي كشور بستگي دارد. زماني كه جامعه داراي سازمانامر به

هم اجتماعي باال باشدتمركز قدرت ضرورت ندارد. اما براي جامعه در حال گذار كه نظم قبلي آن به
ن آوجوي نظم جديد است؛ تمركز قدرت حداقل براي مدتي الزم است مشروط بهخورده و درجست

  ).652: 1393ثباتي بدتر نكند(كه وضعيت را از نظر ارضاء نياز و بي
نگرش نويسنده به احزاب سياسي نيز بر همين پايه شكل گرفته است. احزاب سياسي براي رشد 

آن كه تعداد احزاب محدود باشد و يك سيستم نظارتي قوي وجود جامعه ضروري هستند مشروط به
اي عمل كنند كه گونهسير منافع ملي حركت كنند نه اين كه احزاب بهداشته باشد تا آن احزاب در م

دهند. از نظر او وجود چنين احزابي مغايرتي با گويي منافع گروهي خود را بر منافع ملي ترجيح مي
  نظام واليت فقيه ندارد.  

كند ي ميگيرهاي  خود، ردپاي استعمار درنظام اقتصادي جامعه را پيرفيع پور در ادامه تحليل
واقتصاد متكي بر فروش نفت و واردات كاالها، اقتصاد متكي بر نيازهاي مصرفي احساس شده و نه 

داند. وي معتقد است در ايران، نظام اقتصادي نيازهاي اساسي را زمينه وابستگي به نظام سلطه مي
ترتيب همين بيش از كشورهاي صنعتي تحت تأثير عناصرفرهنگي، اجتماعي وسياسي است. به

اصالح نظام اقتصادي زماني ميسر خواهد شد كه بسترها وساختارهاي الزم فرهنگي اجتماعي و 
سياسي اصالح شوند.  در اين راستا او از يك عنصر فرهنگي كه از اشرافيت رانت خوار و سلطه نظام 

ر ارزشمندي عنص "كار"هاي فرهنگي، واسطه رسوخ اين مؤلفهبرد. بهارباب و رعيتي برخاسته نام مي
ها است.  وي مهم كوشي و كارزياد مختص رعايا و تنعم ومصرف گرايي ويژه اربابنيست زيرا سخت

طوري داند بهترين شرط داشتن يك نظام اقتصادي كارآمد را احساس تعلق فراگير به هويت ملي مي
كننده،كارگر و مصرف هاي نظام اقتصادي ازجمله كارفرما، سرمايه دار، توليد كه  در بين همه اليه

هاي ارزشي به فردگرايي و كننده عموميت پيدا كرده باشد. براي مثال زماني كه مردم در اثردگرگوني
  دهند. مصرف تظاهري گرايش پيدا كرده باشند، خريد اجناس خارجي را بر اجناس داخلي ترجيح مي

-اقتصادي تأكيد ميوي سپس به اهميت نقش اهداف مشترك، اعتماد و صداقت براي پيشرفت 

گروه مرجع مردم تبديل شود تا اقتصاد رشد كند. در صورت كند. در واقع ايران و ايراني بايد به
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اجتماعي حتي اقتصاد مقاومتي نيز شكل نخواهد  - فقدان اين ضرورت ها و پيش نيازهاي فرهنگي
  جامعه است.    گير مديريت اقتصاديپردازد كه گريبانتحليل مشكالتي ميگرفت. او سپس به

ضرورت پردازد و بهبندي موسع از مطالب پيش ميدر بخش انتهايي كتاب، او به يك جمع
ورزد. از نظر او شعار زدگي، انتقادناپذيري، محدويت تفكر و تشخيص درست مسائل جامعه تأكيد مي

صلي جامعه است. ادراك، ميل به بروز رفتارهاي تقليدي و همجوري از جمله موانع شناسايي مشكالت ا
پردازد. وي بر آن است كه نظام جمهوري اسالمي ايران با ها ميموانع تحقق  راه حلسپس او به

تواند مانع ريزش پيروان هاي جذاب ميكارگيري روشبازنگري در اهداف، بررسي اولويت اصول و به
- شناخت از مناسبات بينسوي محتوا و افزايش خود شود. اين مهم تاحدي با تغيير مسير از شكل به

كند و هر دو هاي ساختاري تلفيق مياين ترتيب او عامليت فرد را با دگرگونيآيد. بهدست ميالملل به
- وي معتقداست جامعه ايران نيازمند يك مدل توسعه درون زا است به داند.را الزم وملزوم يكديگر مي

مي هماهنگ باشد، به توليدتضاد منجر نشود طوري كه با منطق سنت الهي، هويت ملي، و اقتضائات بو
  و ادخال و هماهنگي متقابل جامعه رسمي و غيررسمي را در خود داشته باشد. 

گيري كتاب دريغ است ايران كه ويران شود، تاحدي معطوف به جلب توجه هر چند كه سوي
لوم اجتماعي نيز مديران وكارگزاران جامعه است اما دانشجويان، دانش آموختگان و انديشمندان ع

توانند از آن منتفع شوند. متن كتاب مملو از تحليل و تفسيرهاي مختلف از سهم خود ميبه
رفتارهاي اجتماعي و خلق وخوي ايرانيان وسازوكارهاي مربوط به نهادهاي جامعه است. چنين متني 

ه باشد. بدون شك گيري آثار پژوهشي در آن زمينتواند منبعي براي شناخت جامعه ايران و شكلمي
درباره چالش هاي اجتماعي و تشريح موانع رشد در جامعه ايران، آثارگرانقدرديگري نيز تدوين و 

  منتشر شده است.
هاي تاريخي مسائل يافته و جامع از علل و زمينهتالش نويسنده در ارائه تحليلي موشكافانه، نظام

بر سطوح مختلف حيات فرد، نهادها و جامعه و ها جامعه ايران، تحليل پيامدها و آثار آن محدوديت
 900هاي كاربردي متناظر با سطوح خرد، متوسط و كالن، حجم كتاب را به در نهايت ارائه راه حل

صفحه رسانده است. با وجودي كه تعداد زياد صفحات كتاب، نشان دهنده علقه فكري و دلبستگي 
مي تواند نقطه جاذبه باشد اما درعين حال،  عاطفي نويسنده به جامعه ايران است و از اين حيث

حجم زياد ممكن است خواننده را دچار هراس سازد و تمايل به مطالعه را كاهش دهد. همچنين به 
bookهمين دليل، حجم اين نوشتار نيز ناگزير بيش از حد تلخيص و معرفي يك اثر ( revi ew  (

  شده است.  
آيد اين است كه يك انديشمند حوزه دست ميور بهنكته قابل تأملي كه از مرورآثار رفيع پ

رسد از تمركز بر مسائل جزيي وپراكنده اي ازكمال و سرآمدي ميجامعه شناسي زماني كه به مرحله
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اي مسئله پردازانه براساس طرح ذهني كلي خود به ريشه يابي مشكالت شيوهكشد و بهدست مي
  د. بنيادين جامعه و چاره جويي از آن مي پرداز

اين دليل شكل گرفته باشد كه رفيع پور خود را مصلح و طبيب جامعه شايد اين مشي علمي به
اعتقاد او بخش اعظم اصالح اجتماعي زماني پارچگي و پايداري كشور را دارد. بهداند و دغدغه يكمي

رفع بههاي فكري و نقائص عملكردي خود را بشناسند و گيرد كه مديران جامعه محدويتصورت مي
كوشد تا برنگرش و كنش بيند و ميآن اهتمام داشته باشند. ازاين رو، اين افراد را مخاطب خود مي

اي كه از نظر خودش نافذ و تأثيرگذار است، شيوهاين دليل، با لحني مشفقانه بهها تأثير بگذارد. بهآن
ايي كاربردي مي كوشد تا راه دهد وبا ارائه پيشنهادهها را درباره وضعيت موجود بسط ميبينش آن

اصالح امور را هموارسازد.  اين سبك  نوشتار، باعث شده برخي افراد وجه تبييني و تحليلي مطالب 
او را دست كم بگيرند و نثر او را تجويزي، پدرمĤبانه و متكي به انديشه مهندسي اجتماعي بدانند. 

بنده ناصحي امين هستم هر «ارد به اين كه رفيع پور از اين قبيل قضاوت ها هراس ندارد و اذعان د
  ).21: 1393» (چند كه در فضاي ساخته شده، ناصحان مغضوبند

درخاتمه بايد گفت بهترين شيوه قدرداني از دانشمندان، جدي گرفتن آثارآنان است. به اين منظور 
ريغ است د«شايسته است جامعه علمي دريك فرصت موسع به مطالعه و غور و بررسي درباره كتاب 

هاي آن را در نسبت با آثار مشابه ديگري كه دراين زمينه وجود ، بپردازد و آورده»ايران كه ويران شود
  دارد، مورد نقد، داوري و ارزيابي قراردهند چيزي كه دراين نوشتار مجال آن فراهم نيامد.

  
  

 


