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  پیشگفتار

بسیار دیرتر از آنچه که باید، یعنی فقط  »دومین همایش کنکاش هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران«تصمیم به برگزاري 
با کم ترین هزینه و بایست  می، اعالم شد و از همان آغاز مشخص شد که کار 1391ماه قبل از برگزاري و در اواخر دیماه  4حدود 

یغ دوستانی بی در یهاي الزم پیگیري شود و این امر امکان پذیر نشد مگر با همت و همدل در مقابل با بیشترین سرعت و کوشش
اعضاي محترم هیأت مدیره انجمن به ویژه دوست دانشمندم دکتر محمدامین قانعی راد رئیس . اند که در این راستا همکاري کرده

محترم انجمن جامعه شناسی ایران، همکاران محترم شوراي علمی همایش و دوستانم خانم دکتر ملیحه شیانی و آقایان دکتر 
ي که در همه مراحل کار از امور علمی گرفته تا امور اجرایی همکاري شبانه روزي داشتند و اعضاي اسد زاهدمحمدعلی محمدي و 

دلسوز و پرتالش دبیرخانه اجرایی همایش خانم ها فاطمه عزلتی مقدم، طیبه کسرائی، اعظم فالح، مونا فالح و آقایان یوسف 
و ارزشمندشان توانستند به رغم زمان کم و امکانات مالی اندك  هاي بی وقفه پاکدامن، امین فالح و وحید بختیاري که با کوشش

همگی شایسته تقدیرند که از . این مهم را به ثمر برسانند و امور الزم براي برگزاري همایش را به بهترین نحو ممکن به پیش برند
  . از صمیم قلب سپاسگزارم ها همۀ آن

تخصصی انجمن –هاي علمی  وظایف بیشتري در برگزاري همایش به گروه این بار. اي داشت این همایش سازماندهی علمی ویژه
هاي ثمربخش همۀ این  از کوشش. ها به عهده گرفتند واگذار شد و بخشی از وظایف دبیر علمی همایش را نیز مسئوالن نشست

ران، جمعیت شناسی ایران، انجمن هاي انسان شناسی ای. کنم هاي ارزشمندشان تشکر می دوستان قدردانی و از همدلی و همکاري
نیز براي  و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتسیاسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ، علوم 

هایشان قدردانی  برگزاري این همایش از انجمن جامعه شناسی ایران پشتیبانی علمی و معنوي به عمل آوردند که از همکاري
مسئوالن انجمن جامعه شناسی ایران از مدیریت محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه دبیرخانه همایش و نیز از سوي . شود می

اي داشتند و از همه دوستان، همکاران و دانشجویان و  ها براي برگزاري همایش همدلی دلگرم کننده تهران که در تأمین سالن
  . کنم ها اقدام کردند سپاسگزاري می ها و مقاله و ارسال چکیدهپژوهشگرانی که در این فرصت کم به تهیه 

  
  

  محمدجواد زاهدي 
 دبیر علمی همایش
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	مقدمه 
  هاي اول و دوم هایی در زمینه مقایسه همایش یاداشت: بازنگري روندها

مفاهیم، این . شوند مایی میها ادراك و بازن هاي جهان هستی، خواه جهان طبیعی و خواه جهان اجتماعی، با مفاهیم و نظریه پدیده
کنند؛ و نظریه ها تبیین وقایع در این جهانِ معنا شده هستند؛ و از تلفیق مفاهیم و نظریه ها آگاهی و  جهان را تعریف و معنا می

  . دانش پدید می آید و مرزهاي این دانش پیوسته با مفهوم سازي و نظریه پردازي هاي نو گسترده تر می شود
م نظیر همه دانش هاي دیگر از این طریق گسترش می یابد و با این دانش است که به واقعیت هاي زندگی دانش اجتماعی ه

شالوده این دانش در جهان غرب پدیده آمده است و گسترش آن نیز وامدار کوشش . اجتماعی در هر جامعه معین می توان پی برد
کلی و اصول بنیادي این دانش، مشترك و جهانی است اما شکی گو آن که قواعد . هاي دانشمندان و دانش پژوهان غربی است

نیست که براي ادراك واقعیت ها و پدیده هاي اجتماعی هر جامعه معین و بازنمایی آن ها بر مبناي قواعد پذیرفته شده ي دانش 
اهیم، که همانا تبیین پدیده ها اجتماعی، باید از مفاهیم تعریف شده در همان جامعه معین و نظریه هاي ساخته شده بر پایه آن مف

این قبیل تبیین ها، خواه معطوف به توصیف پدیده هاي اجتماعی باشند و خواه . و وقایع اجتماعی در آن جامعه اند، استفاده کرد
اي بیان علت هاي وقایع اجتماعی و یا پیش بینی آن وقایع، فقط آنگاه می توانند آگاهی و شناخت واقعبینانه اي از واقعیت ه

  . اجتماعی هر جامعه به دست دهند که بر پایه مفاهیم ساخته شده در همان جامعه بنا شده باشند
بیش از سه نسل از جامعه شناسان ایرانی در دانشگاه هاي . سال از آغاز آموزش جامعه شناسی در ایران می گذرد 70امروزه بیش از 

فر دانش آموخته رشته هاي علوم انسانی طی این مدت وظیفه انتقال دانش کشور به آموزش و پژوهش اشتغال داشته اند و هزاران ن
حال پرسش اصلی این است که دانش اجتماعی در . اجتماعی از دانشگاه ها به میان توده ي مردم در جامعه را به عهده داشته اند

ان و ظرفیت درون جامعه اي دانش اجتماعی ایران تا چه میزان قادر به تبیین واقعیت هاي جامعه ایران است؟ یا به سخن دیگر تو
  در ایران براي بازنمایی واقعیت هاي زندگی اجتماعی در کشور چقدر است؟

پاسخ دادن به این پرسشها و ارزیابی موقعیت نظریه پردازي درباره جامعه ایران در چارچوب دانش اجتماعی در کشور کار چندان 
لحاظ برخی مالحظات خاص، نظریه هاي اجتماعی درباره جامعه ایران، همان گونه که وانگهی این واقعیت که به . ساده اي نیست

در مورد ادبیات منظوم ایران در طول تاریخ عمل شده، در مواردي با ایهام و پوشیده در حجاب هاي چند الیه اي و با مدد گرفتن از 
  . پرسش ها می افزاید استعاره ها و نمادها بیان می شوند، بر دشواري کار پاسخگویی به این

با آگاهی از همه این قبیل دشواري ها و  1387سال  "کنکاش هاي مفهومی و نظري "با این حال به نظر می رسد که همایش 
پیچش ها، در راستاي ایجاد فضاي بحث و گفت و گو و ترغیب صاحب نظران به تعریف مفاهیم در شرایط ایران و نیز تشویق 

در مقدمه کتابچه خالصه مقاالت آن همایش تاکید . به نظریه سازي درباره جامعه ایران برگزار شده استدانشوران و پژوهشگران 
انجمن جامعه شناسی ایران با توجه به وظایف خود براي ایجاد تعامل بین اندیشمندان علوم اجتماعی، برگزاري این  "شده بود که

اه هاي گوناگون در باب وضعیت مفهومی و نظري علوم اجتماعی در ایران و همایش را به عنوان عرصه اي براي گفت و گو بین دیدگ
و اینک برگزاري همایش دوم در این زمینه را باید اقدام پسندیده و معقولی  "شرایط درونی و بیرونی تاثیرگذار بر آن تلقی می کند

  . در راستاي استمرار بخشیدن به آن تمهید حسنه تلقی کرد
عالیتهاي علمی کوششی است معطوف به نهادینه کردن برخی روال هاي موثر و ضروري در گسترش دانش و پایه ریزي سنت در ف

آگاهی که در سرتاسر جهان معمول است و در تاریخ علم هم روشی مالوف و پسندیده شناخته می شود و برگزاري دومین همایش 
نخستین همایش در هفدهم و هجدهم . همین راستا ارزیابی کرد را هم باید در "کاوش هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران "

و همزمان با تشکیل مجمع عمومی براي انتخاب هیات مدیره جدید انجمن برگزار شد و اینک دومین همایش  1387اردیبهشت 
ه و انتخابات بازهم در ایام انتخابات هیات مدیر 1392سال در بیست و پنجم و بیست و ششم اردیبهشت ماه  5پس از گذشت 

  . گروههاي علمی و تخصصی انجمن برگزار می شود
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ساله براي ارزیابی اثربخشی و شناخت پیامدهاي برگزاري همایش اول در عرصه مفهوم سازي و نظریه پردازي  5اگرچه دوره زمانی 
د و مضامین چکیده مقاله ها و ترکیب درباره جامعه ایران، دوره بسیار کوتاهی است اما به هر حال مقایسه برخی موارد از جمله تعدا

  . مشارکت کنندگان در کار ارائه مقاالت می تواند خطوط کلی برخی روندها را مشخص کند
 5درصد از مشارکت کنندگان در ارائه مقاله عضو هیات علمی با مدرك دکتري،  87. چکیده مقاله ارائه گردید 45در همایش اول 

درصد از ارائه دهندگان چکیده مقاالت 93. درصد نیز داراي مدرك کارشناسی ارشد بوده اند 9درصد پژوهشگر علوم اجتماعی و 
درصد 9بوده و  ) خصوصًا جامعه شناسی( درصد از آنها دانش آموخته علوم اجتماعی  70جمعًا حدود . درصد زن بوده اند  7مرد و  

در تفصیلی ترین طبقه بندي مضمونی می توان چکیده . نددرصد در فلسفه تخصص داشت 4درصد در علوم سیاسی و 11در اقتصاد، 
  . 1گروه موضوعی تقسیم کرد که خالصه آن در جدول پیوست آمده است 10مقاله هاي ارائه شده درهمایش اول و دوم  را به 

مرتبط با همایش را می توان دید نظریه هاي ارائه شده درباره جامعه ایران که اصلی ترین مضمون  1بر طبق آنچه در جدول شماره 
صرف نظر از این گروه اساسی و پایه اي، . درصد فراوانی نسبی چکیده مقاله  هاي این همایش را شامل می شود 4تشکیل می دهد 

بیشترین نسبت مقاالت با : دیگر گروه هاي تعریف شده در این گروه بندي به ترتیب فراوانی در همایش اول از اینقرار بوده اند
مضمون اکثر مقاالت . درصد به آسیب شناسی و نقد نظریه پردازي در علوم اجتماعی در ایران اختصاص داشته است 36فراوانی 

طبقه بندي شده در این دسته به شرایط امتناع از نظریه پردازي مربوط می شد و به استثناي دو مورد که اشارات ضمنی البته 
، در دیگر مقاالت این دسته، شرایط امکان در نظریه سازي مورد توجه قرار مفیدي به ظرفیت هاي موجود در این زمینه داشتند

درصد چشم انداز کلی و تاریخی جامعه ایران از سویی و جامعه شناسی و علوم  13در شش مقاله با فراوانی حدود . نگرفته بود
درصد مقاالت به ارزیابی و نقد کاربست  11د پنچ مقاله معادل حدو. اجتماعی به طور کلی از سوي دیگر مورد توجه قرار گرفته بود

به همین . نظریه هاي کالسیک جامعه شناسی در جامعه ایران اختصاص داشت که موضوعی بالنسبه مهم و مفید ارزیابی می شود
نسبی آن،  تعداد و نسبت هم مقاالتی در زمینه نظریه سازي در عرصه توسعه در ایران ارائه شده بود که باالتر بودن قدر مطلق و

بازگوي توان بیشتر نظریه پردازي و مفهوم سازي در این حوزه از سویی و دلمشغولی اندیشمندان اجتماعی به فهم و درك موانع 
فلسفه و علوم  "و  "نظریه هاي اقتصادي و جامعه ایران "چکیده مقاله هایی که در دسته هاي . توسعه در ایران از سوي دیگر است

درصد در مرتبه بعدي قرار دارند و قدرمطلق و نسبی آنها را  7دسته بندي شده اند هر یک با فراوانی نسبی  "اجتماعی در ایران
مسامحتاً می توان بازگوي میزان همدلی صاحبنظران اقتصاد و فلسفه با جامعه شناسان براي تبیین شرایط جامعه ایران تلقی کرد و 

تحلیل و فرا تحلیل یافته هاي  ". ن وضعیتی مطلوب و ثمر بخش ارزیابی کردروشن است که این نسبت از همکاري را نمی توا
درصد نسبت پایینی از  4هر کدام با فراوانی  "سیاست و نظریه سازي اجتماعی در ایران "و  "مطالعات تجربی درباره جامعه ایران

ندك مقاالتی که به برهمکنش میدان سیاست و اگر بتوان براي تعداد ا. چکیده مقاالت همایش اول را به خود اختصاص داده اند
میدان نظریه سازي اجتماعی در ایران اختصاص دارد دلیل مصلحت اندیشانه اي تراشید، قطعاً و یقیناً اندك بودن تعداد مقاالت 

عه شناسی به طور مرتبط با تحلیل و فراتحلیل یافته هاي مطالعات تجربی در ایران را نمی توان قصور قابل اغماضی براي رشته جام
  .خاص و علوم اجتماعی به طور عام به حساب آورد

گوآنکه هر گونه بررسی مقایسه اي . مقایسه برخی موارد همایش اول و دوم بازگوي روندها و جهت گیریهاي کلی قابل توجهی است
ت، اما از آنجا که مقایسه حاضر به مستلزم رعایت دقایق روش شناختی ویژه اي و از جمله جور بودن جزء به جزء عناصر مقایسه اس

اعتباري فقط یک نوع مقایسه سردستی و نادقیق و فقط براي پی بردن به برخی روندهاي کلی است، می توان بر رعایت نشدن 
دقیق قواعد روش شناختی چندان سخت نگرفت و نتایج را با اندکی تسامح  براي قابل تصور شدن روند کلی تغییرات مورد توجه 

  .داد قرار

                                                             
چکیده ها بر حسب موضوع و مضمون ارائه شده است که بازگوي موضوع نشست هاي همایش و الزم به یادآوري است که در خالصه مقاالت همایش اول دسته بندي دیگر گونه اي از . 1

) 6(تفکر اجتماعی و نظریه اجتماعی؛) 5(سیاست و نظریه اجتماعی؛) 4(تاریخ و نظریه اجتماعی؛) 3(اقتصاد و نظریه اجتماعی؛) 2(جامعه شناسی و نظریه اجتماعی؛) 1: (دسته اند 7مشتمل بر این 
  . نظریه اجتماعی و جامعه ایران) 7(و نظریه اجتماعی؛ و فرهنگ 
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اولین نکته حاصل از این مقایسه آن است که تعداد چکیده مقاالت، صرف نظر از محتواي کیفی چکیده ها و تفاوتهاي منزلتی افراد، 
بازگوي بیش از دو برابر شدن تعداد چکیده مقاالت همایش دوم نسبت به همایش پیشین است که این را می توان نشانه اي از 

در اجتماع علمی جامعه شناسی به طور خاص و در علوم اجتماعی به طور عام در کشور تعبیر ) تئوري فوبیاي(کاهش نظریه هراسی
درصد از مشارکت کنندگان از دانشجویان دوره دکتري اند  17تغییر ترکیب ارائه دهندگان مقاله بازگوي آن است که این بار . کرد

ندگان است و نتیجه منطقی و قابل انتظار گسترش رشته هاي دکتري که پدیده نسبتاً نوظهوري در ترکیب بافت علمی ارائه ده
از حیث توزیع جنسی افزایش . علوم اجتماعی در دانشگاههاي کشور و رشد انفجاري دانشجویان این مقطع در سالهاي اخیر است

یشتر زنان در عرصه تأمل درصد را باید نشانه مثبتی در جهت مشارکت ب  22قدر نسبی مشارکت کنندگان زن در همایش دوم به 
درصد از ارائه کنندگان چکیده ها و مقاالت،  79در همایش دوم . نظري و پژوهش تجربی درباره سرشت جامعه ایران تلقی کرد

درصد دیگر به سایر رشته هاي علوم اجتماعی و انسانی تعلق دارند که از بین آنها بیشترین  21دانش آموخته جامعه شناسی و 
اقبال بیشتر دانش آموختگان رشته . ی به علوم سیاسی و تاریخ و کمترین فراوانی نسبی به رشته فلسفه اختصاص داردفراوانی نسب

هاي علوم سیاسی و تاریخ به همایش اخیر را شاید بتوان به شرایط موجود جامعه نسبت داد که جنب و جوش و پویایی شناسی 
  .طلب می کند  نظري بیشتري را در این عرصه هاي دانش اجتماعی

اگر در سطح تحلیل اونتولوژیکی، تفاوتهاي اشاره شده میان دو همایش اول و دوم را بتوان نشانه جهت گیري هاي امید بخش تر 
موجود در همایش دوم تلقی کرد، در سطح تحلیل اپستیمولوژیکی که به مضمون شناخت شناسانه و نوع تبیین سخت یا نرم مطرح 

  .قاالت مربوط می شود، نتایج مقایسه اما چندان دلگرم کننده نیستشده در چکیده ها و م
گانه همایش نخست، بازگوي آن است که از بین  10دسته بندي چکیده مقاالت همایش دوم، بر حسب مقوله هاي مضمونی 

سته دوم که به مبحث د. چکیده هاي دریافت شده هیچکدام در مقوله نظریه هاي ارائه شده درباره جامعه ایران قرار نمی گیرد
درصد  13کالن و عمومی تر چشم انداز کلی و تاریخی جامعه ایران مربوط می شود با رشد چشمگیري در میزان فراوانی نسبی از 

درصد در همایش دوم افزایش یافته که با توجه به جنبه اغلب کلی و کم تر تخصصی این بحث ها این تغییر  37در همایش اول به 
چکیده هاي مربوط به آسیب شناسی و نقد نظریه پردازي در علوم اجتماعی که جنبه عینی . روند مثبتی ارزیابی کردرا نمی توان 

تر و قابل پیگیري تري از قلمرو نظریه سازي و مفهوم پردازي درباره جامعه ایران را تشکیل می دهد از فراوانی نسبی تقریباً باالي 
یافته است و ارزیابی و نقدکاربست نظریه هاي کالسیک جامعه شناسی براي تبیین  درصد تنزل 8درصد به میزان اندك  36

قدر نسبی دو مقوله تحلیل و فراتحلیل یافته هاي . درصد تقلیل پیدا کرده است 4درصد به  11وضعیت جامعه ایران از قدر نسبی 
ته که این روند افزایشی را می توان نشانه اي از توجه مطالعات تجربی درباره جامعه ایران و مطالعات فرهنگی در ایران افزایش یاف

رشد میزان مطلق و نسبی چکیده مقاله هاي مرتبط . بیشتر به مطالعات تجربی در برابر تأمالت نظري درباره جامعه ایران تلقی کرد
مباحث فلسفی تنزل قدر نسبی  نظریه سازي در زمینه توسعه تغییر قابل توجهی نداشته است اما در. با سیاست نیز قابل توجه است

  . قابل تأمل است
  گانه مقاالت در همایش اول و دوم 10توزیع فراوانی گروه بندي موضوعی : 1جدول شماره 

 گروه بندي موضوعی ردیف
 فراوانی و درصد مقاالت و چکیده ها

 دومین همایش اولین همایش
 درصد تعداد درصد تعداد

 0 0 4 2 ره جامعه ایران نظریه هاي ارائه شده دربا 1
 37 42 13 6 )چشم انداز کلی و منظر تاریخی( جامعه ایران و جامعه شناسی 2
 8 9 36 16 آسیب شناسی و نقد نظریه پردازي در علوم اجتماعی در ایران 3
 4 5 11 5 براي تبیین وضعیت جامعه ایران  ارزیابی و نقد کاربست نظریه هاي کالسیک جامعه شناسی 4
 18 21 5 2 تحلیل و فراتحلیل یافته هاي مطالعات تجربی درباره جامعه ایران 5
 7 8 2 1 مطالعات فرهنگی در ایران  6
 11 13 4 2 سیاست و نظریه سازي اجتماعی در ایران 7
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 0 0 7 3 نظریه هاي اقتصادي و جامعه ایران 8
 14 18 11 5 نظریه سازي در عرصه توسعه در ایران 9

 1 1 7 3 ه و علوم اجتماعی در ایران فلسف 10
 100 117 100 45 جمع

  
  توزیع فراوانی ویژگی هاي مقاالت و افراد ارائه کننده آنها: 2جدول شماره 

 ویژگی ردیف
 همایش دوم همایش اول

 درصد تعداد درصد تعداد
 78 101 93 42 مرد 1
 22 28 7 3 زن 2
 79 102 70 31 )سی خصوصاً جامعه شنا(رشته علوم اجتماعی 3
 3 4 9 4 رشته اقتصاد 4
 6 8 11 5 رشته علوم سیاسی 5
 5 6 2 1 رشته تاریخ 6
 1 1 4 2 رشته فلسفه 7
 6 8 4 2 سایر رشته ها 8
 62 80 87 39 عضو هیات علمی 9
 4 5 5 2 پژوهشگر 10
 17 22 0 0 دانشجوي دکتري 11
 17 21 9 4 فوق لیسانس 12

ساله  5مقاله ها بازنماي همه فعالیت هایی نیست که در حوزه مفهوم سازي و نظریه پردازي در کشور در فاصله قطعاً چکیده هاي 
میان برگزاري دو همایش انجام شده است، همانگونه که خالصه مقاله هاي همایش اول نیز بازگوي کل فعالیت نظریه پردازي در 

ن توزیع مضمونی چکیده ها را تا حدودي بازنماي ترکیب واقعی این قبیل فعالیت اما شاید بتوا. حوزه علوم اجتماعی در کشور نبود
و اگر بتوان چنین گفت آنگاه جاي تأمل و حتی نگرانی است که چرا در میان . ها در قلمرو علوم اجتماعی در کشور تلقی کرد

قرار نگرفته است و یا این که چرا  "امعه ایراننظریه هاي ارائه شده در باره ج"چکیده ها، حتی یک مقاله هم در دسته اول یعنی 
میزان نسبی چکیده  مقاله هاي دسته دوم، که به موضوع نه چندان تخصصی و نیز نه چندان مناسب براي نظریه پردازي درباره 

  ... جامعه، اختصاص دارد، اینقدر زیاد است؟  
کارنامه فعالیت هاي مفهوم سازي و نظریه پردازي در حوزه از این مقایسه سردستی، دست کم این نتیجه را می توان گرفت که 

  .سال گذشته کارنامه ضعیفی است 5علوم اجتماعی در کشور، حداقل در 
پدیده ها و مفاهیم مورد عالقه علوم اجتماعی که به قلمرو جهان اجتماعی مربوط می شوند به همان اندازه ي عرصه هاي زندگی 

به نظر می رسد که در جوامع در حال گذار، هم میزان این تغییرات و هم میزان . ه تغییر می یابنداجتماعی پویایی دارند و پیوست
آسیبها و مسائل اجتماعی ناشی از سرعت تغییر مبانی روابط اجتماعی و بی ثباتی هاي ارزشی بسیار بیشتر است؛ بنابراین، ضرورت 

ن قبیل جوامع جدي تر است و اگر جامعه اي در حال گذار است پس یقینًا مفهوم سازي هاي نو به نو در حوز ه علوم اجتماعی در ای
میزان نیاز آن هم به نظریه هایی که پویایی شناسی این گذار و نیز سرشت دگرگونی ها را تبیین کرده و جهت هاي حرکت را پیش 

ماعی به طور عام و براي جامعه شناسی بینی کند، بسیار بیش تر است و در چنین شرایطی یک کارنامه عمل ضعیف براي علوم اجت
  .بطور خاص، قصور قابل اغماضی تلقی نمی شود

  .به امید آنکه در همایش سوم بتوان کارنامه  امید بخش تري ارائه داد و مقایسه دلگرم کننده تري بعمل آورد
  محمد جواد زاهدي
  دبیر علمی همایش
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  آن بر روابط بین نسلی در ایرانهاي اجتماعی مجازي و حقیقی و تاثیر مناسبات شبکه
  1فرهنگ ارشاد 

هرچند این تمایز براي فهم کامل این مفهوم در ترکیب . به کار گرفته می شود »حقیقی«در برابر واژه  در ادبیات ما معموال »مجازي«واژه 
دي مشخص است، فعال ضروري نیست که رسد ولی چون مفهوم کلی این ترکیب تا حدونظر نمیکافی و کامل به» هاي اجتماعی مجازيشبکه«

و علوم کامپیوتري و  از نمودهاي بارز ) IT(هاي اجتماعی مجازي از دستاوردهاي فناوري اطالع رسانی شبکه. اي افزوده شوددر تعریف آن نکته
جهانی «توان آنا را می) system/ life-world(بندي دوگانه او هستند که به پیروي از هابرماس و تقسیم’جهانی شدن‘فرایندي موسوم به 

یا » جهانی شدن از پایین«نقطه مقابل آن . سازي یا جهانی شدن سرمایه بنامنددهند آن را جهانینامید که بعضی هم ترجیح می» شدن از باال
هاي ی با توسعه شبکهجهانی شدن فرهنگی است که هرچند این بدیل، از سوي منتقدان اولیه جهانی شدن اقتصادي، آرمانی خواستنی بود ول

اي در معرض شالوده گونههاي محلی، قومی، و ملی بهمدرنیسم و پوپولیسم تحقق یافته، فرهنگ -موازات جریان پستمجازي کامپیوتري که به
ردریک جیمسون در ف. نظران در امان نمانده استشکنی قرار گرفته و از این رو روایت کنونیِجهانی شدن از پایین نیز از نگاه انتقادي صاحب

، فرهنگ پسامدرن را نماینده نگرش آمریکاي شمالی در )1991(داري متاخر منطق فرهنگی سرمایه: نوگرایی-پسا: کتاب معروف و مرجع خود
وان بنابراین می ت. است» آمریکایی شدن«مترادف با » جهانی شدن«کند که براي بسیاري از مردم، داند و اشاره میباره تحوالت جهان می

به عبارت . وابسته است» مدرنشرایط پست«و » جهانی شدن کنونی«هاي اجتماعی مجازي به شناخت نتیجه گرفت که درك و تحلیل شبکه
 .اندهاي اجتماعی مجازي، سه فرایند روزگار ما هستند که با یکدیگر آمیختهمدرن، و توسعه شبکهدیگر جهانی شدن، شرایط پست

از سوي دیگر تمایز قائل  »شرایط پسامدرن«از یک سو و »مدرنیسم -پسانوگرایی یا پست«الزم است بین دو مفهوم پژوهشگران معتقدند که 
هاي پسانوگرایی، شرایط پسامدرن، حضور و گسترش روزافزون خود را بر جهانیان نظر از چند و چون دیدگاهشان آن است که صرفدلیل. شد

در جامعه ما نیز تاثیر  2فضایی - مندي زمانفضا یا به گفته گیدنز فاصله -ه، تحول واقعیت مناسبات زمانطور نمونچنانکه به. تحمیل کرده است
به همین دلیل است که جیمسون . انداي سازوکارهاي توانمندي در این زمینه بودههاي اجتماعی مجازي و امواج ماهوارهخود را گذاشته و شبکه
هدف اصلی گفتار . کندترین جریان سلطه فرهنگ جهانی را نمایندگی میعمده] مدرن -اشاعه شرایط پست یا در واقع[باور دارد پسانوگرایی 

جهانی شدن از باال (اي از جهانی شدن کنونیهاي اجتماعی مجازي، به عنوان نمود برجستهحاضر کوشش در تشریح این موضوع است که شبکه
مانند خانواده، رفت و آمدهاي خویشاوندي و دوستانه (هاي اجتماعی سنتی ویاروي کارکرد شبکهاي نامریی ر، به گونه)سازي اقتصاديیا جهانی

هاي اجتماعی حقیقی و سنتی متاثر از عوامل دیگري همچون مالحظات اقتصادي و تضعیف شبکه. قرار گرفته و با آن درگیر شده است...) و 
هاي اجتماعی مجازي نیز نیز هست، و در این میان گسترش روزافزون شبکه هاي اجتماعی دیگرمنديگسترش شهرنشینی و برخی فاصله

-ها و الیههاي اجتماعی مجازي بر روي گروهنکته مهمتر این که تاثیرگذاري توسعه شبکه.عاملی تشدید کننده در میان چند عامل دیگر است
خورده سال و سالهاي میانهاي سنی جوانتر، بیش از گروهوههمه به یکسان نبوده است و گر -حداقل در جامعه ما –هاي اجتماعی مختلف 

  . اندتحت تاثیر این جریان قرار گرفته
هاي محلی، شغلی، هنري و خانواده، گروه(هاي اجتماعی حقیقی هاي اجتماعی مجازي، دامنه تاثیر شبکهطور خالصه، با گسترش شبکهبه

-شود و بر بحران هویت اجتماعی دامن میتر میتر و ضعیفتنگ) رسمی و غیررسمی - NGOs -هاي غیرحکومتیهمچنین بسیاریاز سازمان
  .هاي چارلز تیلور، یورگن هابرماس، فردریک جیمسون و حتا نظریه مخاطره اولریش بک موافقت دارداین ادعا با تحلیل. زند

فته و قدرتمند غرب تفاوت کیفی ندارد هر چند تحلیل این هاي اجتماعی مجازي و حقیقی در جوامعی چون ما با جهان پیشرتقابل بین شبکه 
دالیلی چند، رسد بهنظر میبه هر حال، به. موضوع بدون توجه به عامل قدرت و چگونگی توزیع آن در مقیاس ملی و جهانی ممکن نیست

به همان صورت . حقیقی در آمده است هاي اجتماعیصورت نبردي نرم و نامحسوس در برابر شبکهدر جوامع مابه هاي مجازيگسترش شبکه
هاي اجتماعی حقیقی و بومی بیشتر با روایت هاي اجتماعی مجازي ریشه در نظام جهانی و مناسبات جهانی شدن از باال دارد، شبکهکه شبکه

  .زیست ملی و جهانی پیوند داردجهانی شدن از پایین و جهان
  .ی حقیقی، شبکه هاي اجتماعی مجازيز پایین، شبکه هاي اجتماعجهانی شدن از باال، جهانی شدن ا :واژگان کلیدي

  

                                                             
 )ershadaf@gmail.com(عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز .  1

2. time-space distanciation 
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  عی بر مشارکت اجتماعی شهرونداناررسی تاثیر اعتماد اجتمب
  )سال و باالتر شهر تبریز 18افراد : مطالعه موردي(

  3، معصومه وطن دوست2فرخوش غالمرضا، 1قربانعلی ابراهیمی
تاثیر عوامل متعددي است؛ که این مطالعه به بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر غیررسمی تحتصورت رسمی و مشارکت اجتماعی افراد جامعه به

هایمرتبطبااعتمادو مشارکت اجتماعی به بیان نظري مسئله تحقیق بدین منظور با بررسی نظریه. مشارکت اجتماعی شهروندان متمرکز است
ظري مرتبط با اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی استخراج شده با استفاده از هاي نهاي تحقیق که از دیدگاهاست و فرضیهپرداخته شده

هاي آوري دادهروش پژوهش در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و براي جمع. اندهایی که به روش پیمایشی گردآوري شده آزمون شدهداده
ساله  18جامعه آماري تحقیق شامل افراد . است آلفاي کرونباخ استفاده شده مورد نیاز از ابزار پرسشنامه  و براي سنجش پایایی ابزار پژوهش از

اي اي چند مرحلهگیري خوشه نفرو شیوه نمونه 400حجم نمونه.در شهر تبریز سکونت داشتند) 91تابستان (و باالتر است که در زمان تحقیق 
و مشارکت ) یافته و نهاديشخصی، تعمیمبین(در سه شکل متفاوت آن دهد که بین اعتماد اجتماعی دست آمده نشان مینتایج به. باشدمی

دهد که همچنین ضرایب رگرسیونی نشان می. اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد هر چند که میزان این تاثیرگذاري در هر مورد متفاوت است
 .مشارکت اجتماعی استبینی کننده براي شخصی بهترین پیشاز میان متغیرهاي مورد بررسی اعتماد بین

  .یافته، اعتماد نهادي، مشارکت اجتماعی رسمی، مشارکت اجتماعی غیررسمیشخصی، اعتماد تعمیماعتماد بین :کلیدي واژگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  اجتماعی دانشگاه مازندراناستادیار گروه علوم. 1
 اجتماعی دانشگاه گلستاناستادیار گروه علوم .2
  )vatandoostmasoomeh@yahoo.com(اجتماعی دانشگاه مازندران وهش علومکارشناسی ارشد پژ .3
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  تالش مستمر براي کسب محبوبیت، مشروعیت، و فرصت براي خالقیت: سینما در ایران
   1پرویز  اجاللی

از آغاز سینما به عنوان یک سرگرمی سبک عصرانه در میان بیشتر فرهنگ هاي خاورمیانه و آسیا با . مر سینما می گذردبیش از یک قرن از ع
بررسی من . با وجود این گسترش نهاد سینما به معناي تولید،نمایش و سینمارفتن  فرایندي ساده و یکنواخت نبوده است .استقبال رو به رو شد

فرایندي خاص و بی همتا بوده  دهد که اشاعه، پذیرش، و تطور سینما در هر جامعه و فرهنگی ،کم و بیش نشان میدر تاریخ اجتماعی سینما 
هر فرهنگ کوشیده است تا معناي خاص خود را به سینما ببخشد و این فرایند معنا بخشی یکبار و براي . که نیازمند بررسی جداگانه است.است

 .کارکرد و هم منزلت سینما در طول زمان دگرگون شده است زیرا هم همیشه اتفاق نیفتاده است
شناخت مهمترین چالش هایی  از طریق هدف این مقاله بررسی پیدایش و تحول سینما ؛همچون یک نهاد رسانه اي در جامعه و فرهنگ ایران 

  :ا عبارت بوده اند ازاین چالش ه. است که این رسانه در طول تاریخ بیش از یک قرن خود با آن رو به رو بوده است
  چالش کسب و حفظ محبوبیت سینما و سود آوري اقتصادي آن - 1
 چالش کسب و حفظ منزلتی مشروع براي سینما - 2
 فرهنگی مناسب براي بروز خالقیت در زمینۀ سینما –اقتصادي و اجتماعی -چالش ایجاد و حفظ فضاي سیاسی - 3
معنـاي چیزهـا محصـول تعامـل      از این دیدگاه.ه صورت آگاهانه امري است کامالً نوحداقل ب) نه تک تک فیلم ها(نگاه فرهنگی به کلیت سینما 

اما حتی این مفاهیم هم ثبـاتی ندارنـد و    .شود اجتماعی است و توسط کنشگران تعریف می شود و با مذاکره وتفاهم جمعی، درونی و تثبیت می
  .یا معنا سازي است و نه مجموعه اي از معناهاي ثابتدر واقع فرهنگ روش هاي تفسیر . هر لحظه باید دوباره تعریف شوند

مـاعی،  براساس آنچه در باال آمد، تاریخ سینما در ایران را به شش دوره تقسیم کرده ایم و نشان داده ایم که در هر دوره با توجه به شرایط اجت 
یخی نشان می دهد که چگونه نظام هـاي معنـایی مـرتبط    بررسی این پویۀ تار. متن سینما به شیوه اي خوانده شده و معنایی خاص یافته است 

با نهاد رسانه اي همچون سینما در دوره هاي مختلف مرتباً دگرگون شده استبه طوري که انتظارات رسمی و غیر رسمی از آن همواره در حـال  
ایط و کسب و حفظ محبوبیت و همین طور منزلـت  تغییر بوده و در نتیجه دست اندر کاران سینما نیز همواره براي سازگار کردن این نهاد با شر

یک رسانه  کشور نمی توان با ویژگی هاي ثابتی تعریف کرد و تنها راه شناخت بنابرابن نهاد سینما را در یک. اجتماعی آن را دگرگون ساخته اند
 .آن است ) context(با استفاده از شرایط) text(متن در یک کشور شناخت تاریخی رسانه همچون

  .نهاد سینما، محبوبیت، منزلت اجتماعی، معنابخشی :اژگــان کلیديو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  )pejlali@gmail.com(جامعه شناس و عضو هیات علمی موسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریز ي .  1
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  )مناطق روستایی موکریان: مطالعه موردي(کشاکش سنت و مدرنیسم در کردستان 
  1رشید احمدرش

امعه شهري و اي در زوایاي زندگی جطی نزدیک به یک قرن و در دوره زمانی موسوم به تاریخ معاصرایران، شاهد تغییرات عمده
شده به حدي دامنه و شدت تغییرات حاصل. ایمروستایی ایران به طورکل و جامعه شهري و روستایی کردستان به طوراخص بوده

 .گیري زیرو رو کرده استفرد ایرانی را به طور چشم "جهانزیست"توان ادعا کردبوده است که می
هاي؛ مذهب، هاي سنتی براي نمونه درحوزهرمق نسل اول براي حفظ ارزشجامعه مورد مطالعه ما نیز از یک طرف با تالش کم

خانواده، مسایل فرهنگی و اجتماعی روبروست و از طرف دیگر با تالش مضاعف نسل جوان جامعه که سازگاري به مراتب بیشتري با 
ري با رویکرد مصرف و رفاه دارد، هاي دنیوي و مظاهر زندگی شههاي گروهی، ارزشعناصر مدرنی چون؛ تحصیالت نوین، رسانه

اما در هر حال، یادآوري این نکته ضروري است که همه جوامع انسانی و از آن جمله جامعه کردستان درگیر فرایندي . روبروست
  .است "سازيزدایی و سنتسنت "پویا و در عین حال همیشگی و توامان 

عه و تحقیق و مراجعه مداوم و مستمر به حدود هشتاد روستاي مختلف پژوهش حاضر در یک بازه زمانی حدود دو ساله و با مطال
رو با توجه به هاي مربوط به تحقیق پیشداده. منطقه موسوم به موکریان واقع درجنوب استان آذربایجان غربی انجام شده است

اي و با استفاده از فنون زمینه ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی جامعه روستایی مورد مطالعه به شیوه کیفی و اتخاذ روش نظریه
اي از جدید نوسازي و نیز پارههاياز لحاظ نظري، نظریه .آوري شده استهاي عمیق، تاریخ شفاهی و مشارکت میدانی جمعمصاحبه

سازي هاي نوین نوشناسی تفسیري راهنماي نظري بوده و مشخصاًنظریه تحول ارزشی اینگلهارت، نظریههاي مرتبط با جامعهنظریه
  .اندتحقیق را تشکیل دادهو مدرنیته بازاندیشی شده گیدنز چهارچوب مفهومی

-زیست"در  "عینی –ذهنی"محقق حاکی از وقوع تغییرات متعدد و متنوع  "تجربه زیسته"مشاهدات، مطالعات و به هر حال، 
ارگرفتن در نوار مرزي و مجاورت با دو کشور روستایی ایرانی و به تبع آن روستایی کرد تحت تاثیر شرایط محیط طبیعی، قر "جهان

باورها و  "هاي در ابعاد و زمینه "موکریان"عراق  و ترکیه، شرایط تاریخی، سیاسی و فرهنگی خاص منطقه جغرافیایی موسوم به 
از  "خانواده"ا گروهی، در مسایل مختلف مرتبط بگروهی و برونارتباط و پیوندهاي اجتماعی درون"، "هاي معنوي و مذهبیارزش

هاي قبیل؛ روابط اعضاي خانواده با یکدیگر، روابط زن و مرد، والدین و فرزندانشان، عشق و مسایل جنسی، طالق، ازدواج و سنت
شامل مواردي نظیر؛ دکوراسیون منزل، مسکن و  "سبک زندگی"، در حوزه مرتبط با اقتصاد و معیشت روستاییان، "مرتبط با آنها

توجه به پوشاك، موسیقی،  "تغییرات فرهنگی و قومی"و نیز در حوزه ... رفته در آن، وسایل آرایشی و تزئینی و مصالح به کار 
ایجاد برخی  "درواقع ما شاهد . انسان روستایی است "شدنامروزي"ادبیات و هنر و نمادهاي قومی و هویتی، همه و همه نشان از 

در جامعه روستایی ایران و به تبع آن  "هاي قدیمیشدن برخی سنتروزي و نوینام "از یک طرف و  "هاي امروزي و نوینسنت
تئوري شبه مدرنیسم روستایی با ویژگیهاي ایرانی "اي تحقیق یعنی؛ همه تغییرات فوق ما را به ارایه نظریه زمینه. کردستان هستیم

  .رهنمون شده است "کردي –
شناسی تفسیري، مدرنیته بازتابی، نظریه تحول مدرنیسم،جامعهجهان، تئوري شبهاي، زیستنوسازي، نظریه زمینه :واژگان کلیدي

 .ارزشی
  
  
  
  

                                                             
  )rahmadrash76@yahoo.com(تهران دانشگاه توسعه مطالعات دکتري.  1
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  شناسی دربار در آثار محمدحسن خان اعتمادالسلطنه جامعه
  1محمدامیر احمدزاده

یه برخی کنشگران در تاریخ دوره قاجار. شناسی دربار در پیوندي تنگاتنگ با بررسی ساختار قدرت قرار دارد حوزه مطالعات جامعه 
هاي شخصی به ثبت ساختار افزون بر تاریخنگاري و یادداشت) ق.ه1313-1259( سیاسی همچون محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

دهد که به گواه برخی ماموران سیاسی و را شکل می قدرت منظومه يمرکز هسته شاهدر آثار وي، . اندو سازمان قدرت نیز پرداخته
 از تماماً و این امر داشت عهدهطور همزمان بر  به خود را »توقضا« و »اجرا« ،»يگزارقانون« فهیوظ سهسیاحان، شاه قاجار 

اعتمادالسلطنه که خود شاهد تاثیر دگرگونی هاي وضع جدید بر ساختار نظام سیاسی عصر . بود العنان مطلق حکمران شئونات
 ولداران،یت ان،یدربار شاهزادگان(نخست، نخبگان مرکزي : اره داردناصرالدین شاه بود در آثارش بر دو گروه نخبگان قدرت اش

 را شاه انیاطراف نخبگان نیاکه )  … و ها الممالک ها، الملک ها، الدوله ها، السلطنه( بزرگ اشراف و فرمانفرماها وزراء، ان،یمستوف
 اریاخت در را یقشون ییباال مناصب و بزرگ التیا حکومت وزارت، مانند یمقامات خصوصا یدولت مناصب اکثر و دادند یم لیتشک

 مناصب ،خودشان مناطق در که رزاهایم و یمحل منصبان صاحب ن،یخوان ،یمحل اشراف و انیاع و دوم نخبگان محلی شامل داشتند
  .بودند گرفته خود انحصار در را یدولت

تالیف کتاب صدرالتواریخ پرداخته اما به دلیل اعتمادالسلطنه به دلیل اهمیت جایگاه صدراعظم ها در تحوالت ساخت قدرت به 
مطلقه بودن این ساختارها به شکلی غیرمستقیم به نقد مواضع درون قدرت در قالب کتاب خلسه می پردازد و نهایتا در روزنامه 

رفتارها و هاي او در حوزه خصوصی بوده است به نقد آشکارتر و جسورانه تري از برخی  خاطرات خود که دربردارنده یادداشت
او از : به ارزیابی آثار اعتمادالسلطنه پرداخت بدین ترتیب می توان از چند منظر. عملکرد راس قدرت یعنی خود شاه پرداخته است

یک سو نماینده عصر تحوالت مهم دوره ناصري است و از سوي دیگر او در آثار گوناگون با قلم و بیان متفاوتی که برآمده از 
گار او بود به ارزیابی و نقد ساختار قدرت دربار ناصري پرداخته است و مجموعه آثار وي را می توان ارایه یک مقتضیات سیاسی روز

رویکرد جامعه شناختی از اوضاع دربار قاجار دانست که در روشنگري بخشی از تاریخ نظام قدرت و تحوالت آن راهگشاست که این 
  .لسلطنه مورد نقد و ارزیابی قرار دهدکوشد این موضوع را در آثار اعتمادامقاله می

  .دوره قاجار، ناصرالدین شاه، اعتمادالسلطنه، جامعه شناسی دربار، روزنامه خاطرات :واژگان کلیدي
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  مفهوم سالمت اجتماعی، و ارتباط تنگاتنگ آن با سرمایه اجتماعی
  1شیرین احمدنیا

اریف متنوع و متعددي که از آن در ادبیات نظري علوم اجتماعی از جانب متفکران با تع) social capital(مفهوم سرمایه اجتماعی
شناسان در  اي همچون کلمن، پاتنام، فوکویاما، بوردیو، و سایرین به عمل آمده است، از جانب جامعه و نظریه پردازان شناخته شده

. در توضیح مسائل و تحوالت روز جامعه روبرو بوده است هاي اخیر با اقبال وسیعی در جهت بهره برداري از آن ایران نیز طی دهه
گیرد که در حوزه جامعه شناسی پزشکی و  این مفهوم، در پیوندي مستقیم و رابطه اي تنگاتنگ با مفهوم نظري دیگري قرار می

، حضور فعال فرد فردي - از آن یاد می شود و طی آن، بر ارتباطات میان ) social health(سالمت تحت عنوان سالمت اجتماعی
هاي اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ارتقاي اعتماد و حمایت هاي اجتماعی، عملکرد موفقیت آمیز فرد در اجتماع و شاخص  در شبکه

بعد اجتماعی سالمت، که در مقایسه با دو بعد جسمانی و روانی سالمت افراد، عمومًا کمتر . هاي جامعه سالم تاکید می شود
 (WHO)از زمانی مورد توجه و تاکید بیشتر در جوامع و ادبیات علمی قرار گرفت که سازمان جهانی بهداشت شناخته شده است، 

تعریف جامع خود را از مفهوم سالمت، مشتمل بر هر سه بعد جسمانی، روانی و اجتماعی آن، ارائه کرد و از آن پس، شناسایی وجوه 
 -عوامل موثر بر کاهش یا ارتقاي آن، موضوع تبادل نظر و مباحثات میانهاي سنجش آن،  هاي سالمت اجتماعی، شیوه و ویژگی

تعاریفی که در زمینه ي سالمت اجتماعی موجود است در هر دو سطح تحلیل فرد و جمع . رشته اي گسترده اي قرار داشته است
هاي مختلفی همچون روان شناسی،  ارائه شده که در نتیجه، مباحثات دامنه داري را میان صاحب نظران و محققان رشته) جامعه(

شناسی پزشکی و سالمت،  در این مقاله، نگارنده، از منظر جامعه. برانگیخته است.. جامعه شناسی، پزشکی اجتماعی، مددکاري و 
ی و ضمن مروري بر انواع تعاریف و تامالت نظري موجود در ادبیات علمی، به موضوع تاثیر و تاثر و همبستگی میان سرمایه اجتماع

 . سالمت اجتماعی، مسئله همپوشانی و دشواري سنجش و شاخص سازي در مورد این دو مفهوم می پردازد
  .سرمایه اجتماعی، سالمت اجتماعی، جامعه شناسی پزشکی و سالمت، سنجش سالمت اجتماعی :واژگان کلیدي
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  اي اجتماعی در ایرانهاي علوم اجتماعی براي توسعه اجتماعی بر اساس ساختارهچالش
  1وحید اسمعیلی

رابطه نزدیکی بین یک جامعه و علوم انسانی وجود . توسعه یک جامعه رابطه ناگسستنی با کیفیت علوم اجتماعی درآن جامعه دارد
تکیه بر  تواند ایفا کند و باها و تغییرات جامعه نقش مهمی میعلوم اجتماعی در گذار جامعه از سنت به مدرن و دگرگونی. دارد

. تواند به توسعه یک جامعه در ابعاد مختلف، مخصوصاً توسعه اجتماعی و انسانی منجر شودماهیت و دیدگاه واقع بینانه به جامعه می
هایی را تواند مسائل و مشکالت پیش روي جوامع در حال گذار را حل کند و نهادبه عبارتی علوم اجتماعی به خاطر ماهیت خود می

تر می هر چه جامعه مدرن. ط دهد که این مسائل و عوارض ناشی از آن را جبران کند و باعث توسعه اجتماعی شوددر جامعه بس
در این . با این وجود علوم اجتماعی در ایران نتوانسته است این کارایی را داشته باشد. شودتر میشود نیاز به علوم اجتماعی عمیق

اند علوم اجتماعی نتواند، با توجه به ماهیت خود،  مسائل و مشکالت ناشی از دوران شده است به عواملی که باعثمقاله سعی شده
برخوردهاي سیاسی با علوم اجتماعی، ایجاد . گذار جامعه را برطرف، و موجب توسعه اجتماعی در جامعه شود پرداخته شود

ي بومی کردن این رشته در ایران، از عوامل ایجاد سازي نادرست برامحدودیت، اعمال تغیرات در ماهیت علوم اجتماعی و زمینه
 .محدودیت براي این رشته و کارایی آن در جامعه ایران براي توسعه اجتماعی است

  .علوم اجتماعی، توسعه اجتماعی، ماهیت انتقادي، ساختارهاي اجتماعی و بومی سازي :واژگان کلیدي
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  ایران سیاسی اجتماعی تحوالت تاریخ بستر در وابستگی و نوسازي مکاتب تطبیقی تحلیل
  3فرهادي علی ،2نوري ولی سامان ،1افراخته حسن

توسعه به عنوان باور بنیادي دنیاي مدرن و به معناي بهبودي در مجموعه شرایط بهم پیوسته طبیعی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی 
یژه بعد از جنگ دوم جهانی بیش از پیش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سیاسی مفهومی است که از نیمه دوم قرن بیستم و بو

براي تبیین پدیده توسعه نیافتگی مجموعه کشورهایی که به فراخور زمان آنها را جهان سوم، ممالک عقب مانده، کشورهاي . است
د که از مهمترین آنها می توان به مکاتب ان اند؛ نظریات و دیدگاههاي متفاوت و بعضا متعارضی مطرح شده جنوب و پیرامون نامیده

این نظریات که یکی از طریق منشور تجربه شمال به موانع توسعه در دنیاي در حال توسعه می نگرد . نوسازي و وابستگی اشاره کرد
شرایط و دیگري به تعبیري نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد، توسط صاحبنظران مختلف در مورد 

در این پژوهش ما با . اجتماعی اقتصادي و سیاسی ایران و تبیین مقوله توسعه و توسعه نیافتگی ایران نیز به کار گرفته شده اند
روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر مطالعه اسنادي و کتابخانه اي به بررسی و تحلیل تطبیقی این دو مکتب در بستر تاریخی 

رداخته و در صدد پاسخگویی به این سوال بوده ایم این که کدام یک از دو مکتب مذکور قدرت تبیین اجتماعی و فرهنگی ایران پ
به عبارتی دیگر مقوله توسعه نیافتگی ایران که انعکاسی از شرایط تاریخی، . بیشتري در مورد تحوالت و شرایط جامعه ایران دارد

. سازگاري و همخوانی بیشتري داشته و قابل تشریح و تبیین است اجتماعی، اقتصادي و سیاسی این کشور است با کدام مکتب
هاي پژوهش نشان می دهد که اگرچه مکاتب فوق هرکدام برهه اي از تاریخ اجتماعی کشور را  توضیح داده و بر آن قابل  یافته

ه گونه اي است که به طور کامل فرد طبیعی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی ایران به اطالق می باشند؛ اما شرایط منحصر ب
از هیچ کدام از الگوها و مکاتب مذکور تبعیت نمی کند بنابراین به نظر می رسد که براي فهم تحوالت اجتماعی اقتصادي و تبیین 

 .پدیده توسعه نیافتگی در ایران بابد تلفیقی از دو مکتب فوق و ترکیب با سایر نظریات مطرح در ادبیات توسعه به کار برد
  .ایرانجامعه تحلیل تطبیقی، مکتب نوسازي، مکتب وابستگی،  :واژگان کلیدي
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  انسجام در برابر ائتالف؛ تبیین نظري همبستگی در جامعه ایران
 1حسین افراسیابی

ثرگذار جامعه هاي محوري علوم اجتماعی بوده است که اغلب متفکران ا انسجام اجتماعی و عوامل مرتبط با آن یکی از پرسمان
شناسی را حول این محور  دانند که شکل گیري علم جامعه را چنان مهم می انسجام اجتماعیبرخی . شناسی به آن پرداخته اند

در پرتو جهانی شدن، تغییرات فرهنگ . زندگی اجتماعی انسان در هر مرحله تحت تأثیر عوامل معینی انسجام یافته است. دانند می
. ها دستخوش تحول شده است خصی، انسجام اجتماعی و تعاریف، تلقی و صور تحقق آن، در جوامع و گروهو حوزه هاي زندگی ش

هاي مختلف از جمله فرایند فردي شدن، تغییر الگوي خانواده، تغییرات اقتصادي، تکثیر منابع عرضه،  تغییرات گسترده در عرصه
باطات و فرایندهاي مهاجرت در سطح جهان، دنیایی جدید را رقم زده و هاي اطالعات و ارت هاي جنسیتی، توسعه فناوري تغییر نقش

 .اشکال انسجام اجتماعی را دگرگون کرده است
در تبیین و سنخ شناسی انسجام اجتماعی، نظریه هاي متفاوتی وجود دارد و عوامل مختلفی بعنوان پیوند دهنده اعضاي جامعه 

هاي  یکی از مهمترین ساز و کارهاي تعامالت درون و بین اجتماعات و گروه "رامدا"در میان عوامل گوناگون، . مطرح شده است
  .اي دارد انسانی است، که در انسجام اجتماعی نقش قابل مالحظه

با توجه به پشتوانه نظري موجود . این مقاله به دنبال بررسی نظریه هاي گوناگون در این زمینه و ارائه یک پیشنهاد نظري می باشد
اجتماعی و اقتصادي جوامع معاصر، بویژه ایران می توان این ادعا را مطرح کرد که مدارا بعنوان یکی از مهمترین و شرایط 

سازوکارهاي انسجام بخش گروه ها و جوامع معاصر بشري در سطوح خرد و کالن است که در مدل ها و نظریه ها کمتر مورد تأکید 
بر . جود بررسی و نقش مدارا و سازوکار ارتباط آن با انسجام اجتماعی ارائه شده استدر این راستا نظریه هاي مو. قرار گرفته است

این اساس مدلی نظري در زمینه سنخ شناسی و عوامل تبیین کننده انسجام و مدل جایگزین آن در جوامعی که مدارا در آنها 
  .کمرنگ است، ارائه شده است

  .همبستگیی، مدارا، انسجام اجتماعی، ائتالف اجتماع :واژگان کلیدي
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  اي نظري براي بررسی مسائل اجتماعی ایران طرح واره
  1افشارکهن جواد

متخصصان علوم اجتماعی به شکل عام و در کنار سایر صاحبنظران علوم انسانی و عالمان علوم اجتماعی به شکل خاص، در شرایط امروزین 
هاي نظري این  هاي مکرري براي بازاندیشی در بنیان در حالی که فراخوان .کنند دشوار ارزیابی می سیاست و جامعه درایران، خود را در وضعیتی

شناسان دانشگاهی باید از سوي دیگر نگران کسب، تقویت و یا  شناسی درایران، بخصوص جامعه علوم وجوددارد، صاحبنظران عرصه جامعه
شناسی  موقعیت پیچیده جامعه. هاي خود را عرضه کنند دستاوردها و نتایج پژوهش تثبیت مشروعیت علمی خود باشند و شواهدي از کارآمدي

این همه در حالی است که دامنه و شدت بسیاري از . هاي تحقیقی حاکم بر آن نیز هست هاي نظري و نیز روش ایران از جمله به سبب چارچوب
 .دهند شان میمسائل اجتماعی بنا برآمارها و مشاهدات، روندي نگران کننده را ن

هاي نظري از یک سو و بررسی مطالعات تجربی از سوي دیگر، به  کوشد از خالل تامل در کلیت روش مقاله حاضر تحلیلی و اسنادي است و می
ائل ارائه مدلی پیشنهادي براي درك متغیرهاي کالن تاثیرگذار بر حیات اجتماعی در ایران امروز بپردازد و امکان بررسی کارآمدتري از مس

  .اجتماعی را میسر سازد
ها، ارتباطات، و نهایتا مشی  ها و تمایزیابی توان با تاکید بر پنج متغیر ساختاري دین، سیاست، نابرابري دهد می هاي تحقیق نشان می یافته

هاي  مدل. ي آنها پیدا کرداقتصادي جامعه مدلی ارائه نمود که از خالل آن درك بهتري از مسائل اجتماعی ایران و دسته بندي و اولویت بند
ها باید با وجه نظري پویا مورد تجدید نظر  این مدل. کنند  نظري در هر قلمروي از دانش، به درك بهتر ما از مسائل موجود درآن قلمرو کمک می

در هر مدلی اجتماعی مد نظر  اي باید برخی متغیرهاي مهم مانند هنجارهاي فرهنگی و نیز شرایط تاریخی به عنوان متغیرهاي زمینه. قرارگیرند
  .ها باید براساس تامالت نظري، مباحثات علمی و تحقیقات تجربی سامان یابند و به گفتمانی خاص شکل دهند مدل. باشند

  .اي، گفتمان علمی مدل نظري، متغیرهاي ساختاري، متغیرهاي زمینه: واژگان کلیدي
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  در ایران هاي توسعه الگوها و مدل-نظریه ها
  )ایرانی پیشرفت به منظور توسعه در ایران-ارائه الگوي جدید اسالمی(

  2، ابوالقاسم حیدرآبادي1مصطفی اکبري
هاي متفاوتی براي  در ایران تحت تاثیر این الگوها ، برنامه. هاي اقتصادي مختلف الگوهایی براي توسعه پیش بینی شده است در نظام

 -هدف از این مقاله ارائه الگوي جدید اسالمی. ذارده شده که تاکنون موفقیت قابل توجهی نداشته اندتوسعه مطرح و به مورد اجرا گ
حال ) کشاورزي-صنعتی(به همین منظور ابتدا به تبیین و توصیف مدل هاي توسعه . ایرانی پیشرفت به منظور توسعه در ایران است

از نگاه پارسونز، ضمن بیان الگوهاي  AGILو ایده ) یم هاي اقتصاديتحر(حاضر جهان پرداخته و با در نظر گرفتن وضعیت کشور
و ربط منطقی به نظریه ساختارگرایانه به دنبال ارائه راه حل منطقی براي توسعه و پیشرفت در ایران ) دایانا هانت(توسعه موجود

 .باشد می
حقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هاي موجود در مرکز ت هاي تحلیل داده تطبیقی و روش -از طریق روش تاریخی 

به  1360هاي کشور از سال و ارزیابی اسناد توسعه اقتصادي و برنامه) اقتصاد و توسعه(هاي مجلس شوراي اسالمی  و مرکز پژوهش
ارگرایی و قیاس الگوها و مدل هاي توسعه بکار گرفته شده سابق، بررسی و برابر نظریه ساخت) با توجه به تحریم هاي اقتصادي(بعد 

دهد که الگوهاي مختلف توسعه مانند  نتایج نشان می. آن با الگوهاي حال حاضر دنیا به معرفی الگوي جدید پرداخته شده است
توان به توسعه  ایرانی پیشرفت می -الگوي نوسازي، وابستگی و نظام جهانی براي ایران مناسب نبوده و با کمک الگوي جدید اسالمی

  .یافت در ایران دست
  .ایرانی پیشرفت، ساختارگرایی، کشاورزي، صنعت،کارکردگرایی - توسعه، الگوي اسالمی: واژگان کلیدي 
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 تامالتی نظري بر مبانی تاریخ اجتماعی ایران
  1فریدون اللهیاري

 تاریخ. یافت متفاوتی موضوعی یکردهايرو و تحلیلی روشی، هاي بنیان مدرنیته امواج و نو هاي اندیشه پرتو در جدید نگاري تاریخ
 اجتماعی هاي انقالب و اومانیسم اندیشه پی در که است مدرن نگاري تاریخ نوین رویکردهاي از مردم هاي توده به توجه و اجتماعی

 و شاهان ختاری بیان به معطوف عمدتا سنتی نگاري تاریخ. یافت اي ویژه بروز و ظهور غرب نگاري تاریخ در فرانسه انقالب چون
 از اجتماعی تاریخ روي این از. بودند غایب تاریخ صحنه از مردم هاي توده و بود قدرت ساخت در موثر عناصر و اشراف و فرمانروایان

  .است جامعه فرودست هاي توده و مردم تاریخ به پرداختن آن هدف که است مدرن نگاري تاریخ هاي شاخه
 تاریخ ، تاریخی شناسی جامعه چون اي رشته میان مطالعات قالب در جوامع تاریخی التتحو در مردم و اجتماعی تاریخ به توجه

 و مناقشه محل آنها میان مرزهاي شفاف وتعیین مفاهیم این دقیق تعریف چه اگر. شد پیگیري تاریخی شناسی مردم و اجتماعی
 بین اي رشته میان مطالعات روي به اي تازه هاي روزنه تاریخی تحوالت در جامعه و مردم نقش به توجه روي هر به اما است بحث
 بلکه نیست فوق هاي شاخه از یک هیچ پیرامون مطالعاتی ارائه مدعی اجتماعی تاریخ مبانی بحث.  گشود اجتماعی علوم و تاریخ

 که سنتی گاريتاریخن برخالف که است فرض این بر مبتنی تاریخ اهل منظر از ایران اجتماعی تاریخ مبانی به پرداختن ضرورت
 درك براي و دارد اجتماعی بستري تاریخی تحوالت مدرن تاریخنگاري در داشت تاریخی تحوالت و تاریخ به گرایانه تقدیر نگاهی
 جامعه شناخت براي نیز شناسی جامعه حوزه در. شناخت را ایران اجتماعی تاریخ مبانی باید ایران تاریخ مثال اجتماع یک تاریخ
 همین پایه بر شاید.  رسد می نظر به ضروري زوایا و ابعاد اي پاره در آن تحوالت و ایران تاریخی جامعه از کلی افتیدری ایران امروز

 شده بینی پیش اجتماعی علوم و تاریخ هاي رشته آموزشی برنامه در مشترك درسی عنوان به ایران اجتماعی تاریخ مبانی ضرورت
 دهد می نشان را متفاوتی مباحث طرح موجود هاي متن و مختلف ي دانشگاهها در درس این آموزشی برنامه بررسی اگرچه.  است

 ، جغرافیا چون هایی مولفه پایه بر ایران تاریخی تداوم و گیري شکل فرایند چون مباحثی به پرداختن ضرورت مقاله این در اما
 و دین ایرانی، خوي و خلق اجتماعی، تقسیم ی،اجتماع زندگی هاي شکل ، تاریخ در ایران جمعیتی تحوالت حاکمیت، و جمعیت
.  است گرفته قرار توجه مورد اساسی محورهاي عنوان به جامعه با آن مناسبات و حکومت و اجتماعی سیاسی هاي جنبش فرهنگ،

 به توان می آن مباحث چارچوب در اما ندارد شناسی جامعه و تاریخ حوزه در پردازي نظریه دعوي اجتماعی تاریخ مبانی بحث اگرچه
  .یافت دست آن تاریخی جامعه و ایران به نگاهی زاویه و انداز چشم

  .تاریخنگاري مدرن، تاریخ اجتماعی ایران، مطالعات میان رشته اي، جامعه تاریخی ایران :واژگان کلیدي
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  از بلدیه تا شهرداري شراکت پذیر: تحوالت نظري و مفهومی پارادایم هاي اداره شهر
  1ین ایمانی جاجرمیحس

یکی از مسائل اساسی شهرها به نحوه اداره . شهرها و مسائل آنها در ایران کمتر مورد عنایت نظریه پردازان حوزه علوم اجتماعی قرار گرفته اند
از . آنها در دنیاستهاي اساسی میان  مقایسه میان شهرهاي مختلف از منظر رویکردهایی مانند کیفیت زندگی بیانگر تفاوت. گردد آن ها برمی

اداره شهرها مانند تقریبا تمامی عرصه مختلف زندگی شهري در سالهاي اخیر .  عوامل مهم تاثیر گذار بر سرنوشت شهرها چگونگی اداره آنهاست
سیاست هاي نوین  شناسی براي تدوین ویژه از منظر جامعهه تحوالتی نظري و تجربی فراوانی را از سر گذرانده است که بررسی و تحلیل آنها ب

 . هاي اجرا شده به کار می آید توسعه شهري و ارزیابی سیاست ها و برنامه
اهمیت شهر براي زندگی بشر در عصر شهري شدن جهان لزوم مطالعه و کنکاش نظري و تجربی را در مورد وجوه مختلف زندگی شهري الزامی 

 عرصه اي در اختیار متخصصان حوزه هاي مدیریت، برنامه ریزي شهري و سیاستبا توجه به این نکته که مدیریت شهري همواره . ساخته است
  . بوده است، توجه به ابعاد اجتماعی این مساله را با عنایت به اهمیت یافتن رویکردهاي شراکتی اداره امور ضروري می سازد

توجه به لزوم بررسی تاریخی مساله در ایران از داده هاي همچنین با . این مقاله بر اساس روش اسنادي و تحلیل کیفی نوشته نگارش یافته است
  :با نگاهی به تحوالت صورت گرفته در عرصه اداره شهر می توان سه پارادایم را شناسایی کرد. تاریخی هم بهره گیري شده است

  پارادایم شهرداري به مثابه یک سازمان اداري  .1
 پارادایم شهرداري به مثابه مدیر شهر .2
 .داري به مثابه حکمران شریک شهرپارادایم شهر .3

در حال حاضر پارادایم . این پارادایم ها ترتیبی تاریخی دارند و هر یک در دوره اي نگاه غالب به اداره کردن شهر را تشکیل داده یا می دهند
و » بخش خصوصی«یگر یعنی باید در کنار دو بازیگر مهم د» دولت شهري«است که بر اساس آن شهرداري به عنوان » حکمرانی شهري«جاري 

هر یک از این بازیگران سرمایه ها و منابعی دارند که خاص آن هاست و . به اشتراك و همکاري شهر را اداره کند» سازمان هاي جامعه مدنی«
دنی سرمایه براي مثال جامعه م. در صورت به اشتراك گذاشت آن ها، شهرها در دستیابی به اهداف توسعه اي خویش موفق تر خواهند بود

 .اجتماعی دارد، بخش خصوصی سرمایه اقتصادي و کارآفرینی و شهرداري هم سرمایه سیاسی و مدیریتی
اریخی نام اگر بخواهیم این پارادایم ها را بر تاریخ شهرداري در ایران انطباق بدهیم می توانیم سه شهردار نمادین را براي هر پارادایم و دوره ت

خست کریم آقا بوذرجمهري است که با بیل و کلنگ به جان تهران عصر ناصري افتاد و به زور لباس مدرنیته بر تن آن نماد پارادایم ن. ببریم
ادامه دهندگان سنت این . پوشاند که نمادهایش خیابان هاي عریض و طویل، تخریب محله هاي قدیمی و احداث ساختمان هاي مدرن بود

        ي کالبدي و چکش خور می دانند بسیار بوده و هستند که با زبان بیل و بولدوزر با شهر سخنشهردار آمده از نظمیه که شهر را موجود
نیک پی آخرین شهردار تهران پیش از انقالب هم که به زور می خواست تهران را از حاشیه و خارج محدوده نشینان پاك کند، در . می گویند

  .زمره ادامه دهندگان آن سنت بود
خورشیدي حرکتی به شهرداري تهران داد و تالش کرد تا  70و اوایل دهه  60م دوم غالمحسین کرباسچی است که در انتهاي دهه نماد پارادای

با درك واقعیت هاي زندگی شهري، حوزه خدمات رسانی شهرداري را گسترش دهد و عرصه فرهنگ و هنر را هم به عرصه خدمات شهري وارد 
کرده ها، تقویت بخش مطالعاتی و آموزش نیروهاي شهرداري از سیاست هاي شهرداري تهران بود که آن را در این راستا جذب تحصیل . کند

دو مرجع مهم براي طرح بحث هاي نوین اداره شهر یا  1370در سالهاي آغازین دهه . در چارچوب پارادایم مدیریت شهري قرار می دهد
شهرداري تهران براي نخستین بار با همکاري سازمان . برنامه ریزي شهري وزارت کشور مدیریت شهري بودند، شهرداري تهران و مرکز مطالعات

را برگزار نمود و مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري هم با پژوهش ها و انتشارات خویش حوزه » مدیریت شهري«مدیریت صنعتی دوره هاي 
  . مفهومی و نظري این پارادایم نوین را گستره اي ملی بخشید

پاردایم سوم را هم می توان محمدباقر قالیباف دانست که در عرصه سیاست هاي مدیریتی خویش تالش کرد تا بعد اجتماعی اداره شهر را  نماد
را تقویت کند و با سیاست هایی مانند محله محوري، شهروندمداري، ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه هاي عمرانی و تقویت شورایاري ها گام هایی 

  . فتن شرکایی مردمی براي اداره شهر پیدا کندبراي یا
  .حکمرانی شهري، دولت شهري، مدیریت شهري ، شهرداري شراکت پذیر،پارادایم هاي اداره شهر: واژگان کلیدي
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 بررسی جامعه شناختی موانع فرهنگی تثبیت دموکراسی در ایران
 1اصغر ایمانی بوسجین

نظور از تثبیت دموکراسی نهادینه شدن ساختارها و فرایندهاي سیاسی دموکراتیک موضوع این پژوهش موانع تثبیت دموکراسی و م
بنابر مدعاي این تحقیق، . این تحقیق سعی دارد نقش موانع فرهنگی را در عدم تثبیت دموکراسی مورد توجه قرار دهد. است

 .یب تبدیل به مساله شده استهاي بیش از یک قرن، دموکراسی در ایران به تثبیت نرسیده و بدین ترت علیرغم تالش
براي داوري در خصوص فرضیه این تحقیق از روش . می باشد)] فرهنگ دموکراتیک  ►تثبیت دموکراسی( [فرضیه این پژوهش

همچنین دوره زمانی مورد سنجش این فرضیه مابین سالهاي . شده استتفسیري استفاده  –تحلیل کیفی با تکنیک تحلیل تاریخی 
  . انتخاب شده است 1384لغایت  1376

زیرا تمام . شواهد تجربی در این تحقیق بیانگر آن است که تا زمانی که فرهنگ دموکراتیک نشود، دموکراسی نهادینه نخواهد شد
در واقع این تحقیق . ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعی ، سیاسی هر جامعه اي براساس پارادایم فرهنگی همان جامعه بوجود می آیند

  . فرهنگ مسلط در ایران به عدم تثبیت دموکراسی منجر شده است مدعی است،
  .فرهنگ دموکراتیک، تثبیت دموکراسی، دموکراتیزاسیون، حکومت دموکراتیک، جامعه دموکراتیک :واژگان کلیدي
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  بستر مند یا بی زمینه :مطالعات فرهنگی در ایران
شناسی معرفت ماکس  عات فرهنگی در ایران با رویکرد جامعهگیري مطال هاي شکل نگاهی به زمینه(

  )شلر
 2، مجتبی پور ترکارانی1حسن بابایی

و رابطه آن با مسائل  80شناسی ماکس شلر ، شکل گیري مطالعات فرهنگی در ایران در دهه  مقاله حاضر در صدد است بارویکرد جامعه
میالدي مورد مقایسه قرار خواهد 60ایران را با انگلستان دهه  منظور ارزیابی بهتر موضوع، بدیهی به. اجتماعی آن دهه رامورد ارزیابی قرار دهد

ذهن گروه و روح گروه  میان معرفت اسطوره اي جهت تمایز تفکیک معرفت علمی ازمعرفت عامیانه مردم و از شلردانیم  همانطور که می .گرفت
 .کند استفاده می

 روح گروه به عنوان مقوالت عمومی وغیرشخصی به کل نظام اجتماعی متعلق است .داند روح گروه می میاز شکل عمو تر خاص را شلرذهن گروه
 از درواقع روح گروه ازگونه هاي معرفت غیرعلمی و. حدي مالکیت شخصی طبقه نخبه است تا خالق و ولی ذهن گروه محصول مناسب افراد

ذهن گروه ازجمله معرفت هاي علمی وجهان بینی  مسائل جامعه است و ه مردم باعام محصول برخورد طبیعی است و جهان بینی هاي نسبتا
توان گفت که علوم انسانی عموما و مطالعات فرهنگی به طور خاص،  از این منظر می .باشد نخبگان جامعه بامسائل می حاصل برخورد مصنوعی و

    در واقع . یت و اندیشه ورزي نخبگان و خواص جامعه می باشندحاصل و متعلق به ذهن گروه می باشد چرا که محصول خرد ورزي و خالق
به عبارت دیگر . می توان گفت علوم انسانی در قرن نوزدهم واکنش فکري نخبه گان جامعه در برابر چالش هاي نظم و بحران هاي اجتماعی بود

  .خبگان علمی تنها حامالن این واکنش بودندو ن رشد علوم انسانی واکنشِ اندیشه اي خود جامعه براي دفاع از حدود خود بود
با روح جامعه در گفتگو می باشد و حداقل در مراحل تکوین علوم   نکته حائز اهمیت آن است که علوم انسانی به مثابه ذهن جامعه مکررا

ع در شکل گیري مطالعات فرهنگی در این موضو. انسانی مفاهیم و ارزش ها یی را از روح گروه به عاریت می گیرد و از آن ها استفاده می کند
به وضوح قابل رویت می باشد، چنانکه گروسبرگ معتقد است مطالعات فرهنگی همواره خودرا در پاسخگویی به رویداد  60و 50انگلستان دهه

به آمریکایی سازي فرهنگی مطرح ساخته و بازتعریف کرده است به نحوي که گاهی توجه خودرا معطوف  –هاي تاریخی و تقاضاهاي اجتماعی 
همانطور . کرده و گاه هم متوجه شکل ها و معضالت تازه اي بوده است که مدرنیزاسیون پس از جنگ جهانی دوم به همراه آورده بود بریتانیا

ی تر مطالعه علیه گرایش نخبه گرایانه اشکال قدیم به واسطه نوعی واکنش شبه پوپولیستی که براویت تاکید می کند، مطالعات فرهنگی درواقع
تعهد آشکاري به مطالعه فرهنگ عامه وفرهنگ طبقه  –هوگارت، تامپسون و ویلیامز  –ادبی ظهورکرد و هرسه بنیان گذار بریتانیایی این رشته 

میالدي در  60و  50با این وصف به نظر می رسد می توان گفت مطالعات فرهنگی، الاقل در مرحله تکوین در دهه هاي  .کارگرداشتند
گلستان داراي گفتگو و تعامل مناسبی با روح جامعه زمان خود بوده و وشکل گیري آن نیز متاثر از همین تعامل بوده است و پاسخگوي ان

چقدر متاثر از روح جامعه  80مطالعات فرهنگی در ایران دهه  يحال سوال این است که شکل گیر.مسائل و بحران هاي جامعه خود بوده است 
نیز به واسطه توجه به معضالت و مسال اجتماعی ایران شکل گرفت ؟ اصوال آیا  80ست ؟ آیا مطالعات فرهنگی در ایران دهه زمان خود بوده ا

جامعه ایران پیدا کرد یا ورود مطالعات فرهنگی به دانشگاه  80می توان رابطه اي بین شکل گیري مطالعات فرهنگی در ایران و معضالت دهه 
ندیشه زود گذر بوده است؟ این ها سواالتی است که سعی می شود در این مقاله به تفصیل مورد بررسی و کنکاش قرار هاي ایران نوعی مد و ا

  . گیرند
تحلیلی می باشد، بدین نحو که در ابتدا به بیان و تشریح رویکرد جامعه شناختی ماکس شلر در  -روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی

شرایط اجتماعی جامعه ایران  روح گروه و ذهن گروه پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیلی به بررسی رابطهخصوص تفکیک میان مفهوم 
بدیهی است، بدین منظور مجالت و مقاالت . و شکل گیري مطالعات فرهنگی بر اساس چارچوب تئوریک ذکر شده می پردازیم 80در دهه 

رد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و در پایان دستاورد هاي نظري تحقیق به عنوان نتیجه گیري منتشره در حوزه مطالعات فرهنگی در ایران مو
  .ارائه خواهند شد 
  .، ذهن گروه، روح گروهماکس شلر مطالعات فرهنگی، جامعه شناسی معرفت :واژگان کلیدي

  
                                                             

 )hasanbabaee@yahoo.com(شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  دانشجوي دکتري جامعه.  1
 )tarkarani@gmail.com(شناسی توسعه دانشگاه تهران  دانشجوي دکتري جامعه.  2
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  مالحظات نظري و مفهومی: سرمایه اجتماعی
  1سوسن باستانی

رمایه اجتماعی در علوم اجتماعی به عنوان یک پارادایم براي گرفتن سهم عناصر اجتماعی در تبیین در طول دو دهه گذشته، س
سرمایه اجتماعی براي مطالعه عناوین مختلفی از . بخش وسیعی از رفتارهاي فردي و جمعی، جایگاه خاصی را کسب کرده است

ادي و مشارکت سیاسیتا سالمتی روانی و فیزیکی مورد استفاده منزلت اکتسابی، تحرك اجتماعی، منافع رقابتی در سازمانهاي اقتص
را که کنش هاي  برجستگی پژوهشی سرمایه اجتماعی، پذیرش این مساله از سوي صاحبنظران علوم اجتماعی. قرار گرفته است

. نعکس می کندجمعی و فردي به صورت معناداري به زمینه اجتماعی که کنش ها در آن جا سازي شده اند وابسته هستند، م
که براي  سرمایه اجتماعی همچنین، به عنوان یک نوع از سرمایه، با سایر اشکال سرمایه، مانند سرمایه انسانی و سرمایه فرهنگی

 .منابع در تاثیرگذاري بر شانس هاي زندگی فرموله شده اند، وابستگی مفهومی دارد درك سودمندي
اي متعدد، مفهوم سازي و عملیاتی ساختن سرمایه اجتماعی متنوع و چند بعدي شده اما با گسترش پژوهش در زمینه ها و کاربرده

در اینجا خطر تبدیل مفهوم به یک مفهوم دم دستی که همه چیز را در خود جاي می دهد و تبدیل آن به نوشداروي جامعه . است
به عنوان مثال . آن نشات گرفته باشد این خطر ممکن است از عمومیت مفهومی در توسعه شکل گیري. شناسانه مطرح می شود

موجودیت هاي متفاوتی که داراي دو ویژگی "و دربرگیرنده  "اجتماعی - منابع ساختی"سرمایه اجتماعی را به عنوان) 1990(کلمن 
همه آنها داراي جنبه هایی از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنش هاي خاص افرادي را که در داخل ساخت : مشترك هستند

می تواند در صورت دارا بودن یک  بر این اساس هر عنصري از ساخت اجتماعی. تعریف می کند "د را امکان پذیر می سازندهستن
سرمایه اجتماعی را به ) 2000(پاتنام  .سرمایه اجتماعی محسوب شود -پیامد خاص در یک زمینه خاص براي یک کنشگر خاص

      تعریف  "و هنجارهاي بده بستان و قابلیت اعتماد که از آن ناشی می شوند شبکه هاي اجتماعی -ارتباطات بین افراد"عنوان 
هنجارهاي (در حالیکه هدف ممکن است مشخص کردن شبکه هاي اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی و نتایج همراه آن . می کند

را به عنوان عناصر قابل تعویض یا عناصر و  بسیاري از مطالعات اجتماعی تجربی این عناصر .باشد) بده بستان و قابلیت اعتماد
به صورت تئوریک، مشخص نیست چگونه سرمایه اجتماعی و شبکه . تعاریف جایگزین از سرمایه اجتماعی تار و مبهم ساخته اند

دانه از این رویکردهاي متفاوت به سنجش هاي متعدد و غالبا آزا. هاي اجتماعی با اعتماد و هنجارهاي بده بستان همراه هستند
در مطالعات تجربی منجر شده اند و دستیابی به اعتبار مفهومی و نظري، یا روائی و انباشت یافته هاي تجربی را  "سرمایه اجتماعی"

از نظر لین و اریکسون . یافته هاي متناقض به دلیل فقدان درك تئوریک یکسان نمی تواند حل و فصل شود. غیرممکن ساخته اند
اس تئوریک مشخص و محکم، یک سنجش استاندارد و یک سرمایه گذاري پژوهشی جمعی مبتنی بر درك بدون یک اس) 2008(

مشترك از تئوري و سنجش، سرمایه اجتماعی ممکن است از توجهات بیهوده در علوم اجتماعی آزار ببیند و دچار مرگ زودرس 
  .شود

منابع جا گرفته در شبکه هاي (ف مشترکی از سرمایه اجتماعیمقاله حاضر به بررسی تحقیقاتی که در طول دو دهه گذشته با تعری
و با استفاده از ابزار سنجش استاندارد صورت گرفته اند، پرداخته و نقش این دسته از تحقیقات را در توسعه و ثبات ) اجتماعی

  . سرمایه اجتماعی به عنوان یک تئوري و مفهوم علمی نشان می دهد
  .ی، شبکه هاي اجتماعی، هنجارهاي بده بستان، قابلیت اعتمادسرمایه اجتماع :واژگان کلیدي
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  قدسی و عرفی دوالیسم نقد
  1باقی عمادالدین

 وارد که هنگامی ،است اجتماعی هاي پدیده و عینی امر آن موضوع و است تجربی و علمی روش بر مبتنی که آنجا از شناسی جامعه
 موضوع به تا کاهد می فرو عینی و مادي اي پدیده به و کشد می پایین الوهی ممقا از را دین ابتدا شود می دین مطالعه حوزه

 مقام در که هنگامی اما است مانده وفادار خود روش به شناسی جامعه و نیست مناقشه محل اینجا تا. شود بدل شناسی جامعه
 در دینى حیات ابتدایى صور کتاب در شناسی جامعه دورکیم، بنیانگذار. پردازد می پروبلماتیک تعریفی به یدآ برمی دین تعریف
 معنا بدین ;برخوردارند مشترك ماهیت یک از مرّکب، یا و ساده از اعم شده، شناخته مذهبى اعتقادات تمام: گوید می دین تعریف

 مخالف جنس دو از یا طبقه دو از آورند، درمى تصور به ها انسان که خیالى یا و حقیقى امور تمام که کنند مى فرض جملگى که
 است نظامى شوند،دین مى خوانده) دنیوى( نامقدس و مقدس واژه دو با کلى طور به که اجناسى یا و طبقات ;اند یافته تشکیل

 باور ها آن به که را کسانى اعمال و اعتقادات این. ممنوع و غیرمقدس امور از جدا ـ مقدس امور به مربوط اعمال و اعتقادات از یگانه
 بنیاد تعریف همین پایه بر نیز دین شناسی جامعه. »کنند مى متحد) دینى سازمان( "کلیسا" نام به اخالقى مجتمعى یک در دارند

  و مقدس بخش دو به جهان تقسیم بر را خود تعریف اساس و داند می مشترك چیز یک در را ادیان همه دورکیم که است گرفته
 دین شناسی جامعه پژوهش براي را راهی و رهانید بست بن از را شناسی امعهج البته تعریف این. گذارد می مقدس غیر بخش
  .است داشته پی در نیز را هایی دشواري که راهی اما گشود

 یا است دنیوي امر یک به قدسی امر هر قوام. ندارد وجود قدسی ناب واقعیت بحث پیشنهادي در صدد تبیین این مدعاست که هیچ
 دنیوي امر و قدسی امر. شود می ادراك هاي مادي صورت در هم المکان و الزمان و ازلی خداي حتی یابد و می تشخص تجسد، با

  .درهمند شیر و آب چون
 شود می بار پندار دو این بر که احکامی و حقیقی نه است اعتباري وجودي قدسی -عرفی دوگانه وجود که است برآن تحقیق این

 امور و دنیا و دین قدسی، و عرفی هاي حوزه آغوشی هم نظریۀ .دارد الهیات و سیاست و حقوق و شناسی جامعه در بزرگی پیامدهاي
این مقاله  .است تجربی و عینی مطالعه چند به متکی عرصه این در بینی دوگانه دانستن حقیقی رایج تصور نقد و ناسوتی و الهوتی

  .ایج مطالعات تجربی می پردازدپس از تباریابی ثنویت و بازتولید آن در جامعه شناسی به ارائه نت
. تعریف دین، واقیت ناب قدسی، امر قدسی، امر دنیوي: واژگان کلیدي  
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  شناختی در مفاهیم حوزة درمان در ایران کنکاشی جامعه
  )با تاکید بر مفاهیم حوزه درمان سنتی ناباروري(

  1سیده زهره بزرگ نژاد
چه در سپهرعلمی شکل گیرند و یا غیر  این مفاهیم. ردبتوان با مفاهیم به طور موثر کار کباید جامعه از منظر علمی هر براي فهم 

موضوع مفاهیم عام کل . مفاهیم عام و مفاهیم خاص: اند اي از علم دو دسته این مفاهیم در هر حوزه.منشأیی تاریخی دارندعلمی، 
لذا براي فهم شیوه هاي زندگی مردم یک جامعه، مطالعه  .بشریت است، در حالیکه مفاهیم خاص مربوط به شرایط ویژه هستند

در حوزة شیوه هاي درمان، باالخص درمان ناباروري در ایران با مفاهیمی . مفاهیم خاص آن جامعه از اهمیت زیادي برخوردار است
به  .تی ناباروري قرار دادخاص روبرو می شویم، این دسته از مفاهیم را می توان در دسته بندي کلیتر یعنی شیوه هاي درمان سن

علت اهمیت زیاد مسئله باروري و فرزندآوري در بسیاري از فرهنگها از جمله فرهنگ سنتی جامعه ما، فردي که دچار مشکل 
مقاله حاضر بر ). مدرن(از درمان هاي سنتی گرفته تا درمان غیر سنتی ؛کند ناباروري است اقدام به روشهاي مختلف درمان می

 .درشیوه هاي درمان سنتی ناباروري در ایران تمرکز داردمفاهیم خاص 
کمی انجام شده است، به طوري که در ابتدا با کمک مشاهده همراه با مشارکت و مصاحبۀ عمیق با -این مطالعه به صورت کیفی

به روش پیمایشی و  زن نابارور، روشهاي مختلف درمان سنتی و مفاهیم خاص در این حوزه روشن شده است و در ادامه، مطالعه15
زن نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروري استان مازندران که به صورت تصادفی انتخاب شده  95به صورت مقطعی بر روي 

دهد که در حوزة درمان  یافته هاي تحقیق نشان می .اند، اجرا شده و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است
در جامعه  روبرو هستیم، همچنین.... ی ناباروري با مفاهیم ضامن، دعانویس، افراد سریع االجابه، چله بري، دعا درمانی، نذري وسنت

مراجعه به  درصد 4، "ضامن"درصد مراجعه به  8، "دعا نویس"درصد مراجعه به 14، "نذر و نذري"درصد  20آماري مورد نظر؛
  .دیده شده است "چله بري"نجام عمل درصد ا 4و  "افراد سریع االجابه"

  .شیوه هاي درمان سنتی، ناباروري مفاهیم عام، مفاهیم خاص، :واژگان کلیدي
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  هاي زندگی در تاریخ ایران ساختار اجتماعی و ساحت
 1علیرضا بهاالدین پور

این . هاي اجتماعی را هدایت می نمایددهد که الگوي مشخصی فرآیند ساختارمند شدن کنش تاریخ ایران به خوبی نشان می
بنابراین بررسی ساختار ارتباطات و . ساختارهاي اجتماعی زمینه و چارچوبی را براي ارتباطات و کار اجتماعی فراهم می کنند

وي با شناسایی الگ. تقسیم کار اجتماعی می تواند الگو و روش اصلی ساختارمند شدن کنشهاي اجتماعی را در ایران مشخص کند
 .شود اصلی ساخت دهی اجتماعی، نقاط قوت و ضعف آن آشکار شده و تاثیر آن بر فرآیند تاریخی زندگی ملت ایران مشخص می

یک الگو و قالب .روش این پژوهش، بررسی شیوه زندگی مردم از خالل مشاهدات و گزارشات از روزگار کنونی تا دوران گذشته است
این روش ساخت دهی در حوزه هاي . اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ مشاهده می شود مشخص در زندگی اجتماعی و ساخت دهی

  .شود مشاهده می... مختلف زندگی نظیر خانواده، تعلیم و تربیت ، بازار ، مدرسه ، حکومت و 
کرده ولی روش علیرغم دگرگونیهاي بسیاري که جامعه ایرانی در طول حیات تاریخی خویش با آن مواجه بوده و آن را تجربه 

مهمترین چالش و مسئله در زندگی . ساخت دهی اجتماعی بدون تغییر در ایران باقی مانده و دچار تغییرات خاصی نشده است 
  .اجتماعی ایرانیان پذیرش تغییر در ساخت دهی اجتماعی است

  ر اجتماعی، گروههاي اجتماعیساخت هرمی، ساخت دهی هرمی، کنشهاي اجتماعی، نظام ارتباطات ، تقسیم کا :واژگان کلیدي
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  شناسی ایران؛ تحلیل یک تجربه بر جامعه و جامعه »نگرش از برون«
  1سپیده پارساپژوه

و از برون ) داخل ایران - امیک (شناسی امروز ایران در وضعیت نوعی گسست بین دو بعد نگرشی از درون  به نظر می رسد که جامعه
هاي تحلیلی، در  هاي پژوهشی و شیوه این گسست، از موضوعات مورد مطالعه گرفته تا اولویت. قرار دارد) ایرانخارج از  -اتیک (

شناسی بازتابی ظرفیت  جامعه"با توجه به اینکه . باشد شناسی جامعه ایران قابل مشاهده می شکل گیري دو حوزه مجزا از جامعه
، به نظر می رسد که تاملی بر این )2013وبر، . ف( "اتیک کسب می کند هاي علمی خود را از گسست بین دو نگرش امیک و

دو موضوع اساسی در این رابطه حایز اهمیت است، . شناسی بازتابی بر جامعه ایران را فراهم کند گسست بتواند موضوع نوعی جامعه
ییر بنیادین رابطه بین ایران و غرب طی اجتماعی سه دهه اخیر و تغ -شناسی، دوم وقایع سیاسی  اول خاستگاه غربی علم جامعه

حاصل این دو وضعیت . آنچه که موجب وضعیتی شده است که می توان آن را از دو منظر متفاوت انزوا یا استقالل نامید -این مدت 
داخلی به تولید در ایران مثل سایر علوم از این دست، کامال بومی شده و در بستر  شناسی سو علم وارداتی جامعه این است که از یک

هاي منحصر به فرد خود موضوع مطالعه واحد و  و بازتولید خود ادامه می دهد، اما از سوي دیگر، جامعه معاصر ایران به دلیل ویژگی
شناختی متعددي  هاي جامعه حاصل این موضوع تولید داده. حایز اهمیتی را براي جامعه شناسان خاورشناس غربی فراهم کرده است

و در بطن یک علم واحد ) ایران(واگرا و از هم گسسته، در دو زمینه کامال متفاوت در مورد یک میدان تحقیق واحد  در دو بعد
 .  شده است) شناسی جامعه(

شناسی داخلی ایران به  در مسیر حرکتی از جایگاه پژوهشگر در جامعه)مشارکتی(در این رابطه، یک تجربه شخصی و روش شناختی 
 در رابطه با) رفلکسیو(شناسیایران در خارج از کشور، نویسنده را به سمت نوعی تفکر بازتابی شگر در جامعهسمت جایگاه پژوه

هاي این تحلیل  داده. شود به تحلیل داده هاي حاصل از آن پرداخته شود هدایت کردکه در این مقاله سعی می موضوع مذکور
  . ین شده در رابطه با جامعه ایران قرار دارندشناختی غربی تدو همچنین بر پایه برخی از متون جامعه

 "از درون"شناسی ایرانی  هدف از این بررسی در درجه اول نشان دادن عناصر اصلی تفاوت و گسست بین فهم جامعه ایران و جامعه
بر سر راه  در این راستا همچنین سعی خواهد شد تا به تاملی بر مشکالت و موانع علمی و روش شناختی. است "از بیرون"و 

  . بپردازیم شناسی یکپارچه در رابطه با جامعه ایران، همکاري بین این دو گرایش و شکل گیري یک علم جامعه
  .جامعه شناسی بازتابی، نگرش امیک، نگرش اتیک، تفکر بازتابی:واژگان کلیدي
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  هاي اجتماعی تحول مفهوم عشق در شعر کالسیک و شعر امروز فارسی؛ ریشه
  )1380دفتر عاشقانه دهه  9مطالعه موردي (شناختی از چرخش مفهومی عشق  گزارش جامعه

  1یوسف پاکدامن

آیا مفهوم عشق در اشعار شاعران جوان امروز ایران با مفهوم عشق در اشعار شاعران کالسیک این مرز و بوم تفاوت دارد؟ در این 
 .عمل آمده است تا به چرایی این تفاوت معنایی پرداخته شودگزارشِ تحقیقی، به این پرسش پرداخته شده و کوشش به 

. در پژوهشِ حاضر از روش مطالعه اسنادي و تکنیک تحلیل محتواي کیفی براي پاسخ دادن به مسأله تحقیق استفاده شده است
  . بوده است که به روش هدفمند انتخاب شدند 80کتابِ شعرِ جوانِ دهه  9جامعه آماري این پژوهش، 

خوانی داشته  هم هم دهد که مفهوم عشق در شعر کالسیک و شعر جوان امروز ایران، تنها در کلمه با هاي این پژوهش نشان می فتهیا
طور نتایج این تحقیق حاکی از آن است که علّت چرخش معنایی مفهوم عشق در  همین. و محتوایی از اساس متفاوت باهم دارند

  .ي ایران در ساحت سنت مدرنیته است ن ساختار معرفتی جامعهشعر جوان امروز ایران، قرار گرفت
  .مدرنیته عشق، شعر کالسیک، شعر جوان امروز،:واژگان کلیدي
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  هاي مدرنیته و توسعه در ایران بررسی چالش
  1ناصر پوررضا کریم سرا

خصلت . شود اي گوناگون اجتماعی یک جامعه متبلور میفرایند توسعه پیچیده و چند بعدي است و در بستره در معناي عام،
توسعه در بستر  »دال«بنابر این . هاي پایدار و قابل تعمیم را براي این مفهوم مشکل کرده است یافتن مصداق چندوجهی توسعه،

ماهیت هنجاري ویژگیهاي ساختاري و تنوع فرهنگی جوامع و  .یابد هاي مختلف قابلیت ارجاع و همنشینی متنوع می گفتمان
همین ضرورت ایجاد . پارامترهاي مدرنیسم، سبب شده نتوان مسایل توسعه را در قالب یک نظریه یا رویکرد خاص تبیین کرد

 .طلبد سنتزي نظري از رویکردهاي گوناگون مرتبط با ویژگیهاي ساختاري و فرهنگی جامعه ایران را می
پردازیم و  هاي مدرنیته و توسعه در ایران می چالش به تحلیل گفتمانی اي وکتابخانه اسنادي مطالعه شیوه از استفاده با تحقیق دراین

هاي مدرنیسم و توسعه  ي مرتبط با سنخ شناسی چالش ارزشی و محلی زمینه پرورده -هاي معرفتی، ایستاري  به دنبال یافتن داللت
  .در ایران هستیم
گیري مدرنیسم الزاما از خط سیر پیوسته و تکاملی  و روند بروز و شکل هاي توسعه نشان از آن دارد که توسعه بررسی گفتمان

به رغم گوناگونی رویکردها و . و بنابراین کشف و تدقیق در اصول تحول درونی و عناصر ذاتی جامعه ایران الزم است کند پیروي نمی
مشترك میان این رویکردها با منظري واسازانه و هاي  هاي مطرح شده در این موضوع، این نوشتار با تأمل در دقایق و الیه گفتمان

 هاي هاي مرسوم به واکاوي چالش پردازد که بتواند به دور از دوانگاري بندي نظري خرده گفتمان دیگري می انتقادي به مفصل
  .هاي نهادي بپردازد هاي اجتماعی، فرهنگی و پتانسیل مدرنیته و توسعه در ایران مرتبط با ساخت

  .هاي توسعه، ساخت اجتماعی مدرنیته، مدرنیسم، توسعه، گفتمان :واژگان کلیدي
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شناختی تأثیرپذیري ایران از غرب در تئوریزه  ضرورت توجه به اهمیت تئوریک پیامدهاي جامعه
  کردن جامعه ایران

  1علیرضا تاجداري
ر مستقیم و غیر مستقیم حاصل روبرویی و تأثیرپذیري ایران از غرب هاي اجتماعی شکل گرفته در ایران معاصر به طو بخش زیادي از واقعیت

علیرغم فراگیري پیامدهاي اجتماعی و فرهنگِی تأثیرپذیري از غرب، و علی رغم مطالعات بسیاري که در مورد این موضوع صورت . بوده است
البته در . ي از غرب و پیامدهاي آن صورت نگرفته استشناسی ایران براي تئوریزه کردن تأثیرپذیر گرفته است، تالش چندانی توسط جامعه

. مثل تئوري وابستگی و شاید تئوري مدرنیزاسیون - هایی وجود دارند که این واقعیت بنیادي را مورد توجه قرار داده اند علوم اجتماعی تئوري
ها وارد شده  ن از غرب انتقاداتی است که بر این تئوريشناختی تأثیرپذیري ایرا شناسان ایرانی به اهمیت جامعه یکی از دالیل بی توجهی جامعه

این انتقادات نباید باعث نادیده گرفتن اهمیت تئوریک تأثیرپذیري ایران از غرب شود، بلکه شایسته است تئوریزه کردن این واقعیت از . است
تأثیرپذیري از غرب و پیامدهاي آن در تئوریزه کردن جامعه کند اهمیت  مقاله حاضر تالش می. اند ادامه یابد اي که این انتقادات وارد شده نقطه

در قسمت دوم . شود شناختی تأثیرپذیري ایران از غرب ارائه می ابتدا به اختصار شواهدي تاریخی پیرامون اهمیت جامعه. ایرانی را یادآوري کند
در بخش سوم مقاله . اختی و انتقاداتی که بر آنها وارد شده استشن هاي جامعه شود به جایگاه تأثیرپذیري جوامع غیرغربی در تئوري اي می اشاره

مثل تعامل عناصر  –شناختی آن  توان پیامدهاي جامعه شود که چگونه با نگاه متفاوت و جدید به تأثیرپذیري ایران از غرب می نشان داده می
هاي نظري محتمل در تئوریزه کردن  ها و سوگیري آسیبدر پایان برخی . را شناسایی و تئوریزه کرد -اي شدن ایرانی و جهانی و دورگه

 .شوند معرفی می -که بیشتر ناشی از مقایسه جوامع غیر غربی و غربی است -تأثیرپذیري از غرب
  .   اي شدن جهانی شدن، دورگه - تأثیرپذیري ایران از غرب، جوامع تأثیرپذیر، ایرانی :واژگان کلیدي
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  شناسی در ایران تحلیلی از مشکالت جامعه؛ سی ما کم اثر است؟شنا چرا جامعه
 1یاسر جاللی

سازند وبرخی دیگر  هاي تئوریک و نظري را مطرح میبرخی محققان ضعف. سالهاست که صحبت از نقد علوم اجتماعی است
ان و مشکالت فراروي آن را این مقاله می کوشد با نگاهی متفاوت، وضعیت جامعه شناسی در ایر. هاي روشی ورویکري را ضعف

فردگرایی «گزیده شده است که از یک طرف مبتنی بر توجه به سطوح خرد و متمایل به  بدین منظور رویکردي بر . بررسی کند
 .واسطه پژوهشگر با سوژه تحقیق وابسته استاست و از سوي دیگر از لحاظ روشی به مشاهده مستقیم و ارتباط بی» شناختیروش

و سپس تجربه ها و ) افراد(از رویکردهاي قبلی بررسی جامعه شناسی جدا بوده و به سطوح زیرین یعنی عامالن این رویکرد
 . هستند» جامعه شناسان«پندارهاي ذهنی آنها نزدیک می شود؛ سوژه اصلی در علم جامعه شناسی ایران خود 

الزم . تفاوت باشد شناسان باشند بی ین علم که همان جامعهتواند نسبت به تولیدکنندگان وفعاالن اصلی ا شناسی نمی بررسی جامعه
ها  همچنین محقق باید بتواند سوژه. دهند مورد توجه قرار گیرند شناسی را شکل می است این کنشگران به عنوان عاملینی که جامعه

هش گاه از طریق مشاهده مشارکتی میسر این امر در این پژو. را بررسی و با مشاهده مستقیم یا با واسطه، رفتار آنها را مطالعه کند
شناسان  بر این اساس به زیست اجتماعی و تجربه جامعه. هاي غیرمستقیمی مثل مطالعه اسناد و مدارك شده و گاه نیز با روش

سی شنا ها به تحصیل و پژوهش در حوزه جامعه نگارنده که خود سال. شوند هایی در این خصوص جمع آوري می پرداخته شده و داده
واسطه خود را در این تحقیق  پرداخته، مشاهدات و مطالعات خود را به عنوان منابع جمع آوري اطالعات در نظر گرفته و تجربه بی

  . گیرد به کار می
ایرانی چگونه است؟ آنها » شناسانجامعه«کند که وضعیت  محقق بر اساس رویکرد اتخاذ شده، سوال تحقیق را اینگونه مطرح می

کنند؟ و اساسا استادان و پژوهشگران برجسته این علم در ایران با توجه به تولیدات علمی خویش در  هایی را دنبال می تچه فعالی
-توان یک تیپولوژي مشخص ازآنها به دست داد؟ نگارنده با ارائه یک تیپولوژي از جامعه گیرند و آیا می هایی قرار می چه دسته بندي

ي نسبتا دقیق از فضاي علمی این حوزه ارائه کند تا در درك بهتر نقاط قوت و ضعف جامعه شناسی کوشد تصویر شناسان ایرانی می
این تیپولوژي که یافته اصلی این نوشتار است شامل دسته بندي کلی از اصلی ترین فعاالن این حوزه است که عمومُا در . موثر افتد

ین دسته بندي مواردي مثل تولیدات علمی، رعایت اخالق و بی طرفی مبناي ا. کنند سطح آکادمی و نیز فضاي پژوهش فعالیت می
  .علمی، صداقت در کار علمی و نوآوري و خالقیت در کار است

  . پردازينقد علوم اجتماعی، تولید علم، تیپولوژي، جامعه ایران، نظریه:واژگان کلیدي
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  )يجمهور استیبر انتخابات ر دیاکبا ت( رانیدر جامعه ا یاسیس یرفتارشناس اتینظر یابیارز
  1مریم جمشیدي

در این . هاي جامعه و حتی حکومت در ایران را تبیین کرد توان رفتارها و واکنش شناسی وجود دارند که بر اساس آن می هایی در جامعه نظریه
توان به این موضوع  در همین حال، می. ، مورد بررسی قرار گیرد1376و  1384مقاله سعی خواهد شد تا این موضوع در دو مقطع سالهاي 

 . پرداخت که روند هشت سال گذشته چه تاثیري بر رفتار جامعه ایران گذاشته است
هاي روساي جمهوري کشورمان به وقوع پیوسته، به قضاوت درباره تبلیغات کاندیداهاي ریاست  بر رخدادهایی که در طول دولت جامعه ایران بنا

مین خاطر است که تاکنون سه رییس جمهوري متفاوت به لحاظ رویکرد سیاسی و اقتصادي، در ایران پس از به ه. است جمهوري نشسته
آید که رفتار مردم ایران هنگام انتخاب رییس جمهورشان بر اساس چه  از این منظر، این سوال پیش می. اندانقالب اسالمی به روي کار آمده

 1376ي وجود دارد که به تبیین و تحلیل آراي مردم و فردي را که به عنوان رییس دولت در سالهاي ا مدلی نظري، قابل تبیین است؟ آیا نظریه
  انتخاب شده است، بپردازد؟ 1384و 

آید که هشت سال ریاست جمهموري آقاي احمدي نژاد، فضاي جامعه ایران را به چه سمتی پیش برده است؟  همچنین این سوال پیش می
در این . هایی که تبیین کننده جامعه و حکومت در ایران هستند، قابل تحقق است بررسی این مقوالت، با توجه به نظریهپاسخ به این سواالت و 

شود روش تحقیق به کار خاطرنشان می. هاي سیاسی و اجتماعی در ایران نیز کمک گرفت توان از مطالعات تجربی مربوط به موضوع راستا می
  . نظري است -رفته در این مقاله، توصیفی 

  .انتخابات، رفتار مردم، جامعه ایران، رفتار شناسی سیاسی: واژگان کلیدي
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  ؛ولی خودساخته قاجاریان» سرنوشت محتوم«تقدیرگرایی، 
  بررسی تقدیرگرایی شاهان و دولتمردان قاجاري و تاثیر آن بر عقب ماندگی جامعه ایران

  2 جوادي ، ریحانه1محمدرضا جوادي یگانه
گرانِ حاضر در صحنه قدرت در آن گیري در عرصه کالنِ سیاسی براي شاهانِ قاجار و دیگر کنشهاي گریز از تصمیمیکی از شیوه

در واقع، به . است -باشد» اهللا ظل«، »بشر«حتی اگر آن - » بشر«دوره، توسل به تقدیرگرایی و واگذاريِ امر به نیروهاي فراتر از توانِ 
هاي پیِش رو، دلیلی بودند و ناگزیر به انتخاب یکی از راه هاي سیاسی د براي شاهانِ قاجار که همواره در میانه دوراهیرسنظر می

 .بهتر از اینکه قران نحس بود و استخاره خوب نیامد و درویش صالح ندید، وجود ندارد
ه قاجار از محمدشاه قاجار گرفته و تاکید و تکیه اش هاي شاهانِ سلسلتوسل به نیروهایی جز تدبیرِ نفس، به طورِ مشخص در کنش
شاه و اعتماد دیرینه اش بر قرِن سعد و نحسی که مستوفی الممالک بر دم مسیحایِی درویش مسلک میرزا آقاسی تا ناصرالدین

تردیدهاي  میانهاستخاره نیز، روي دیگري از این سکه تقدیرگرایی است که به ویژه، در . خوردکرد، به چشم می تعیین می
هاي او، جهت  گیريشاه قاجار به انجام هر کنشی، از خروج از خانه خویش گرفته تا به توپ بستنِ مجلس،  به تصمیممحمدعلی

گونه از کند، لزوما با متنِ دین سازگار نیست و برداشتی خرافیهرچند این تقدیرگرایی که در قالِب استخاره بروز می. دهدمی
  .هبی استاعتقادات مذ

طرفیِن دعواِي اصالحات در دوره . خورد از سوي دیگر، این تقدیرگرایی در معادالت سیاسی دربار قاجار نیز آشکارا به چشم می
در اثبات مدعاي خویش نیز . کننددهند و وعده دیدار به آخرت تعیین میناصري، بارها و بارها، یکدیگر را حواله به روزِ نیامده می

ه به دنبالِ استدالالتی قانع کننده باشند، از انواعِ سوگندهاي دینی و مذهبی براي به کرسی نشاندن سخن خود سود بیش از آنک
  .جویند می

اعتماديِ نسبیِ شاهان قاجار به تدابیرِ   هاي متعدد از روس و انگلیس از سویی، و بی هاي ملی در سطح جهانی و شکست ناتوانی
ساده تر این شاهان از شرایط و وقایع زمانه، در مقایسه با دوره صفوي از سوي دیگر،باعث ترجیح  قلم خود و درك وزیران و اهل

هاي انقالبیون در خارج از حوزه دولت براي تغییر ساختاري  ناکامی اصالحات دولتی، و تالش. تقدیر بر تدبیر در میانِ آنان می شد
  . نیز از علل دیگر رواج روحیه تقدیرگرایی در آنها بوده است) از انگلیسو ترس آنها (حکومت و وابستگی شاهان قاجاري به روس 

عالوه بر آثار مستقیم تقدیرگرایی، این . ماندگی ایران است تقدیرگرایی شاهان قجري،و به تبع آن ایرانِ دوره قاجار، یکی از علل عقب
متر مورد توجه قرار گرفته است، از جمله بررسی اینکه رویه، پیامدهاي دیگري نیز در دوره قاجار به همراه داشته که تاکنون ک

شد؛ راه را بر هرگونه کنشِ سیاسی بست و  گیريِ دیالوگ میانِ افراد حاضر در عرصه قدرت چگونه این تقدیرگرایی، مانع از شکل
تنداتی از سه پادشاه قاجاري، رواج این این مقاله بنا دارد تا با ارائه مس. نتیجه و ابتر باقی گذاشتتعامالت و مناسبات سیاسی را بی

رویکرد تقدیرگرایانه را در دوره قاجار نشان دهد و سپس به بررسی علل شکل گیري و پیامدهاي آشکار و پنهان آن در عرصه 
  .سیاسی و اجتماعی در ایران آن دوره بپردازد
نازلی از توانایی خود نسبت به کنترل آینده خود  وضعیتی فکري که در آن فرد درك«تقدیرگرایی در نظر راجرز، عبارت است از 

، ردفیلد، مانفرد، و روزن استفاده می شود و  ، فاستر، تاکس در این مقاله براي بررسی تقدیرگرایی از نظریه هاي راجرز، لوئیس. »دارد
ی تقدیرگرایی در دوره قاجار پرداخته ، به بررس)شامل نامه ها، فرمان ها، خاطرات و سفرنامه ها(با استفاده از تحلیل محتوا اسناد 

  .می شود
  . تقدیرگرایی، دولتمردان قاجار، عقب ماندگی، تدبیرگرایی، معادالت سیاسی :واژگان کلیدي

                                                             
 )myeganeh@ut.ac.ir(شناسی دانشگاه تهران  دانشیار جامعه.  1
 شناسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد جامعه.  2



  q38   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  امکان یا امتناع پیش بینی انقالب ها
 1علی محمد حاضري

ها وتجارب  ال که آیابر اساس تئورياین سئو.ها مشکل پیش بینی پذیري انقالب است ترین موضوعات دربحث انقالب یکی از غامض
اي است که هنوز  اي معین راپیش بینی کرد یاخیر مساله اي خاص ودوره توان وقوع یا عدم وقوع انقالب در جامعه علمی موجود می

نظري توسعه شگفت انگیز ادبیات  علیرغم بسط و هاي اخیر، ویژه طی دههه شاید این نکته که ب .پاسخی قانع کننده نیافته است
اند نوعی مصونیت در قبال انقالب براي خود یا  هایی که این ادبیات را نیز در اختیار دارند نتوانسته قدرت و ها انقالب،حکومت

هاي خوبی براي  توانند توجیهات یا تبیین ها حداکثر می گواه آنست که این تئوري .هاي مورد حمایت خود ایجاد کنند نظام
کنند ولی هنوز  انقالب را تبیین می اند که بعد از وقوع، هایی پسینی به عبارت دیگر اینها تئوري .م کنندهاي محقق شده فراه انقالب

 .اند توانایی که وقوع انقالب را پیش بینی کنند نرسیده به چنان حدي از اعتبار و
ها بر اساس  شوند چرا که نوعاُ حکومت ل میتبدی  خود به عاملی براي ابطال خود ها عمال بعد از تولد، شاید بتوان ادعا کرد که تئوري

هاي کور  سود جستن از نقطه متقابال انقالبیون با نوعی ابتکار و بینند و خود را تدارك می راهکارهاي تداوم وبقاي هاي موجود، تئوري
 ب شاید بتوان گفت هر انقالبی،بدین ترتی. دهند اند بسیج انقالبی خود را سازمان می ها از آنها غفلت کرده هایی که حکومت وگریزگاه

هایی  نوشدگی تئوري این امر رمز پویندگی و .معرف عناصر یا مقوالتی است که در ادبیات موجود، مورد غفلت بوده است نفسه، فی
ح این مقاله،کوششی است در بسط وتشری .شوند نحوه وقوع موارد جدید ساخته می در تبیین علت و است که پس از وقوع انقالبها و

  .کند به وجوه نظري این سئوال ها شفافیت بیشتري ببخشد این مساله وتالش می
 .، پیش بینی انقالب ها، نظریه هاي انقالبانقالب  ، امکانانقالب  امتناع :واژگان کلیدي
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  آسیب شناسی ازخودبیگانگی طبقه متوسط جدید ایران بعد از انقالب در کالن شهرها
  1قاضی روژان حسام

که شکل گیري اجتماعی در قبل و بعد از انقالب اسالمی محسوب می شود  –از نیروهاي عمده در تحوالت سیاسی یکی طبقه متوسط جدید 
این طبقه خود محصول توسعه زندگی شهر نشینی و زندگی در کالن شهرها می باشد که بدنبال توسعه ساختارهاي بوروکراتیک و رشد 

طبقه متوسط در ایران از یک طرف به وجود می آیند و از طرف دیگر از بین می روند و ما شاهد هستیم . یافته است گان توسعهکردتحصیل 
یعنی به نوعی با  ؛که این طبقه به نسبت باالیی با شکاف عظیمی میان آنچه انجام می دهد، با آنچه که کارویژه اصلی اش است روبرو شده است

س انفصال، جدایی و عدم پیوند بین ذهنیت خود و محیط پیرامون خود روبرو می گردد که طی آن شخصیت مسئله از خودبیگانگی و احسا
 .به طوریکه انسان غیر را خود احساس می کند واقعی فرد در آن طبقه اجتماعی زایل می گردد و شخصیت بیگانه اي در آن حلول می کند،

،  شت که،گسترش تقسیم کار موجب گذار جوامع از یک مرحله سنتی، سادهبا اشاره به نظریه آنومی دورکیم بایستی اذعان دا
همچنین بایستی اذعان داشت که گسترش تقسیم کار که با . مکانیکی به مرحله مدرن، صنعتی، پیچیده و ارگانیکی شده است

ی و مادي فراوانی به دنبال هاي انسان توسعه شهرنشینی و تقسیم کار همراه است، همواره به آسانی پدیدار نمی شود و هزینه
هاي  در چنین حالتی کارکردهاي نهادها در یک بخش از تقسیم کار نمی تواند با اعمال و انتظارات مردم در بخش. خواهد داشت

شناسی ازخودبیگانگی طبقه متوسط جدید ایران بعد از انقالب  بنابراین تالش می شود در این راستا به آسیب. دیگر هماهنگ باشد
  .خته شودتوسعه سریع کالن شهرها، پرداطی 

   .شناسی ازخودبیگانگی،کالن شهرها، طبقه متوسط جدید، تقسیم کار، آسیب: واژگان کلیدي
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  جایگاه اجتماع در تاریخ سیاسی جدید
 1عبدالرحمن حسنی فر

 هیچ دولتی بدون جتماع و حاکمیت شکل می گیرد وسه عنصر سرزمین، مردم یا ا از ترکیب دولت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی،
مساله  .با این همه، نحوه تبلور هر یک از اجزاء شکل دهنده دولت متفاوت است .گیرد این اجزا، شکل وجودي واقعی به خود نمی

ن است که در هر ها به عنوان یکی از اجزاء اصلی شکل دهنده آ اصلی این مقاله بررسی نوع و نحوه تبلور وجودي مردم در دولت
 .هاي متفاوتی درباره آن مطرح شده است متفاوت بوده و دیدگاه زمان

بریم نحوه ظهور مردم یا اجتماع در عرصه سیاست به مثابه پایه، اساس و مبناي  بسر می» دوران مدرن«امروزه که در وضعیتی بنام
ان یک عضو شکل دهنده دولت بلکه هویت بخش و پیش در تاریخ سیاسی جدید، اجتماع نه تنها به عنو.شودنگریسته می دولت،

و سیاست در معانی حداکثري یا حداقلی آن هم به نوعی برآیندي از اجتماع و اعضاء آن  برنده دولت وتمام نهادهاي اجتماعی است
هترین تعبیر نخبگانی قهرمانان، در ب .شود بلکه نقش فرد فرد اعضاء اجتماع مهم می در این دوران نقش افراد قهرمان کم و .است

به عبارت . هاي اجتماع تعریف می شود شان در راستاي نیازها و خواست هستند که حاصل اراده و تدبیر جمعی وحرکت و فعالیت
هاي  هاي تک تک افراد اجتماع داراي اهمیت است و باعث پیشبرد بهتر امور آن خصوصا در عرصه ها و قابلیت ها، ظرفیت دیگر ویژگی

  .شود اجتماعی میسیاسی و 
به ویژه درمطالعات تاریخ سیاسی به دو دوره متفاوت  هاي تاریخی نوع و نحوه ظهور مردم از منظر سیاسی و اجتماعی در پژوهش

که موضوع اصلی این مقاله است جایگاه مردم و اجتماع از اهمیت اصلی و » تاریخ سیاسی جدید«در . شود قدیم و جدید تقسیم می
  .هاي تاریخی این موضوع را تبیین کندکوشد با رویکردي نظري و بیان برخی از مصداق است که نگارنده می اساسی برخوردار
  .، تاریخ سیاسی جدید، دوران مدرن، تاریخ اجتماعی اجتماع، جامعه، تاریخ سیاسی: واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  )hassanifar@yahoo.com(عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .  1



  q41   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  یزد شهر هاي خانواده اقتصاد بر شدن جهانی تأثیر بررسی
  1عقدایی حسینی لیرضاع سید

موسوم به جهانی شدن بوده   در همین دوره» خانواده«شاید بتوان گفت که مهمترین و بیشترین تأثیر تغییر تحوالت اجتماعی بر 
نظران، جهانی شدن توانسته است ساختار خانواده را زیر و رو کند و الگوي جدیدي را از خانواده  اي از صاحب است، و به تعبیر عده

کوشد در حد توان به توصیف،  این مقاله می .هاي گذشته است کند که به کلی متفاوت از خانواده در دوران می) و یا تحمیل(فی معر
مشکالت، تالش برآن بود به  توجه به محدودیت و با .بر خانواده بپردازد» جهانی شدن«ي  بررسی و تحلیل آثار و پیامدهاي پدیده

که چطور خانواده ها درانتخاب و خرید  عه شناسی اقتصاد و تاثیر جهانی شدن پرداخته شودفاکتورهاي اقتصاد و سپس جام
 .محصوالت عمل می کنند
  :اهداف تحقیق عبارتند از

  بررسی نتایج جهانی شدن بر اقتصاد خانواده ها -1
  بررسی آثار ارتباط جهانی شدن و خانواده ها -2
  امناسب جهانی شدن براقتصاد خانواده ها ارائه پیشنهادات مناسب جهت کاهش آثار ن -3
  .بررسی تاثیر ورود کاالهاي خارجی بر اقتصاد خانواده ها -4

روش  مشاهده همراه با مشارکت و پرسشنامه، مصاحبه، از چند روش تحقیق همچون مشاهده، در این تحقیق سعی شد اوال،
مکان افراد تحقیق یکسان باشند و دیگر اینکه با یک پیش دوم اینکه در حصول نتیجه سعی شد تا حد ا. اسنادي استفاده شود

  .دوآزمون به رفع نواقص پرداخته ش
ها باید به این مساله اذعان کرد که جهانی شدن تاثیر عمده اي  با توجه به تمامی سواالت و پاسخها و جمع بندي، در تحلیل جواب

 و ورود کاالها .ساخت مبادرت به خرید می کنند فاکتورهاي قیمت و دودرآم توجه به تورم، خانواده ها با و اقتصاد گذاشته است بر
اما، عامل تورم ودرامد . نها گذاشته استآسطح خرید  مالك و رقابت تاثیر عمدهاي بر اقتصاد خانواده ها و باالبردن سطح انتخاب و

  .آنان در محدود کردن سطح خریدکامال موثر بوده است
  .اده، جهانی شدن، جهانی سازي، تجارتاقتصاد، خانو :واژگان کلیدي
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 شناختی تاریخی و تاریخ جامعه شناسی جامعه
  1حسن حضرتی

این رویه به . گیرد شناسی دانشی مفهوم ساز نیست و معموال تعریف مفاهیم نظري مورد نیاز خود را از دیگر علوم به عاریت می تاریخ
بنابراین آن زمان که سخن از مفاهیم نظري . ي نظري است، امري پذیرفته شده استها جهت ماهیت دانش تاریخ که فاقد دغدغه

گیرند و تعریف این مفاهیم را بر عهده عالمان علوم دیگر  اي به میان می آید، تاریخ ورزان موضع منفعالنه در پیش می بین رشته
  .سپارند می

شناسی و به  اي با محوریت جامعه تعریف این مفهوم بین رشته. کند نیز صدق می "شناسی تاریخی جامعه"این مساله درباره مفهوم 
کند که تاریخ ورزان مفاهیمی  تا اینجا مشکلی وجود ندارد، اما مشکل آن زمان به بروز می. دست عالمان این علم صورت گرفته است

  .کنند این مفاهیم را ترویج میکنند و به دنبال آن فهم ناصوابی از  از این دست را وارد برنامه آموزشی رشته خود می
شناسی در  اي تاریخ و جامعه کند بر آن است تا نشان دهد آنچه درباره مطالعات بین رشته اي که ارائه می راقم این سطور در مقاله

ی شناس جامعه"زیرا اساسا . "شناسی تاریخی جامعه"است نه  "شناختی تاریخ جامعه"دروس آموزشی رشته تاریخ باید درج شود 
تاریخ "اي دنبال کنند  شناسان و آنچه تاریخ ورزان الزم است در قالب پژوهش بین رشته امري است مربوط به جامعه "تاریخی
  ."شناسی تاریخی جامعه"بخوانند نه  "شناختی تاریخ جامعه"فلذا دانشجویان تاریخ باید . است "شناختی جامعه

  .اي شناختی، مطالعات بین رشته هشناسی تاریخی، تاریخ جامع جامعه :واژگان کلیدي
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  واره هاي بدکارکرد در میدان پژوهش و ضرورت اقدام پژوهی اجتماعی عادت
 2مهناز میرزایی ،1مجید حیدري چروده

ارش بسیاري از محققان و همچنین سف. هاي فرهنگی و اجتماعی، کاربردي شدن آنهاست هاي مهم مربوط به پژوهش یکی از ارزش
اجتماعی  - دهندگان تحقیق، انتظار دارند نتایج تحقیقات انجام شده به تصمیم گیري و اقدامات معطوف به تغییر و اصالحات فرهنگی

. این شکاف در تحقیقات دانشگاهی بیشتر است. با وجود این ما شاهد نوعی شکاف بین حوزه پژوهش و عمل هستیم. کمک کند
اجتماعی و استفاده از  -هاي فرهنگیهاي بدکارکرد در میدان پژوهش واره شناسایی و نقد عادتمقاله حاضر تالشی است در جهت 

ها و هنجارهاي  یند عینی ارزشآعادت واره به بیان بوردیو عبارتست از بر. اجتماعی-روش اقدام پژوهی در قلمرو مسائل فرهنگی
تاکید وي در پژوهش شروع از زمین تحقیق و تاکید بر . ابدی حاکم بر فضاي اجتماعی که در کنش کنشگران اجتماعی عینیت می

بر اساس این . کند واره تحت تاثیر آموزش و تحوالت فضاي اجتماعی تغییر می او معتقد است ساخت عادت. آموزش و تغییر است
توان به اصالح  مله آنها میهاي مختلفی وجود دارد از ج شناسی در اصالحات فرهنگی و اجتماعی راه دیدگاه براي افزودن سهم جامعه

سازي نظریات، ارتقاي سطح مهارت تحقیقات کاربردي در بین دانشگاهیان، تعریف جایگاه  فرایند آموزش نظریه و روش تحقیق، بومی
ا هاي پیوند تحقیق ب یکی از مهمترین راه. ها اشاره نمود هاي اجتماعی در توسعه علم، ارتقاي نقش پژوهش در سیاست گذاري پژوهش

. اي و توجه به مشارکت است داراي چهار ویژگی ماهیت عملی، تاکید بر دگرگونی، فرایند چرخهاین روش . عمل، اقدام پژوهی است
چرخه اقدام پژوهی چرخه تفکر انتقادي و اقدام بوده و تالشی است براي . گیرد در این روش اقدام و پژوهش همزمان صورت می

اما در ایران تحقیقات اقدام پژوهی عمدتا در حوزه . آید  به فرایند دگرگونی و اصالح بدست می رسیدن به شناختی که با پرداختن
هاي اجتماعی  مسائل آموزشی انجام می شود و تاکید آن بر فرد بوده و علیرغم ماهیت و کارکرد اصالح گرایانه و عملگرایانه، در حوزه

ام پژوهی در سطح میانه و کاربرد آن در تحقیقات فرهنگی و اجتماعی می تواند استفاده از اقد. و فرهنگی نمود چندانی نیافته است
 . ها شود زمینه ساز کاربردي شدن هر چه بیشتر پژوهش

  .هاي پژوهش، اقدام پژوهی، میدان تحقیق عادتواره :واژگان کلیدي
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  هاي توسعه ایران در برنامه» توسعه«و » ارتباطات«تحول مفهومی 
  )]1383[و نخستین برنامه توسعه سند چشم انداز  ]1355[طالعه موردي آخرین برنامه توسعه نظام گذشته م(

  2، زهره شاه قاسمی1هادي خانیکی
اي  هاي نظري و عملی به سوي مقوله معرفی شده، اما در ساحت» توسعه اقتصادي«توسعه مفهومی است که اگرچه عمدتا متناظر با 

این تحول گفتمانی متغیرها . هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، علمی و ارتباطی سوق یافته است متضلع و مرکب در حوزه
توان آثار آن را مشاهده  هاي توسعه هم می و عوامل تاثیرگذار در توسعه را نیز دربرگرفته است، به طوري که در اسناد برنامه ریزي

رهاي منتج از آن به سبب تاثیراتی که بر ابعاد دیگر توسعه دارند، از جمله و متغی» ارتباطات«سیرتحول مفهوم  مطالعه. کرد
 .دهد هایی است که این مهم را با وضوح بیشتري نشان می زمینه

) 1383(که آخرین برنامه توسعه نظام گذشته است و برنامه چهارم توسعه)1355(مطالعه تطبیقی ارتباطات در برنامه ششم توسعه 
هاي تاریخی را دربرداشت از دو مفهوم  ها و تفاوت ساله توسعه ایران است، مشابهت 20براساس سند چشم انداز  که نخستین برنامه

گذاراز «بر پایه » ریزي توسعه ملی ابعاد اطالعاتی و ارتباطی برنامه«در برنامه ششم پیشین به . دهد توسعه و ارتباطات نشان می
و  ریزي اطالعات و ارتباط جمعی پرداخته شده از سوي کمیته مشترك برنامه 1355در سال » جامعه سنتی به جامعه اطالعاتی

  .بر پایه اهداف چشم انداز بیست ساله کشور تعریف گردیده است» رشد پایدار اقتصادي دانایی محور«ماموریت برنامه چهارم جدید 
ریزي اطالعات و ارتباطات جمعی برنامه  رك برنامهاین مقاله با تحلیل محتواي مستندات نظري دو برنامه یعنی گزارش کمیته مشت

در این » توسعه«و » ارتباطات«به توصیف و تحلیل مفهوم ) 1383(و مبانی نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه ) 1355(ششم
  .پردازد دو برنامه می

 .در ایران ارتباطات، توسعه، سند چشم انداز، برنامه هاي توسعه: واژگان کلیدي
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 مردم یزد در معماري و انقطاع تاریخی از آن  تجربه زیستهتعین 
 1بهنام خداشناس

معماري بافت تاریخی یزد به مثابه اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان، حاصل تعین بنیادهاي فکري مشخص بوده 
ند با تجربه زیسته، خود را در راه و روش، معماري و پیو روند تاریخی شکل گرفته و هم-بنیادهاي فکري که در طول زمان. است

 .هاي مشخص براي زیستن شده بود اي که باعث تولید راه و روش تجارب زیسته. سبک زندگی مردم قدیم یزد نشان داده است
این انقطاع . شود می اي مشخص از تاریخ، انقطاعی بین مبانی فکري، تجربه زیسته و معماري به مثابه ظرف زندگی پدیدار اما در بازه

روش و تجاربی که بر اساس رویکرد . دهد هاي نوین مردم در شهر و معماري نشان می هاي جدید زیستن و تجربه خود را در روش
  . شود می» زندگی«شناسی انتقادي موجب هجمه به کیفیت  پدیده

امر «ا عطف به فراهم آوري موجبات بازگشت به ها ب شناسی بر اساس ضرورت بازشناسی این بنیان این مقاله با رویکرد پدیده
شامل متون مکتوب (اي  وارداتی، با روش تحلیل محتوا متن تاریخی شهر یزد و روش کتابخانه» مدرنیته«در مقابل وضعیت » زندگی

انقطاع تاریخی از  مردم یزد در معماري و  هاي زندگی و زیستن، گذشته را شناسایی و به تعین تجربه زیسته به کیفیت) و نوشتاري
  . پردازد آن می

  . تجربه زیسته، امر زندگی، مدرنیته، انقطاع تاریخی: واژگان کلیدي
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  یدانشمند اجتماع تیو مسؤول يپرداز هینظر
  1یلیخل لیاسمع

کیِ آینده و چالش اصلِ جامعه، یعنی ها دربارة جامعۀ ایران که راستاي کلّی و نهاییِ آنها بیمنا اي از پرسش این مقاله طرح مجموعه
آیندة ایران . دهد اي براي طرح پرسشی دیگر دربارة رسالت دانشمند اجتماعی در ایران قرار می چالشِ بقاي جامعه است را مقدمه
عه تشخیص توان براي بقاي این جام هاي قابل اتّکاء و عقالنی را می توان حدس زد؟ کدام تضمین چیست و این آینده را چگونه می

توان توضیح داد که جامع  هاي مفهومی می داد؟ میان حال و آیندة ایران چه نسبتی برقرار است؟ جامعۀ ایران را با چه ویژگی
گزارِ مفهومی آن با جوامع دیگر باشد؟ نهادهاي اصلی جامعه حاکی از نیل به چه  خصوصیاّت اصلی آن و مانع حذف مرزهاي تفاوت

 هایی است؟ افق
ألۀ اصلیِ این مقاله ابهام روزافزون آیندة جامعه در چالشِ بقاء و سپس درانداختنِ طرحی براي مسؤولیت علوم جامعه اي در اما مس

» چیستی وظیفۀ دانشمند«کوشد به پرسشِ  شناسی، بخشی از مقاله با استمداد از فلسفۀ علم می از نظر روش. این شرایط است
شرح خود از روند تحوّلات جامعۀ ایران را ارائه داده و از منظر تحلیل محتواي و شناخت  از طرف دیگر، این مقاله. پاسخ دهد

هاي اصلی جامعه را  ها و چالش روندهاي تاریخی و تحوالت تاریخ اجتماعی، ادبیات و اندیشه معاصر ایرانی، چشم اندازي از ابهام
اي که از منظر فلسفۀ علم حاصل آمده،  ورد بررسی در مقابل نتیجهسرانجام با برنهادن تصویر حاصله از روندهاي م. کند ترسیم می

پاسخ مقاله به پرسش اصلی ما این است که دانشمند باید پیش از هر چیز به حقیقت وفادار باشد؛ . به پرسش خود پاسخ می دهد
نه پیشرفت خوديِ خود اصالت دارد این حقیقت در قبال امر مشّخص و موجود خارج از ذهن، یعنی جامعه بدین جا راه می برَد که 

. و نه حفظ وضع موجود، بلکه این بقاي جامعه است که واجد اصالت نهایی و اصلی به عنوان وظیفۀ یک علم اجتماعی است
ها و  اي، قائل به وقوع غفلت نسبی از پرسش ها و میزان ایفاي مسؤولیت علوم جامعه همچنین این مقاله در داوري میان راي ورزي

  .هاي اخیر است هاي اصلیِ جامعه در فراز یک قرنی و باالخص در دهه یژه چالشبو
جامعه شناسی معرفت، فلسفۀ علم، مسئولیت دانشمنداجتماعی، مفهوم پردازي دربارة جامعه ایران، چالش بقاي : واژگان کلیدي
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  نونهادگرایی ایران، بازدارنده نگاه ناخطی
  1دزهرا دادگر فر

هاي  عنوان ایرانی ناظر بر تفاوتبطور ذات باورانه و تقلیل گرانه شایسته نیست چرا که،  روحیات خاص ایرانی،  سخن گفتن از ذات و
ترین  یافته حتی در توسعه(ها و جوامع از سوي دیگر، مردم فرهنگ .هاي گوناگون است هاي مختلف در دوره رفتاري افراد و گروه

الت رفتاري مانند پنهان کاري، دروغ  وضعف کار گروهی و مانند آن بوده و هستند، البته در میان ایرانیان در معرض مشک) کشورها
اخالق و روحیات ایرانی چگونه است؟ خلقیات ایرانی . توان پاك کرد ولی صورت مسأله را نیز نمی. رفتارهاي خوب کم نبوده و نیست

پیشینه بحث درمیان خارجیانِ شرق شناس و خود ایرانیان، در پی دست یابی به  این مقاله ضمن مروري بر. بحث انگیز شده است
مبناي آن بتوان رفتار ایرانی را توضیح داد و از طریق مقایسه و نقد الگوها و نونهادگرایی و ترسیم نمودار نگاهی  عاملیتی است که بر

بستر اجتماعی یا محیط، وقایع و رویدادها، فراگرد کنش و زاویه منسجم و عوامل تأثیر گذار بر این کنش ها داشته باشد که نهادها، 
نتیجه . زندگی ایشان است بیشترین تأثیر را دارد پیشنهاد شده است نگاه عاملیت انسان که متأثر از اقتضا و وابستگی به مسیر

ایجاد بستر اجتماعی مطلوب گیري مقاله آن است که رفتارهاي مطلوب در مقیاس بزرگ اجتماعی، مستلزم اصالحات نهادي و 
این محیط نهادي است که اقتضا می کند افراد بیشتري از یک جامعه، دروغ بگویند، تملق ورزند، دورویی در پیش گیرند و یا . است

 البته تأثیر مسیرگذشته را نمی توان نادیده گرفت، روحیات و خلقیات آن ها ریشه در. در محیط نا امن، پنهان کاري پیشه کنند
اي بی توجهی به نقش این لزوما به معن. سرگذشت نهادهاي آن ها و محیط جامعه آن ها و رویدادهاي تاریخی عارض بر آن ها دارد

 .هاي رمانتیک هستیم در واقع  ما نیازمند درك ژرف تري ازعاملیت انسانی، در وراي اراده گرایی .کنشگران نیست
  .فراگرد کنش، تحلیل نهادي، نگاه ناخطینونهادگرایی ، شرق شناسی،  :واژگان کلیدي
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  هاي توسعه جمهوري اسالمی ایران الگو و مدل توسعه در برنامه
  1صدیقه دانیالی

با گسترش مدرنیزاسیون در جهان، در انتهاي دوره . بیش از نیم قرن از تدوین برنامه هاي توسعه براي کشور ایران می گذرد
ره پهلوي نوسازي و توسعه رنگ و بومی جدي به خود گرفت و از آن زمان تحول و مدرن شدن دغدغه روشنفکران قاجاریه و ابتدا دو

 .آن روز گردید
اولین برنامه رسمی توسعه ایران توسط رضا شاه پهلوي به اجرا درآمد و قبل از انقالب شش برنامه عمرانی و بعد از انقالب اسالمی 

بعد از اتمام جنگ هاي جهانی و به قدرت رسیدن آمریکا و پیشرفت  .ه تصویب و به اجرا در آمده استنیز تا کنون پنج برنامه توسع
فنون و علوم در کشورهاي اروپایی، کشورهاي جهان سوم همواره مورد توجه اندیشمندان اروپایی قرار گرفته و به فراخور حال 

مکاتبی که هدفشان نو نمودن کشورها به سبک و سیاق . هور نمودکشورها و در هر دوره اي از زمان، مکتبی از مکاتب توسعه ظ
  .غربی شدن بود و اینک مکتب نظام جهانی است که مسلط بر کشورها شده است

اما در طول قریب به شست سال گذشته، هنوز این کشور نتوانسته . ایران به عنوان اولین کشور آسیایی برنامه توسعه را تدوین نمود
یکی از مواردي که بر انجام . سعه یافتگی قرار بگرید و برچسب کشور در حال توسعه همچنان بر پیشانی آن استاست در سکوي تو

موفق یک برنامه تاثیر گذار است مدل و الگوي اجرا شده در آن است و در این تحقیق بر آنیم تا الگو و مدل موجود در برنامه هاي 
  .ا بررسی نماییمتوسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران ر

    .، برنامه هاي توسعه جمهوري اسالمی ایران، الگوهاي توسعهدر ایران ریزي توسعه مکاتب توسعه، برنامه :واژگان کلیدي
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  شناسی جایگاه شاعران و نویسندگان زن در تاریخ ادبیات فارسیآسیب
  1سیدعلی دسپ

ت که به دلیل سلطۀ فرهنگ مردساالر، موضوع تجربۀ زنان در ادبیات چندان مورد ترین دلیل منتقدان فمنیست این اسبنیادي
در چنین فضاي فرهنگی . در فرایند تاریخ، زن به یک موجود فرهنگی بدل شده که حقوقش سلب شده است. توجه واقع نشده است

نام زنان است که نویسندگان و شاعران زن، به نوع دیگر آن کتمان  .و اجتماعی، زنان نیز تمایلی به نشر افکار خود نشان ندادند
در پی کشف این مسأله است که  یتحلیل -پژوهش حاضر با روش توصیفی. اندهنگام نشر آثار و افکار خود، نام خود را پنهان کرده

ان در تاریخ ادبیات هاي پژوهش با توجه به جایگاه زندر سنت ادبی، دالیل انکار خالقیت زنان و دستاوردهاي آنان چه بود؟ یافته
مقامی، سیمین گنجوي، ژاله قائمکعب قزداري بلخی، مهستیرابعه( فارسی و با تکیه بر شخصیت چند تن از زنان شاعر و نویسنده

 .، به این مسأله پاسخ داده است)پوردانشور و شهرنوش پارسی
  .، زنان ایرانیشاعران و نویسندگان زن، تاریخ ادبیات،ادبیات مردساالر: واژگان کلیدي
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  شناختی از جامعه ایران هاي جامعه در تحلیل» طبقه متوسط«نگاهی بر کاربرد مفهوم 
  2، محمود فرهادي محلی1نادر رازقی

آن شناسان براي تحلیل جامعه ایران از  یکی از پرمنازعه ترین و پرکاربردترین مفاهیمی است که جامعه "طبقه متوسط "مفهوم
. یکسان نیست» طبقه متوسط«با این حال، رویکردهاي موجود در باب . سازند کنند و تحلیل خود را بر آن استوار می استفاده می

هاي آن در نظریات متفکران غربی با جامعه ایران متناسب  گیري از این مفهوم را به واسطه ریشه شناسان بهره برخی از جامعه
 .گیري از این مفهوم براي تحلیل مسائل اجتماعی در ایران سرشار از ایهام و اختالط نظري است که بهرهدانند و بر این باورند  نمی

زنند و کاربست آن را منوط به رعایت برخی  از این مفهوم حرف می» بهره گیري همراه با احتیاط«شناسان بر  گروهی دیگر از جامعه
توان  هاي اول و دوم محلی از اعتنا ندارد و می نیز اعتقاد دارند که ایرادات گروه گروه سوم. دانند از شرایط روش شناختی و نظري می

مقاله حاضر در پی آن است که . شناختی به کار بست هاي جامعه این مفهوم را هم چون بسیاري از مفاهیم وارداتی دیگر در تحلیل
اند، صحت هر یک از این ادعاها را  امعه ایران پرداختهضمن بررسی مقاالت و کتاب هاي چاپ شده که به مفهوم طبقه متوسط در ج

توان  نتایج بررسی حاضر حکایت از آن دارد که در پس مناقشات پیرامون مفهوم طبقه متوسط می. مورد بررسی قرار دهد
ناوین جدیدتري به عالوه، سنجش مفهوم طبقه متوسط با ع. شناسی ایران را از یکدیگر تمایز داد رویکردهاي خاص حاضر در جامعه

  . باشد چون طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط مدرن با ابهامات و ایرادات نظري و روش شناختی مختلفی روبرو می
  .جامعه ایران، طبقه متوسط، طبقه متوسط سنتی ، طبقه متوسط مدرن :واژگان کلیدي
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 )1340-1357(  ستیزي در ایران غرب
  1اله راسخ کرامت

روش . بودپدیدة اجتماعی با کاربرد سیاسی 1350و  1340هاي  ستیزي در دهه غرب. ستیزي در ایران است ضوع مقاله غربمو
شناسی معرفت در  پژوهی در چهارچوب جامعه این مقاله از دیدگاه ایدئولوژي. اي است پژوهش در این تحقیق اسنادي و کتابخانه

کاري شیوة  محافظه. کاري است ین دیدگاه یکی از اشکال بروز شیوة تفکر محافظهستیزي از ا غرب. ستیزي است صدد کاوش غرب
مخالفت با نظام ) 3مخالفت با برابرخواهی، ) 2مخالفت با لیبرالیسم، ) 1: شود شاخص تعیین می 16تفکر و رفتاري است که با  

) 8مخالفت با پارلمانتاریسم، ) 7گرایی،  ا کثرتمخالفت ب) 6مخالفت با فردگرایی، ) 5مخالفت با آزادي فردي، ) 4دموکراتیک، 
بدبینی به انسان، ) 13اقتدارگرایی، ) 12اقتصاد تعاونی، ) 11تمرکزگرایی، ) 10گرایی،  گرایش به خلق) 9داري،  مخالفت با سرمایه

لذکر ما شاهد رشد برخی ا هاي تحقیق نشان داد که در دو دهۀ فوق یافته. گرایی نخبه) 16گرایش به دین، ) 15نژادپرستی، ) 14
گیري جنبش  ستیزي از عوامل تأثیرگذار بر شکل توان نتیجه گرفت که پدیدة غرب بنابراین می. گرایشات فوق در جامعۀ ایران بودیم

 . بود 1350اجتماعی در اواخر دهۀ 
 .عرفتشناسی م پژوهی، جامعه کاري، ایدئولوژي تفکر محافظه جامعه ایران،غرب ستیزي،: واژگان کلیدي
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  بررسی توسعۀ ایران در دورة رضا شاه پهلوي با توجه به نقش فرهنگ، قدرت و نابرابري
 2، مرجان فدوي اردکانی1حسین راغفر

این مطالعه کوششی در جهت مطالعۀ فرآیند توسعه در دوره ي حکومت رضا شاه پهلوي بر ایران و پرداختن به پیامدهاي سیاست 
پهلوي اول در دورة حکومت خود چه : پرسشهاي مطرح عبارتند از. در آمده در این برهه از تاریخ است اجراوسعه اي به هاي ت

اقداماتی در جهت توسعۀ کشور انجام داد؟ چگونه می توان به تبیین پیامدهاي مثبت و منفی این اقدامات در جامعه پرداخت؟ 
از آنجا که توسعه مفهومی صرفاً اقتصادي نیست، نتایج حاصل از فته شده چه بود؟ کاستی هاي اساسی الگوي توسعه ي به کار گر

اقتصاد سنجید، زیرا کلیه ي جوانب اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانشناختی جامعه از فرآیند  ةآن را نیز نباید تنها در محدود
ر به ثمر نشستن و نتیجه دادن مشی توسعه ي در پیش به این ترتیب موفقیت هاي صرفاً اقتصادي، دال ب. توسعه متأثر خواهند شد

فرضیه ي این مقاله در پاسخگویی به این پرسشها، دال بر اهمیت عوامل فرهنگی، نابرابري و . گرفته شده در یک جامعه نخواهد بود
امل به بررسی فراز و ساختار قدرت و همچنین توسعه نهادها در فرآیند توسعۀ جامعه است و بر آن است تا از دریچه ي این عو

  .نشیبهاي فرآیند توسعه بپردازد
روش شناسی این مطالعه که پژوهشی تاریخی و میان رشته اي محسوب می شود را می توان تلفیقی از دیدگاه نهادگرا، روش  

اج گشته و در در این راه داده هاي تاریخی از متن تاریخ استخر. شناسی تحلیل گفتمان و تحلیل انتقادي گفتمان معرفی کرد
  .  الگویی که بر اساس ارتباط توسعه، فرهنگ، قدرت، نابرابري و مقاومت ترسیم شده، مورد بررسی هاي کیفی و کمی قرار گرفته اند

نتایج کلی این مطالعه مؤید نقش مهم رفتارهاي فرهنگی، تناقضات فرهنگی، نابرابري، ساختار قدرت در فرآیند توسعۀ این دوره 
گاري هاي فرهنگی و نابرابري که مولد انواع مقاومت در جامعه بودند را در کنار فقدان نهادهاي کارا، به عنوان موانع است و ناساز

  .اساسی تحقق توسعۀ اصیل در این دوره معرفی می کند
  . توسعه، پهلوي اول، فرهنگ، نابرابري، قدرت، مقاومت، نهادها :واژگان کلیدي
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هومی و نظري در باب امنیت اجتماعیهاي مف کاوش  
1علی ربیعی  

هاي نوین در ارتباط با این  رهیافت پیچیدگی و اغماض مفهوم امنیت اجتماعی با ورود مطالعات امنیت ملی به این حوزه و اتخاذ
در میان طرفداران  ایران و هم امروز  بیشتر و توافق بر سر آن به سبب کاهش قدرت تبیینی آن هم در ادبیات نظري جامعهمفهوم 

یکی از ابعاد امنیت ملی در کنار به عنوان در ادبیات نظري امنیت ملی، امنیت اجتماعی . و منتقدان مکتب کپنهات کمتر گردید
امنیت اجتماعی در کپنهاك داراي یک مفهوم مرکزي به نام . ابعادي مانند زیست محیطی و اقتصادي و سیاسی قلمداد شده است

ت اجتماعی ناظر بر پایداري الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، همبستگی و هویت و عرفهاي مذهبی و ملی در امنی. هویت است
توان به تعریفی متفاوت از امنیت دست  با تفکیک بین دولت و جامعه می. چارچوب شرایط قابل قبول براي تحول و تکامل آنهاست

ها و  هاي اجتماعی، فرهنگ عمومی، هویت، ارزش تماعی، ویژگیدر این بعد از امنیت ملی، مواردي چون نهادهاي اج. یافت
تواند  با این وجود بیشتر مباحث پیرامون امنیت اجتماعی نمی. گیرد ها، مدنظر قرار می ایدئولوژي یک جامعه و فلسفه وجودي دولت

 . بطور حقیقی بین جامعه و دولت تمایز ایجاد کند
مختلف امنیت اجتماعی، سه منشأ آن را در امنیت ملی، جامعه شناسی، اقتصاد و رفاه تبیین بیشتر ابعاد این مقاله به منظور 

  .می کند   اجتماعی جستجو
در رویکرد امنیت ملی، امنیت اجتماعی اي قابل شناسایی است که حفظ مسایل فرهنگی، زبان، آداب و روسوم، هویت و مسایل 

  . می شودناشی از چالش هاي قومی و حفظ ارزش ها در آن مطرح 
امنیت اجتماعی به . شناسی، امنیت اجتماعی امکان فرصت زندگی و سپس نوع زندگی به اعضاي یک جامعه است در رویکرد جامعه

ص آنان را ان، هویت و تشخاعضاي جامعه را از گزند خطرات حفظ کرده و عالوه بر ضمانت بقاي آن که مانند حفاظ و عایقی است
فارغ شدن از تهدیدهاي ناشی از بحران هویت، ضعف نهادهاي جامعه و کاهش  شخص این مفهومبه طور م. نیز در نظر دارد

هاي اجتماعی تلقی  هاي اقتصادي، معیشتی و فرهنگی و مسایل مربوط به بقا و باال رفتن نظم عمومی و حفظ هویت ناهنجاري
. توان برداشت نمود فهوم امنیت عمومی را میاز مباحث جامعه شناسی، بحث امنیت جامعه و نوعی نزدیک شدن به م. شود می

  .باشند هاي جانی، مالی، روانی و مسائل امنیتی پیرامون آن در این محدوده قابل طرح می همچنین محافظت در مقابل آسیب
انات بهتر کیفیت و امک. توسعه اجتماعی به پدیدآوردن مسائل امنیتی منجر می شود در بحث رفاه اجتماعی، از منظر توسعه، فقدان

هاي مناسب به مردم براي زندگی بهتر، دسترسی به امکانات بهداشتی، تحصیلی، مسکن  زندگی مردم در یک جامعه ، ارائه فرصت
از مباحث پیرامون رفاه اجتماعی، می توان به تأمین اجتماعی و کیفیت و امکانات بهتر زندگی . می گیرد    در این مقوله جاي... و

  .یر حقوق و سطح درآمد، بیکاري و شانس زندگی اشاره کردمسائلی نظ مردم و
هایی براي مسائل   به این ترتیب، براي تبیین مفهومی عام از امنیت اجتماعی، توجه به هر سه مفهوم براي دستیابی به رهیافت

ها تا  امنیت افراد، گروهاي از  توان گفت، امنیت اجتماعی حیطه بطور کلی می. امنیت اجتماعی جامعه ایران امروز ضروري است
امنیت اجتماعی . گیرند در مفهوم امنیت اجتماعی جاي می در حقیقت بازیگران فروتر از دولت. نهادهاي اجتماعی را شامل می شود

ها از گسیختگی و فروپاشی و امکان  ها و نهادهاي اجتماعی و مصون ماندن آن حفظ بقا و تهدیدات فردي، امنیت گروه عالوه بر
  . کند ها و نهادهاي اجتماعی را تأمین می روابط گروهحفظ 

  . ، مکتب کپنهاكامنیت اجتماعی، امنیت جامعه، تامین اجتماعی :واژگان کلیدي
  
  

  

                                                             
 )Alirabiee@pnu.ac.ir(تهران  نور پیام دانشگاه ارتباطات و رسانه مدیریت گروه دانشیار.  1



  q54   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  ورزي در شهرستان کرمان هاي دین مطالعه گونه
  2، مریم مقیمی1علی ربیعی

شهرستان کرمان در سال  ،جامعه آماري. باشد می هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان قشربندي اجتماعی و دینداري جوانان
در این تحقیق از نظریات سکوالریزم . است  سال این شهرستان بوده 15و نمونه آماري این پژوهش جمعیت باالي  91- 90تحصیلی 

متغیرهاي . آوري اطالعات پرسشنامه بوده است روش این پژوهش پیمایش، و ابزار جمع. و ابعاد اجتماعی  استفاده شده است
باشد و  مستقل موجود در این پژوهش جنسیت، سن ، تحصیالت، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی، بعد فردي و بعد اجتماعی می

ها  نتایج یافته .باشد متغیرهاي وابسته این پژوهش دینداري کلی، بعد اعتقادي، بعد تجربی، بعد پیامدي، و بعد مناسکی دین می
در این بخش نتایج نشان داد که متغیر جنسیت با همه . رد فردي و شخصی نسبت به دین دارندنشان داد که جوانان یک رویک

همچنین مشخص شد که متغیر سن با همه ابعاد دین، به استثناي بعد تجربی یک رابطه . دارد متغیرهاي وابسته رابطه معناداري
تر از دینداري آنان در بعد  ي جوانان در بعد اعتقادي قويها همچنین حاکی از آن است که دیندار یافته. معکوس و معنادار دارد

  . مناسکی است
  .دین ورزي، قشربندي اجتماعی، جنسیت، ابعاد دین ورزي :واژگان کلیدي
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  در تحلیل تاریخ اجتماعی دین در ایران دین روستاییجایگاه مفهوم 
  1جبار رحمانی

هایی اجتماعی و مبتنی بر زمینه فرهنگی و تاریخی، صورتبندي خاص خود را بسته به جامعه اي که  دین و دینداري به مثابه پدیده
در مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی اشکال اصلی جامعه عبارتند از شکارگر و گردآورنده، . در آن هستند، پیدا می کنند

دین در هرکدام از این جوامع صورتبندي خاصی ). سنتی و مدرن(روستایی و یکجانشین، جامعه کوچنده دامدار، و جامعه شهري 
  . پیدا کرده که با سایر گونه هاي اجتماعات انسانی متمایز است

تاریخ اجتماعی ایران، تا قبل از دوره معاصر، از نظر اجتماعی بیش از همه مبتنی بر جامعه روستایی بوده و واحد بنیادین تمدن 
با این وجود در . مبناي نظري تمدن ایران، نه شهر یا عشیره، بلکه آبادي و دهات است. می شده است ایرانی، روستا و ده محسوب

در هر کدام از این جوامع دین در . ایران همیشه اشکال سه گانه جامعه، یعنی شهر، روستا و عشایر در کنار هم زندگی می کرده اند
  . صورتبندي خاص خودش رواج داشته است

ه دین در دو جامعه روستایی و عشایري، عدم تفکیک دقیق نهاد دین از سایر نهادها، عدم حضور حرفه هاي مهمترین خصیص
بر این اساس در این مقاله به دنبال طرح و بررسی . تخصصی دینی، و حتی تفکیک دقیق در الیهات دینی و سایر معارف دینی است

دین عامه (تفکیک دین بر اساس قشربندي . ن تا قبل از دوره معاصر هستیمجایگاه دین روستایی در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایرا
در نتیجه مفهوم دین . مبتنی بر منطقی متفاوت از تفکیک دین براساس صورتبندي اجتماعی در کلیت آنست) و دین هنجاري

  .دارد روستایی، از لحاظ مفهومی براي فهم جامعه شناختی و انسانشناختی دین در ایران اهیمت کلیدي
  .دین، انسان شناسی دین دین، روستا، تاریخ اجتماعی ایران، دین روستایی، روستاي ایرانی، جامعه شناسی :واژگان کلیدي
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  در هویت اجتماعی روشنفکران ایرانی و دیگري سازي خویشتن )B.I.I.D(هویت تمامیتاختالل 
  1رستمی خزائی رضا

 از که است آن هنگام اکنون رسد می نظر به روشنفکري، هاي گفتمان و آراء مورد در گرفته صورت عددمت هاي پژوهش به توجه با
 در بدون ما که است بنیادي و مهم رو آن از پرسش این. کنیم پرسش ایرانی روشنفکران اجتماعی هویت شدن ساخته بر چگونگی

 آن، اجتماعی متن بر یافتن آگاهی و شناسایی، برونی و درونی یدیالکتیک روند در روشنفکر من یافتن تکوین فرایند گرفتن نظر
  .گردیم نائل آنان وافکار آراء از صحیحی ارزیابی و قضاوت به توانیم نمی

 برونی و درونی دیالکتیک خالل از ایران روشنفکران اجتماعی هویت پیدایش چگونگی  مطالعه دنبال به مقاله این اساس، برهمین 
 تضاد(وبر مباحث از تلفیقی نیز و جنکینز نظري رویکرد از برگرفته آن مفهومی مدل. است غربی دیگري و انیایر خود شناسایی

 پدیدارشناسی روش نیز پژوهش روش. است) هویت تعیین( الکالئو و) شخصی هویت( گافمن گیدنز، ،)روشنفکري واقعیت و آرمان
  .است آن از شده استخراج هاي تم جداول و متن با اولیه مواجهه کلی بخش دو بر مشتمل که است تفسیري

 هویتی اختالل نوعی دچار غربی دیگري با خود مواجهه خالل در ایرانی روشنفکران که است مطلب این بیانگر تحقیق هاي یافته
 Body Integrity( »بدن هویت تمامیت اختالل« روانی بیماري اسم از استعاري صورتی به آن بهتر توصیف براي که شدند

Identity Disorder (آن به اختصار به که »B.I.I.D «این. نمودیم استفاده گویند، می B.I.I.D اجتماعی هویت شدن 
 محور دو بر منطبق دوپارگی این. نماید پیدا دوپاره ماهیتی اساساً ایرانی خویشتن آنان، روایت در که گشته این به منجر روشنفکران

 .است شده »خویشتن سازي دیگري« به منجر اصطالحاً ایرانی، - اسالمی
  .هویت خویشتن، تعیین سازي هویت، دیگري تمامیت اختالل روشنفکر، شناسایی، خود ،اجتماعی هویت :کلیدي واژگان
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  مطالعات فرهنگی ایرانی و نگاهی تازه به روش و کار روشنفکري
  1محمد رضایی

شناسی در ایران، در این مقاله استدالل شده است که ن اصحاب مطالعات فرهنگی و جامعههاي نظري موجود در میافارغ از تقابل
هاي دیگر علوم مطالعات فرهنگی در ایران توان نظري و روشی براي پروبلماتیزه کردن موضوعاتی را دارد که کمتر در حدود شاخه

شود که به جاي ي در روش و کار روشنفکري در ایران منجر میترین سطح، به بازنگراین توانایی در عام. اجتماعی قرار گرفته است
را در پیش گرفته  (negotiation)مذاکره /تکیه بر ایده تقابل با دولت و نهادهاي ایدئولوژیک آن، شیوه نقادي مبتنی بر مجادله

اي تربیتی، کوششی رنامهاز همین رو، مطالعات فرهنگی ایرانی نوعی صورتبندي گفتمانی است که مبتنی بر سه هدف ب. است
را در  پژوهشی و مداخلۀ سیاسی، و با توسل به ایده روشنفکر ارگانیک، موضوعاتی از نقد ایدئولوژي تا ارزیابی سیاستگذاري فرهنگی

خورد که آن را براي ایجاد تغییراتی هایی رقم میگانه مطالعات فرهنگی در ایران به مدد خصلتاهداف سه. شودکشور شامل می
گرایی تاریخی، روشنفکري گرایی، مقطعدر این مقاله بر چند ویژگی مهم مطالعات فرهنگی مانند زمینه. سازداصالحی مناسب می

اي و موثر در حیات اجتماعی و سیاسی ایران تأکید شده رشتهها براي تقویت دانشی میانگرایی، و مناسبت آنتجربی به جاي نظریه
اي تازه تواند پروژهه شد که روشنفکري ارگانیک در مطالعات فرهنگی ایرانی با تکیه بر مفهوم عدالت، میدر پایان نتیجه گرفت. است

  .هاي اجتماعی فرودست در جامعه، صورتبندي نمایدرا، براي ایجاد برابري و کاهش رنج و محنت در میان گروه
  .ي، روش و کار روشنفکريمطالعات فرهنگی ایرانی، دولت، رنج اجتماعی، برابر :واژگان کلیدي
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  آن در پیشرفت نظریه پردازي ایران گذري بر رویکردهاي تفسیر گرا در علوم اجتماعی و نقش
  1فروغ ذائرثابت

هاي نوین علم بشري، این موضوع پذیرفته شده است که انسان و روابط او را  ها و همچنین زایش رشته در روند تحول فکري انسان
اندیشمندان  نماید، برخی  اي که در آن زندگی می اش با جامعه در مسیر مطالعه انسان و رابطه. توان با علم مورد مطالعه قرار داد یم

شناسی حاکم بر آن توجه کرده و روش پذیرفته شده در این علوم را براي کسب معرفت و دانش در قلمرو  به علوم طبیعی و روش
در . هایی همراه بوده است هاي خود را نیز داشتند که همواره با اشکاالت و بحث و جدل این گروه استدالل. اند علوم انسانی پذیرفته

باشند که براي مطالعه جامعه انسانی باید عمل یا  گیرند، که بر این اعتقاد می تقابل با آنان، گروهی دیگر از اندیشمندان قرار می
  . دار وي تأکید داشتند نش اجتماعی معنی دار و هدفکنش اجتماعی انسان را بررسی کرد و بر ک

در جامعه علمی ایران، و به ویژه قلمرو علوم اجتماعی همواره این کشمکش جهت استفاده از هر کدام از این دو رویکرد عمده علوم 
در این مقاله . اند آنها پرداخته انسانی در بین بوده است و نظریه پردازان اجتماعی ایران هر کدام به نوعی در دفاع یا تقابل و نقد

هاي نظري که با رویکرد تفسیري و تفهمی در میان نظریه پردازان ایران وجود دارد  ها و دیدگاه ترین اندیشه سعی شده است مهم
  .پرداخته شودها در پیشرفت و روند علوم اجتماعی در ایران  مطرح و عالوه بر آن به نقش این اندیشه

  .کرد تفسیرگرایی، کنش اجتماعی هدف دار، جامعه علمی، اندیشه هاي اجتماعیروی :واژگان کلیدي
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  حکومت و جامعه در ایران معاصر
  1سید سعید زاهد

انقالب مشروطه : در حدود یک صد سال اخیر دو حادثۀ مهم، تحوالت عمدة مناسبات بین حکومت و جامعۀ ایرانی را رقم زده است
انقالب مشروطه حکومت پادشاهی مبتنی بر استبداد ایلی را به یک پادشاهی متکی بر دستگاه پارلمانی مبدل . اسالمی و انقالب

. این انقالب نظام مردم ساالري دینی را موجب شد. پس از آن استبداد بوروکراتیک پهلوي، زمینه انقالب اسالمی را فراهم کرد. نمود
ملت، که تا قبل از آن چندان مورد توجه نبود، در نهاد سیاست  –و مردم را در قالب دولت  انقالب مشروطه مناسبات بین حکومت

بعد از انقالب اسالمی، هم . این قالب تا انقالب اسالمی ادامه یافت و شکل کلی منازعات سیاسی اجتماعی آن را ساخت. شکل داد
در اروپا دوگانگی دولت و ملت با . ملت در ایران هم تغییر یافت - زمان با افت این دوگانگی در کشور هاي اروپائی، مناسبات دولت

در . رشد نهاد هاي سیاسی مدنی از طریق جنبش هاي اجتماعی جدید، مبدل به دولت رفاه و یک شبکۀ توزیع قدرت در جامعه شد
تفکیک مجددًا احیا شد و خود را در دوران بازسازي این . ایران در دهۀ اول بعد از انقالب تفکیک بین دولت و ملت از میان رفت

در دوران معروف به توسعۀ سیاسی تالش ناموفقی در الگوبرداري از جامعۀ اروپا براي رشد جنبش هاي مدنی و ایجاد . نشان داد
در دوران دولت نهم و دهم صورت بندي سه الیه اي در نهاد سیاسی کشور پدیدار گشته که در حال شکل . دولت رفاه صورت گرفت

الیه اول نهاد رهبري که عهده دار ترسیم افق توسعه و رشد و انتظارات مردم از خود و حکومت . ري و رشد و نهادي شدن استگی
الیۀ دوم مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نخبگان دانشگاهی و حوزوي که عهده دار ساختار سازي نظام اجتماعی در . است

الیه سوم دولت و قوة قضائیه که امور اجرائی و نظارت بر اجرا را عهده دار . می باشند راستاي افق هاي ترسیم شده توسط الیۀ اول
در این مقاله با استفاده از روش اسنادي روند تحوالت گفته شده بعد از انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، در رابطه با . هستند

  .می شوند ريگی مناسبات بین حکومت و جامعه را با ارائۀ مستندات تاریخی پی 
  . نهاد سیاست، قدرت، تاریخ اجتماعی، توسعۀ سیاسی، جامعه شناسی سیاسی: واژگان کلیدي
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  پردازي در حوزه توسعه در ایران شناسی مفهوم سازي و نظریه آسیب
  1مازندرانی محمد جواد زاهدي

به این اعتبار تفکر و تامل درباره . شوند اندیشیده و باز نمایی مییابند و با مفاهیم و اصطالحات  آبگینگی می ،ها در مفاهیم پدیده
هاي روشن قادر به  هاي اجتماعی و فهم و درك آنها مستلزم در دست داشتن مجموعه مفاهیم و اصطالحاتی است که با داللت پدیده

اجتماعی باید از ظرفیت الزم براي  مجموعه این مفاهیم و اصطالحات در هر حوزه از زیست جهان. هاي خود باشند توصیف مدلول
بر این اساس، اگر فرایند مفهوم سازي در برگیرنده . هاي اجتماعی در آن حوزه برخوردار باشند ها و ابعاد گوناگون پدیده تعریف جنبه
درست و مطلوبی از توانند به ایجاد آگاهی و شناخت  هاي اجتماعی نباشند نمی هاي مناسبی براي بیان و بازنمایی پدیده گزینش دال

. ها بهره گرفت توان براي توصیف و تبیین دقیق وقایع مرتبط با این پدیده هاي نامناسب نمی ها منجر شوند و از این دال این پدیده
شناختی در زمینه مفهوم سازي کارآمد و  هاي علوم اجتماعی با وضعیتی آسیب شناسی توسعه نیز نظیر دیگر عرصه در حوزه جامعه

             :توان مورد توجه قرا داد شناختی را از دو منظر می این وضعیت آسیب. روبرو هستیممناسب 
واسطه آن نامفهوم  تشتت و ناهمسانی در معادل گذاري براي اصطالحات و مفاهیم علمی اخذ شده از غرب که نتیجه بی: نخست 

    .اند هایی است که بر پایه چنین مفاهیمی بنا شده یینها و فهمیده نشدن تب شدن مضامین و هضم و جذب نشدن داللت نظریه
هاي اجتماعی مرتبط با تجربه  بی توجهی و ناتوانی در ساختن مفاهیم و تعریف مصطلحاتی که براي تعریف و توصیف پدیده: دوم 

سازي درباره جامعه ایران است  نتیجه بی واسطه این وضعیت بروز ضعف شدید در قابلیت نظریه. زیسته در جامعه ایران مورد نیاز اند
                       .هاي جدي علوم اجتماعی در ایران است که از ضعف

فرایند مفهوم سازي براي مفاهیمی . توان برشمرد شناسی دانش توسعه در ایران از این دو منظر می مصادیق متعددي براي آسیب
نیافتگی و یا مفاهیمی همچون مدرنیته و سکوالریزاسیون و امثال اینها هر نظیر توسعه، پیشرفت و ترقی یا توسعه یافتگی و توسعه 

اي قرار دارد که  در کانون نظام معنایی و ترمینولوژیکی ویژه"دي ولوپ منت"مثال مفهوم. کنند دو آسیب یاد شده را بازنمایی می
این مفهوم به . کند ال توسعه بودن را توصیف مینیافتگی یا در ح یافتگی و توسعه هاي واقعی و مصداقی خاصی نظیر توسعه وضعیت

ترجمه و معادل  "گسترش، پیشرفت، نمو، بالندگی، توسعه، تکامل، رشد، تحول، سیر، ظهور، پرورش و رشد و تکامل"فارسی به 
توانایی الزم  این معادل سازي بسیار متشتت و پرنوسان بازگوي آن است که ما در زبان فارسی هنوز به قدر کفایت. سازي شده است

وانگهی بسیاري از ارزش ها و . ایم هایی که این مفهوم در صدد تعریف آن است، به دست نیاورده را براي درك و فهم علمی وضعیت
هایی از قبیل چاپلوسی، ریا، تقلب، تفرقه و سنت پرستی که مانع از  رعیتی و به ویژه کنش -کردارهاي نشات گرفته از فرهنگ ارباب

ترین موانع توسعه در ایران  روحیه نقدگرایی، فردگرایی، عقل گرایی و اسقالل عمل و خود مختاري فردي است از مهمشکل گیري 
شناسی تا کنون از سوي  ها از منظر جامعه ها و تعریف علمی ودقیق آن شود اما براي مفهوم سازي این قبیل کنش شناخته می

بر همین منوال است مفهوم سازي در زمینه خرده فرهنگ . نگرفته است صاحب نظران ایرانی هیچ کوشش قابل توجهی صورت
هاي  هایی از قبیل تسلیم و رضا، مسولیت گریزي، فرمان پرستی، قناعت و فقدان انگیزش براي کوشش عرفان و صوفیگري که ارزش

                      .کنند معطوف به بهبود وضع زندگی را تبلیغ و ترویج می
شناختی فقدان مجموعه اصطالحات مناسب براي  هاي آسیب اي و اسناد و مدارکی جنبه ضر با استفاده از روش کتابخانهدر مقاله حا

هاي  گذاري براي مصطلحات خارجی و یا ضعف مفهوم سازي براي پدیده توسعه، خواه از منظر معادل) دیسیپلین (رشته علمی 
هاي این بررسی بازگوي شدت  یافته. انه مورد بررسی قرارگرفته استاجتماعی خاص جامعه ایران، از منظري شناخت شناس

هاي توسعه در ایران است که به نوبه خود به ناتوانی و ناکارآمدي در  هاي آسیب شناختی در ارتباط با مفهوم سازي مولفه جنبه
  . سازي در این حوزه انجامیده است فرایند نظریه

 .علمی سازي، تعریف سازي، نظریه مفهوم توسعه، سی،شنا شناسی، شناخت آسیب :واژگان کلیدي
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  ریزي توسعه روستایی در ایراننظري برنامهمفهومی و هاي ینارسای
  3عادل ابراهیمی لویه، 2غالمرضا غفاري، 1مازندرانی محمدجواد زاهدي

به  تا کنون به بعد 1320ز دههتوجه به روستا و توسعۀ روستایی به عنوان بخشی از فرایند توسعه در مقیاس ملی ا کشور مادر 
در  ايو اندیشه امل نظريلیکن کمتر شاهد ت. دهدمیاي را تشکیل  هاي توسعه عنوان یک ضرورت مطرح بوده و بخشی از سیاست

واقعیت این است که به  .هستیمباشد  ریزي توسعه روستایی پایداراي براي نظام برنامهپشتوانهبتواند که  نظريو مفهومی مبانی 
که باید پاسخگوي نیازهاي  آنطوراي بودن مشکالت روستاها، اقدامات انجام یافته دولتی به علل گوناگون  واسطه تنوع مسائل و ریشه

هاي مختلف بویژه تخصیص امکانات کافی و ارائه خدمات گوناگون اجتماعی، اقتصادي به  اساسی جامعه روستایی نبوده و در زمینه
  .تحول و توسعه روستاها، با موفقیت همراه نبوده است عنوان زیربناي الزم براي

ها و  آوري داده پس از جمع. استفاده شده است دلفیهاي اکتشافی و شیوه در این مطالعه از روش بررسی اسناد و انجام مصاحبه
هاي  روستایی، نتایج و یافته ریزي و توسعهنظران برنامهآگاهان و صاحببا پرسشنامه تکمیل ها و مصاحبه انجاماز طریق  اطالعات 

  . اندتحقیق مورد تحلیل قرار گرفته
توسعه؛  فقدان فهم مشترك در سطح مفاهیمفقدان رهیافت نظري تناسب یافته با شرایط ایران؛  :ي تحقیق از این قراراندهایافته

 ناثباتی و کمی بود ؛گزاري توسعههدففقدان درك روشن از ؛ درك روشنی از موضوع، استراتژي و الزامات توسعه روستایینداشتن 
خصلت دستوري و از  ؛هاي توسعه روستاییگرایانه بودن برنامهآرمان؛ فقدان رویکرد مشارکتی ؛هاشناسی حاکم بر تدوین برنامهروش

بخشی نگري و ؛ اییعدم شناخت کافی از نیازهاي جامعه روست؛ غلبه دیدگاه و رویکرد توسعه برونزا ؛هاباال به پایین داشتن برنامه
   .گري مهارناپذیر دولت و دستگاههاي اجراییتصدي
هایی چون غلبه دیدگاه و رویکرد توسعه برونزا، مولفه: توان به این صورت خالصه کردبه دست آمده از این پژوهش را می نتیجه
هاي آرمانشهري، ها، غلبه دیدگاهایین برنامهریزان، ماهیت دستوري و از باال به پشناسی اثباتی و کمی با نقش محوري برنامهروش

-هاي توسعه روستایی، عدم باور برخی تصمیمگرایانه بودن برنامههاي توسعه روستایی، آرمانها و استراتژيمشخص نبودن سیاست
 اندازگوي این واقعیتمرتبط دیگر بهمه شواهد ... ریزي کشور به ضرورت توسعه روستایی و سازان در ساختار برنامهگیران و تصمیم
است و تفکر غالب نوسازي به همراه مفهومی و نظري هاي ینارسایریزي از منظر معرفتی و شناختی به شدت دچار که نظام برنامه

گرایی ایدئولوژیک بدون توجه به ساختارهاي درونی و بومی جامعه روستایی کشور بر راهبردها و تفکر ایجابی مبتنی بر آرمان
وقفه در سال کوشش بی 50رو به رغم از این. هاي تحولی مثبت آنها را به دنبال نداشته است ایی تاکید داشته که زمینههسیاست

  .زمینه توسعه روستایی در ایران نتایج به دست آمده در این زمینه قابل دفاع و متناسب با هزینه صرف شده نیست
  .ایی، توسعه برونزا، جامعه روستاییبرنامه ریزي، توسعه ، توسعه روست :واژگان کلیدي
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  نظام مفهومی عدالت و امکان سنجی یک نظریه عدالت براي شرایط ایران
  2، محمود نوایی1مازندرانی محمد جواد زاهدي

م و هایی که از آغاز استقرار نظام جمهوري اسالمی ایران از سوي مسؤالن به صراحت و به طور مکرر اعال یکی از مهم ترین هدف
همواره بمثابه یکی از مؤلفه هاي اصلی همه بسته هاي سیاستی و پایه و اساس همه سیاست گذاري هاي اجتماعی و اقتصادي 

از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی تاکنون در راه برقراري این عدالت اجتماعی . است "عدالت اجتماعی"کشور بر آن تاکیدشده 
ا، گام هایی نظیر استقرار نظام قانونی و حقوقی مبتنی برشریعت اسالم، تاکید بر بخش تعاون تصریح شده در برنامه ها و سیاست ه

در کنار بخش هاي دولتی و خصوصی در قانون اساسی،تشویق و ترویج صندوق هاي قرض الحسنه،کوشش براي ایجاد بانکداري 
،کمک هاي کمیته امداد امام و طرح شهید )ندي یارانه هاهدفم(و اخیرًا نقدي ) کوپنی(اسالمی، توزیع یارانه ها به صورت غیرنقدي

رجایی، عمران روستایی وایجاد زیربناها در نقاط روستایی، توزیع سهام عدالت و حتی برگزاري مراسم دستجمعی ازدواج و تأمین 
اقدامات اجرایی هیچگاه اما این . برداشته شده است جهیزیه و پرداخت کمک هزینه ازدواج براي زوج هاي جوان و امثال این ها

  .مستند به نظریه اي علمی که برمبناي مفاهیم اساسی عدالت طرح ریزي شده باشد نبوده است
عدالت مفهومی جامع و چند وجهی است که اگر در قالب عدالت اجتماعی مطرح شود در برگیرنده مفاهیم متنوعی است که بدون 

این مفاهیم که در قالب نظریه هاي عدالت از سوي برجسته  برخی از .دار نخواهد بوداتکا به آن ها از توفیق و پایداري کافی برخور
تناسب، توازن،  منصفانه، ترین نظریه پردازان این حوزه عنوان شده شامل احقاق حق، عمل برابر، توزیع براساس معیارهاي عقالنی و

ت ها ، توانمندسازي ، نظام قدرت ونظام رتبه بندي اجتماعی برابري فرص ، آزادي ، انصاف،)اعتدال(استحقاق، شایستگی، میانه روي
  .ونیز الزام به قانون است

در برنامه هایی که براي عملیاتی سازي سیاست اجتماعی تأمین عدالت در کشور ارایه شده، رد پایی از توجه اصولی و سنجیده به 
عصر  ی توان یکی از مهم ترین چالش هایی تلقی کرد که از آغازبنابراین، مغالطه عدالت اجتماعی را م. این مفاهیم نمی توان یافت

جمهوري اسالمی تاکنون همواره در سیاست گذاري هاي اجتماعی و اقتصادي کشور حضوري تأمل برانگیز و مناقشه آفرین داشته 
  .است

یار هاي عملیاتی آن در قالب هدف این مقاله طرح مفاهیم پایه اي عدالت اجتماعی و شناخت مدلول هاي ویژه و شاخص ها و مع
  . کشور است یک نطام مفهومی عدالت اجتماعی و امکان سنجی یک نظریه عدالت براي شرایط موجود

این پژوهش مبتنی بر فرا تحلیل نظریه هاي عدالت موجود و تحقیقات تجربی انجام شده در این زمینه ،تحلیل  روش تحقیق در
تحلیلی براي امکان سنجی جنبه هاي  -اجتماعی در کشور و نیز استفاده از روش توصیفی ثانویه داده هاي مربوط به رتبه بندي

  . عملیاتی نظریه عدالت و داللت هاي سیاستی آن است
  :مقاله حاضر یافتن پاسخ مناسب براي آنهاست از این قراراند سؤاالتی که اهتمام

  واقعی و عملیاتی عدالت اجتماعی را امکان پذیر می سازند؟نظام مفهومی عدالت اجتماعی کدام است و چه مفاهیمی تجسم  -1
  عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست؟ چرا بدون توجه به مفاهیم اصلی و پایه اي عدالت ،صورتبندي یک نظریه عمل گراي -2
  خطوط اصلی یک نظریه عدالت اجتماعی مناسبِ شرایط موجود کشور کدامند؟ -3
  عدالت اجتماعی در شرایط موجود تا چه اندازه امکان پذیر است؟ اجراي یک نظریه قابل دفاع -4

  .نظام رتبه بندي اجتماعی، نظریه عدالت، شایستگی ،حق، انصاف ،آزادي ،عدالت اجتماعی :واژگان کلیدي
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  دوکاربست نظریه سی رایت میلز در تحلیل جامعه ایران: تفکر انتقادي و جامعه شناسی تاریخی
  1محمد علی زکی

ایت میلز نویسنده کتاب تخیل جامعه شناسی یکی از جامعه شناسان متعهد و پیشرو جامعه شناسی انتقادي در امریکا سی ر
و تفکرات اجتماعی سی رایت میلز از )  2009(شناخته شده و آثار جدید اندیشه رادیکال میلز و تفکر اجتماعی امریکائی از گیري 

 استاز این  سوال اصلی تحقیق عبارت .ي میلز در جامعه شناسی کنونی بوده استنشانه ادامه تاثیر گذار) 2012( تروینو 
  سی رایت میلز در تحلیل جامعه ایران چیست؟ کاربست دو اندیشه تفکر انتقادي و بینش تاریخی:که

ر انتقادي و در در بخش نخست به ماهیت و چگونگی تفک. مقاله حاضر به دو بخش جداگانه ولی مرتبط با یکدیگر تقسیم خواهد شد
درس جامعه شناسی فرصت هاي فراوانی را براي رشد گرایشها و مهارتهاي .نهایت نقش آن در تحلیل جامعه ایران توجه خواهد نمود

تفکر انتقادي راه عملی تحقق ایده بینش . تفکر انتقادي دانشجویان فراهم نموده و به عنوان مبلغ روحیه انتقادي عمل می کند
تفکر انتقادي شامل هر گونه اندیشیدنی است که توانائی ایجاد قضاوت و ارزیابی هاي منطقی . سی رایت میلز استجامعه شناختی 

جامعه شناسان بایستی در کالسهاي درس خود، راه و روشهائی را .فرد بر اساس بینش جامعه شناختی میلزي را فراهم نموده است
نشجویان آنها بتوانند به طور انتقادي اندیشیده و در نهایت توانائی ایجاد پل ارتباطی طراحی و برنامه ریزي نمایند تا بدین وسیله دا

یافته هاي تحقیق حاضر نشان داده ارتباط معناداري بین آموزش .بین تجربیات شخصی و وقائع و حوادث اجتماعی را داشته باشند
  .جامعه شناسی و تفکر انتقادي در بین دانشجویان داشته است

جامعه .بخش دوم مقاله به معرفی و نقش جامعه شناسی تاریخی از منظر سی رایت میلز در تحلیل جامعه ایران خواهد پرداخت
شناختی ضرورتا  تبیین جامعه.شناسی تاریخی چیست و چگونه کارکردي در بررسی، تبیین و تحلیل جامعه ایران ایفاء می نماید

شناس با توجه به  جامعه. شود می  شناسی بلکه ذات و اساس و ماهیت آن محسوب عی جامعهماهیتی تاریخی داشته و نه به عنوان نو
ها، همچون  شناسان به موضوعات تاریخی داده جامعه.پردازند هاي اجتماعی به تبیین و تحلیل فعلی آنها می سابقه و گذشته پدیده
تقاد خاصی به بینش تاریخی داشته و با دید انتقادي ، به ضرورت سی رایت میلز اع. ها و حوادث تمایل دارند کنشها، ساختارها، ایده

به نظر سی رایت میلز علوم اجتماعی با مسائل مربوط به شرح .بینش تاریخی در نزد دانشمندان علوم اجتماعی توجه داشته است
  .حال فردي، تاریخ و روابط متقابل آنها در ساخت اجتماعی سروکار دارد

ن داد که هدف نهائی آموزش جامعه شناسی عبارت است از فراهم نمودن ساز وکارهاي الزم براي شناخت و مدل پایانی پژوهش نشا
دو . امکان پذیر خواهد بود) با تکیه بر نظریه سی رایت میلز (  تحلیل جامعه، که البته این هدف بواسطه بینش جامعه شناختی

. حلیل جامعه از سوي افراد، عبارتند از تفکر انتقادي و بینش تاریخیکاربست نظریه سی رایت میلز در ایجاد مهارت شناخت و ت
آموزش جامعه شناسی بایستی شرایطی فراهم نماید تا بدین وسیله توانائی نهائی دانشجویان براي فهم درستی از شناخت و تحلیل 

ر انتقادي و هم چنین افزایش بینش یکی از بایسته هاي آموزش جامعه شناسی در ایران، تقویت تفک .جامعه امکان پذیر باشد
با تکیه بر رویکرد . تاریخی در بین دانشجویان در راستاي ارتقاء توانمندي آنها در زمینه شناخت و تحلیل جامعه ایران خواهد بود

ر ایران هم چنین بینش تاریخی دانشجویان از طریق فرآیند آموزش جامعه شناسی د سی رایت میلز، هر چه تفکر انتقادي افراد و
با  .، به همان نسبت زمینه تحقق عملی شناخت و تحلیل جامعه ایران از سوي دانشجویان بیشتر تحقق خواهد یافتیابدافزایش 

تکیه بر رویکرد سی رایت میلز، دو عنصر تفکر انتقادي و بینش تاریخی می تواند از لوازم کسب شناخت و تحلیل جامعه ایران تلقی 
 .ر لوازم آن پرداختیآینده بایستی به سا گردد که در بررسی هاي

 .رایت میلز، تفکر انتقادي، جامعه شناسی تاریخی ، سیایران تحلیل جامعه: واژگان کلیدي
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  ؛هاي امید و موانع پیشرو مشارکت اجتماعی همه جانبه، روزنه
  )1391-1381(شناسی مردم مدار  تحلیل اسناد سه فعالیت درحوزه جامعه

  1بهار زندرضوي
ریزي، اجرا، مدیریت  ابعاد مشارکت اجتماعی در عرصه برنامه. است مشارکت اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدي توسعه در جهان امروز

کیفی و تحلیل اسنادي کتاب ها و مطالب  يدر این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا. و توزیع منابع اهمیت اساسی دارد
این سه حوزه . دنشناسی مردم مدار ارگانیک، در سه حوزه متفاوت بررسی می شو در قالب جامعهسه فعالیت مشارکتی  ،منتشر شده

حفظ و احیاي منابع طبیعی تجدید شونده، مشارکت اجتماعات محلی در مدیریت بحران پس از حادثه طبیعی و مشارکت : شامل 
نشان می دهد، علی  مذکور بررسی. وناگون دانش استکودکان در طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی و یکپارچه سازي اشکال گ

 وجود شناسی مردم مدار ارگانیک از این دست رغم تالش هاییکه در جهت کاربردي کردن و عمومی سازي دستاورد هاي جامعه
ر نفتی است از جمله مهم ترین آنها، ساختار به شدت بخشی و مرکز گراي دولت رانتی که موانع جدي بر سر راه بوده داشته است،

که در آن عرصه عمومی با اتکا به ابزار هاي گوناگون محدود می شود و امکان گسترش دستاوردهاي فعالیت هاي مشارکت جویانه 
شناسی مردم مدار ارگانیک را در  این نتیجه با نتیجه گیري کسانی که جامعه. به شیوه هاي مختلف با بن بست رو به رو می شود

شناسی مردم مدار ارگانیک چگونه در  انند ظاهرا هم خوانی دارد اما در این مقاله نشان داده شده است، جامعهایران غیر ممکن می د
واقعیتی که دستاورد هاي تالش هاي مشارکت جویانه را ذره  . واقعیتی متفاوت را نمایان می کند و مستمر پس تالش هاي کوچک

  .جتماع محور را آشکار می سازدذره در جهت بالیدن ارج می نهد و ظرفیت توسعه ا
  .شناسی مردم مدار توسعه، توسعه اجتماع محور، مشارکت اجتماعی، جامعه: واژگان کلیدي
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  چند مفهوم و نظریه :شناسی خانواده در ایران جامعه
  1باقر ساروخانی

موجبات بقاء دستاوردهاي دانش را فراهم : داراست ار دانش نقش هاي بسیاري از تولید مفاهیم و نظریه هاي جدید، در هر حوزه
، چنانچه هر محقق، در هر رشته از دانش، صرفاً به آمار و ارقام پراکنده بپردازد، آن تحقیق ظرف چند دقیقه که بدین معنی: آورد می

دي را اکنون بنگریم یک چنانچه رو: تمثیل رودخانه را به یاد داریم. قدیمی می شود، زیرا واقعیت در حال حرکت سریع است
در حوزه دانش اجتماعی، تمثیل کتاب  خودکشی اثر امیل دورکیم، . ي دیگر خواهد بوددواقعیت است، اگر برگردیم و بازنگریم، رو

چنانچه این دانشمند صرفاً به آمار خودکشی اکتفا می کرد، اثرش به زودي دچار قدمت می شد، لیک، او مفاهیمی . قابل طرح است
سپس نظریه خأل ارتباطی را تولید نمود و اثر، بدینسان . چون خودکشی دگرخواهانه، خودخواهانه و بی هنجار تولید نمودجدید 

  . پایدار شد
ها  ، نظریهخزانه اي فعالیت نماید، چرا که  تواند بدون چنین هیچ دانشی نمی. ا فراهم می آوردموجبات تقویت خزانه دانش رمفاهیم 

ت تعریف اباالخره با آنان واقعی و یابند، با آنان واقعیات متغیر می شوند با آن واقعیات تمییز می ؛اند اخت واقعیتو مفاهیم کلید شن
نماید و حاضر  می شود و این خزانه و قدرت و استحکام آنست که قدرت دانش را تولید می کند، یعنی جامعه بدان احساس نیاز می

  . است، براي آن دانش هزینه نماید
بخشد و خود  این گفتگو را اعتال می ،ها شفافیت و استحکام نظریه. کنند ها، به گفتگوي اصحاب دانش کمک می اهیم و نظریهمف

  . آورد موجبات قوام و ارتقاء دانش را فراهم می
ن قاعده مستثنی حوزه جامعه شناسی خانواده نیز از ای. ، تولید مفاهیم جدید و نظریه ها در دانش اجتناب ناپذیر استبنابراین

  . آید، چند مفهوم و نظریه در این حوزه از دانش است نیست؛ آنچه در سطور زیر می
ایست که یکی  خانواده: خانواده فصلی: شود در کالن جامعه شناسی در ایران، چند گونه خانواده تمییز داده می: در حوزه کالن: الف

هایی است که در  منظور خانواده: خانواده دورزي. ی از سال دور از خانواده استاز ارکان آن، معموالً شوهر، به طور منظم، در فصول
آن عواطف انسانی حاکم است، لیک به جهت الزام شرایط اقتصادي و گاه فرهنگی و یا اجتماعی اعضاء خانواده دور از یکدیگر زندگی 

منظور خانواده : خانواده اضطراري. ر سطح بین المللیخانواده هاي دورزي را هم در سطح ملی می تواند بازیافت، هم د. کنند می
از دور زیباست، لیک از . لذا در خانواده جز اسکلتی باقی نیست. ایست که دچار طالق عاطفی یا طالق خاموش یا هر دو شده است

آنان در این چکیده میسر که طرح ... کی و ستاهاي دیگري نیز قابل تمییز هستند، نظیر خانواده تفردي،  خانواده. درون تهی است
  .نیست

ازینرو، تالش . مفاهیم نو، در هر حوزه، از جمله جامعه شناسی خانواده، در حوزه هاي خرد نیز ضرورت دارد تعبیه: در حوزه خرد: ب
واع آن، شکاف نااشتغال زنان، عوامل و تبعات آن، خشونت در خانواده و : هاي نو تولید شود شد تا در حوزه هاي زیر، مفاهیم و نظریه

   ...و  هاي ایرانی، هرم قدرت در خانواده نسلی در خانواده
  . ، خانواده فصلی، خانواده دورزي، خانواده اظطراري، خانواده ستاکیدر ایران خانواده :واژگان کلیدي
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  شناسی ایران مدار براي جامعهشناسی مردمپرسش از مناسبت مفهوم جامعه
  2یم لطفی، مر1زادهسید حسین سراج

شناسی مطرح بوده تا بر اجتماعی و جامعه شناسی یکی از موضوعاتی است که در فلسفه علوم شناسی علوم اجتماعی و جامعه گونه
شناسانه به دست شناسی و کنش جامعه تري از جامعهشناسی مشخص شود و فهم دقیق مبناي آن وجوه تمایز و تشابه انواع جامعه

روند، بر مبناهاي مختلف آرمانی به مفهومی که ماکس وبر مطرح کرده به کار می ا که معموال به عنوان گونهاین گونه شناسی ه. آید
یکی از . اندهاي مورد استفاده، رابطه با قدرت و حوزه عمومی، ارائه شدهشناختی، چارچوب هاي نظري، روشهاي معرفتمثل بنیان

-شناسان ایرانی تا حدي مورد استقبال قرارگرفته و نیز به مباحث و مجادلهر بین جامعهها که اخیرا مطرح شده و دشناسیاین گونه
وي چهار . شناسی است شناسی مایکل بورووي، استاد دانشگاه برکلی آمریکا و رئیس انجمن بین المللی جامعهگونه ،هایی دامن زده

  . اي داردمدار تاکید ویژهشناسی مردممطرح می کند و بر جامعهرا  مداراي، انتقادي، سیاستگذار، و مردمشناسی حرفهجامعهنوع 
شناسان هاي شماري از جامعهدر این مقاله ضمن معرفی اجمالی گونه شناسی بورووي و نقدهاي مطرح شده نسبت به آن، دیدگاه

ی ایران و نیز محورهاي مربوط شناس مدار براي جامعهشناسی مردمایرانی در خصوص مناسبت گونه شناسی مایکل بورووي و جامعه
به این منظور با نه نفر از . شودهاي اجتماعی مطرح میشناسان با قدرت و  حوزه عمومی و جنبششناسی و جامعهبه رابطه جامعه

ق، حمیدرضا ابراهیم توفی(بودند شناسی آشنا بوده و درباره آن اظهار نظرهایی داشته یا مطالبی نوشتهشناسانی که با این گونهجامعه
) فاضلی، ناصر فکوهی، محمدامین قانعی راد، عباس کاظمی، و محمدعلی مرادي.. اپور، هادي خانیکی، سارا شریعتی، نعمتجالیی

  .گرفته استمصاحبه عمیق صورت
ست، مناسبت مدار شده اشناسی مردمشناسی و به خصوص جامعهها حاکی از آن است که با وجود استقبالی که از این گونهمصاحبه
. شناسان ایرانی است و موافقان و مخالفانی داردبرانگیزي در بین جامعهشناسی ایران موضوع مناقشهشناسی براي جامعهاین گونه

شناسی ایران  مقاله محورهاي این مناقشه و اختالف را به تفصیل مورد بحث قرار می دهد و به این ترتیب به فهم مسائل جامعه
  .کمک می کند

-شناسی و قدرت مسلط، جنبششناسی ایران، جامعهمدار، جامعهشناسی مردمجامعه شناسی،شناسی جامعهگونه :ژگان کلیديوا
  .هاي اجتماعی
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  شناختی جامعه ایرانی؛ تئوري جامعه کدر یا شفاف تبیین جامعه
  1رضا سلیمانی بشلیمحمد

قبل از اینکه . شناسان را به خود مشغول ساخته است نکه جامعه چیست، خود ذهن اغلب جامعهپردازد اما ای شناس به مطالعه جامعه می جامعه
شان هست، گرچه  ها از هم متفاتند و تفاوت آنها در فرهنگهاي شناسان به یک تعریف واحدي از جامعه برسند، به این پی بردند که جامعه جامعه

اي است و با چه شاخصی از دیگر جوامع جدا  رسش ما اینست که جامعه ایرانی چگونه جامعهپ. تفکیک و تمایز دقیق میان آنها کار آسانی نیست
می شود؟ سوالی که پیش می آید اینست که روابط اجتماعی و کنش هاي اجتماعی امري اجتماعی است یا روانی؟ بی تردید باید گفت که کنش 

از این نظرگاه . جوید هاي روانی و هم از عوامل مرکب اجتماعی مدد می انیسمکنش اجتماعی هم از مک. اجتماعی هم روانی است و هم اجتماعی
دهد و در ضمن بافت محیط اجتماعی را  گیرد و تحت تاثیر قرار می کنش اجتماعی یک واقعیت تام و کامل است که شخصیت فردي را در بر می

و تعریف عینی از ) تعریف وبري(تعریف ذهنی از کنش . وجود دارد شناختی از کنش اجتماعی براي این منظور دو تعریف جامعه. بخشد شکل می
در تعریف وبري از کنش اجتماعی، افراد براي رفتاري که انجام می دهند معناي ذهنی قائل . که نقطه مقابل هم هستند) تعریف دورکیمی(کنش 

شوند اما در تعریف دورکیمی کنش اجتماعی شامل چگونگی  ر میدهند و در جریان آن خود از از آن متاث هستند و رفتار دیگران مد نظر قرار می
تفاوت . کنند باشند و داراي قوه اجبار و الزام هستند که به برکت ان خود را بر فرد تحمیل می عمل و تفکر و احساس است که خارج از فرد می

توان  با توجه به این مقدمه می. و درکی و سنت اثباتیگیرد، سنت تفهمی  شناسی نشات می این دو تعریف از تفاوت دو سنت مکمل در جامعه
کنند آنطور که  گفت که افراد یک جامعه در درون آن و با تاثیر پذیرفتن از محتواي غالب بر جامعه که همان فرهنگ آن جامعه هست، عمل می

براساس نظر . شخصیت و محیط اجتماعی است گوید پویایی کنش در تابعیت رفتار از در نظریه میدان اجتماعی خود می) 1948(کورت لوین 
با تاکید بر این مولفه مهم، . است کند اعتماد متقابل  آنچه روابط اجتماعی را آسان و تسهیل می. لوین شخصیت و محیط مستقل از هم نیستند

کنشگران دریافت و پاسخ متناسب ارائه  توان معناي دورنی کنش را از نحوه عمل جوامع با کنشهاي اجتماعی آشکار که می. دو نوع جامعه داریم
اجتماعی است که مانع بروز احساسات واقعی و  –هاي پنهانی است که ناشی از نوعی ترس و هراس اخالقی  اي با کنش در دسته دوم جامعه. داد

در این باره و . این نسبت طرح میشود حال باید دید که جامعه ي ایرانی در کدام دسته قرار می گیرد و بر چه اساسی. عقاید و افکار واقعی است
در روند تحقیق به روش پیمایش از نوع مصاحبه سازمان نیافته و نامنظم اما منسجم . براي تبیین ادعاي خود به تحقیق و بررسی تجربی پرداختم

ترین تا  ر کنشگران ایرانی در خصوصیهایی نصیبم شده است که نشان از نوعی پنهان کاري، تناقض گویی و یا دوگانگی در رفتا و هدفمند یافته
ها و افکار خود با درك وجود یک اعتماد  کمتر کسی به صراحت از عقاید، سالیق، ایده. ترین سطوح کنش اجتماعی نسبت به هم دارد عمومی

با جنس مخالف خود  دهد؟ اینکه در روابط خصوصی کند و به چه کسی راي می اینکه در عرصه انتخاب چگونه عمل می. گوید نسبی سخن می
چطور عمل کند؟ آیا قدرت بیان داشتن روابط دوستی با جنس مخالف را حتی پس از چندین سال دارد یا نه؟ اینکه در باب مسایل اعتقادي 

ن باشد یا بر سوء چگونه باید حرف بزند؟ اینکه بتواند نقد خود از دیگران را آزادانه بگوید یا نه؟ آیا اساس روابط و کنش اجتماعی بر صدق و یقی
مالحظگی؟ در روابط همسران همیشه شک و تردي درباره گذشته دو نفر وجود دارد و هر آن که لو رود به تخریب و  اعتمادي و یا بی ظن و یا بی

ردي براي ترسد پنهان کاري دوران مج کشد؟ بخصوص آنجا که همسر از شوهر و فرزند از والدین و دوست از دوستانش می تضعیف و جدایی می
روابط مشتري و خریدار که هر دو در پی تسلط بر دیگري و کسب . ر جامعه ایرانی یک اصل اساسی استهمسران از اول ازدواج تا پایان زندگی د

سود و  رود بدون انکه بدانند که امتیاز بیشتر هستند، در پنهان کردن اصل قیمت از یک سو و نیز پنهان کردن قدرت خرید از سوي دیگر فرو می
ها، معناي اندرونی متفاوت از بیرون و غیر قابل  لذا مهمترین برداشت اینست که اکثریت کنش. ضرر یک بازي وقعی است نه یک مبادله مشکوك

همین امر باعث شده است که . ترس از بیان آنچه واقعیت هست مثل خوره در جان و روح همه نفوذ کرده است. دریافت براي مخاطب هستند
ایرانی به جامعه کدر شباهت داشته باشد به این معنی که قابلیت عمل مستقیم و برداشت درست از کنش طرف مقابل وجود ندارد و هر  جامعه

، دیدگاهم اینست که جامعه ایرانی )اجبار فضاي خارجی کنش بر کنشگر(با تقلید از متد دورکیمی . شود ها دیده نمی گز شفافیت الزم در کنش
با مداقه و مطالعه، به . شود و خود را بر روابط بین افراد تحمیل می کند کدر تا شفاف و این وضع هر روز تولید و باز تولید می اي است جامعه

در . اعتمادي وجود دارد که اساس روابط اجتماعی شکننده است بنابراین در عمق جامعه نوعی بی. بریم زمینه کدر شدگی جامعه ایرانی پی می
  . اي است باز و آزاد ولی مبتنی برپذیرش یکسري اصول و هنجارها و قواعد مبتنی بر اعتماد اف جامعهعوض جامعه شف
  .، جامعه کدر، جامعه شفاف، اعتماد اجتماعی، کنش متقابلایرانی جامعه :واژگان کلیدي
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  واکاوي مفهوم تجدد در اندیشه میرزا ملکم خان و سید جواد طباطبایی
  2 شیروانی، حجت اهللا1معصومه سلیمی

این اندیشه نقش مهمی را در تحوالت روشنفکري اجتماعی، سیاسی و . تجدد در بین روشنفکران ایرانی داراي مفهومی پیچیده است
ملکم خان مطرح می کنند اما، هنوز  هر چند تجدد را در ایران نخستین بار فتحعلی آخوند زاده و میرزا. اقتصادي ایران داشته است

در این مقاله به واکاوي مفهوم تجدد در ایران و در اندیشه ملکم خان از روشنفکران . م روشنفکران معاصر استهم از مباحث مه
هدف از این بررسی روند تغییر و دگرواره شدن این مفهوم در روند . نسل اول و طباطبایی از روشنفکران نسل سوم پرداخته می شود

در بخش اول اندیشه ملکم خان که براي رسیدن به . بررسی آثار متفکران مذکور استروش این مقاله . تفکر جامعه ایران می باشد
تجدد به دنبال طرد سنت است در بخش دوم به اندیشه طباطبایی که به تبع هگل در پی فراهم آوردن دانش نوآیینی است و در 

طباطبایی تالش می کند سنت را از دریچه تجدد  و اینکه. بخش پایانی به بررسی تفاوت مفهوم تجدد در اندیشه آن دو می پردازیم
ارزیابی کند و در صدد خودآگاهی از سنت و اخذ مبانی نوین از غرب است چون ملکم خان بدنبال کهن ستیزي نیست؟ این مفهوم 

له مورد بررسی قرار می هاي مختلفی را ایجاد نموده که در این مقا روند تفکر مدرنیته در ایران را تحت تاثیر قرار داده است و دیدگاه
  .گیرد

  .مفهوم تجدد، اندیشه میرزا ملکم خان، اندیشه سید جواد طباطبایی، روشنفکري نسل اول، روشنفکري نسل سوم :واژگان کلیدي
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  در جامعه ایرانی» عطش منزلت«
  1وحید شالچی
از بازاندیشی یک فرهنگ است که بدون آن فرهنگ امکان  در دوران تحوالت پرشتاب، خودتاملی و واکاوي خود بخشی ضروري

ها و موانع خاص خویش است که فرهنگ ایرانی نیز داراي امکان. مواجه فعال با وضعیت هاي جدید اجتماعی را از دست می دهد
مقاله  ت که ایناز جمله مسائل فرهنگ امروز ایران آن چیزي اس. بازشناسی آنان گاه خود گامی در جهت دگرگونی در آنهاست

ترین امتیازهاي اجتماعی است که برانگیزانده کنش اي کسب منزلت و شان از جمله مهمدر هر جامعه. نامدمی» عطش منزلت«
هاي فردي و جمعی است اما این وضعیت در ایران امروز و از رهگذر چندین تحول تاریخی وضعیتی بیمارگونه یافته است که جلوه

این مقاله تاملی است انتقادي بر ویژگی فرهنگی که البته در نسبت با . توان بازشناخت لف ندگی اجتماعی میآن را در ساحات مخت
گیري این مسئله از این رو ضمن تشریح و نشان دادن چیستی آن و به تشریح فرایندهاي تاریخی شکل. شرایط ساختاري است

  .پردازدفرهنگی می
 .، جامعه ایرانیفرهنگی ایران -شناسی تاریخی، جامعهیرانعطش منزلت، فرهنگ ای :واژگان کلیدي
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 شناختیِ دین در مطالعات جامعه» رویکرد تحویلی«نقد  
  1زند رضا شجاعی علی

هومی و کنون دچار رویکرد تحویلی به موضوع مطالعۀ خویش بوده و با وجود تمام تحوالت مفگیري تا پژوهیِ مدرن از اوان شکل دین
اعتنایی به دین و دیندار  مشخصۀ بارز رویکرد تحویلی، بی. هاي نظري که در آن رخ داده، هنوز از آن رهایی پیدا نکرده است گشایش

هاي نخستینِ این رویکرد غالب و پایدار در مطالعات  ریشه.  اند خویش قرار داده  است؛ آنهم از سوي کسانی که آن را موضوع مطالعۀ
دانستند و زوال  کودکی بشر و جوامع ماقبل مدرن می  اي مربوط به دوران هایی جست که دین را پدیده ید در رهیافتدین را با

اي متعلق به گذشته بود و رو به  گرفت که دین پدیده اعتنایی به موضوع از آنجا سرچشمه می بی. کردند بینی می تدریجی آنرا پیشی
رغم محقَّق نشدِن  این رویکرد در ادوار بعد به. کرد لیِ آن چندان اهمیت و ضرورت پیدا نمیزوال و بنابراین، فهم و شناخت تفصی

هاي دیگري از قبیل پوزیتیویسم، سکوالریسم و هرمنوتیک و  پژوهان دربارة زوال، در قالب رهیافت هاي دین بینی پیش
در موقعیتی فراتر از یک رویکرد نظريِ صرف قرار گرفته و  گرایی بازتولید گردید و تداوم پیدا کرد و به همین دلیل امروزه برساخت

   .شناختیِ دین بدل گردیده است به یک اسطوره و انگارة غالب در مطالعات جامعه
هاي صورت  اعتنایی این مقاله در گام نخست به معرفی و بیان مشخصات رویکرد تحویلی در مطالعات دین خواهد پرداخت و انواع بی

طی این مرور . پژوهانِ مطرح، دنبال خواهد کرد موضوعِ آن مطالعات را نشان خواهد داد و مصادیق آن را در آراي دینگرفته در باب 
اعتنایی در قبال موضوع، در هر دورة متأثر از یک  گرفتن بی و بررسی مشخص خواهد شد که اتخاذ رویکرد تحویلی و در پیش

  .شده است ویت میهاي دیگر تق رهیافت غالب بوده که با رهیافت
به ترتیب زیر نام برد و به   اند، توان از شش مقطع و رهیافتی که در اتخاذ رویکرد تحویلی و تداوم آن مؤثر بوده بر همین اساس می

  :شرح آنها پرداخت
  شناختی با فرض تعلق و توقف دین در گذشته ؛ رهیافت بدوي .1
   ؛هاي دین و معناداريِ گزارهپذیري  رهیافت پوزیتیویستی با منتفی شمردنِ تحقیق .2
  طرفی با یکی شمردن دانش الهیاتی و رویکرد کالمی؛ رهیافت بی .3
  بینیِ زوال یا تحاشی دین و از اهمیت افتادن آن در دوران جدید؛ رهیافت سکوالر با پیش .4
  هاي آزاد از متون دینی؛  رهیافت هرمنوتیک با نظریۀ مرگ مؤلف و تجویز برداشت .5
  .خلط میان موقعیت و نگاه ناظر با موقعیت و نگاه فاعلِ دینی رهیافت برساختی با .6

شناسی دین در ایران و  ترین مانع بر سر راه رشد و کمال جامعه مقاله در خاتمه استدالل خواهد کرد که رویکرد تحویلی، جدي
  . کاربردي شدنِ آن به معناي کشف و حل مسائل اجتماعی است

  .ن پژوهی مدرن، سکوالریسمرویکرد تحویلی، دی: واژگان کلیدي
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 شناسی استحمار جامعه
  1سارا شریعتی

مشاهده گر را اغلب با ... سیاسی  هاي پیاپی در بسیاري از کشورهاي اسالمی و جنگهاي ناتمام فرقه اي، مذهبی، قومی و خشونت
ما ساکنان کشورهاي اسالمی همچنان در این پرسش مواجه میکند که آیا دو قرن پس از طرح مساله پیشگامانی چون سید جمال، 

چنبره معضل عقب ماندگی و انحطاط گرفتاریم؟ آیا پیشرفت قابل توجه بسیاري از این کشورها در زمینه آموزش، بهداشت و درآمد، 
ن نامیده می شود علت اصلی است و عامل آن، هما "عقب نگه داشته شدگی"مرهمی نبوده است؟ یا آنچه "ب ماندگیقزخم ع"بر 

علی شریعتی یکی از نظریه پردازانی است که از منظري . به این پرسش  پاسخ هاي گوناگونی داده شده است. دست پنهان خارجی
  . دیگر و با ابداع مفهومی نو، به پرسمان عقب افتادگی در جوامع اسالمی پرداخته است

-اعات واژگانی شریعتی است، در چهارچوب فکرياین مفهوم که یکی از ابد. است "استحمار"مفهوم مرکزي وي در این بحث 
عربی شریعتی -فارسی  استحمار برساخته. شود تحلیلی وي جایگاهی مرکزي دارد و آثار جوانی، تا آخرین مکتوبات وي تکرار می

  است و در ترجمهبکار گرفته شده ..) تزویر، تخدیر، و(، به دو معناي حملِ بار و تحمیق )حیوان چارپاي بارکش( ،برگرفته از حمار
کاربرد و زمینه این مفهوم .  استفاده شده است mystification, stupefaction, alienationهایی چون  التین آن از معادل

یابد و در  سوم یا کشورهاي اسالمی مصداق می گاه در تعریف محدود آن تنها در زمینه جهان. نزد شریعتی چند گانه و مبهم است
استحمار علت العلل همه "توان گفت که از نظر شریعتی  می. ف به انسان در عصر جدید  استوسیع آن، معطومواردي با تعریف 

دین را مهمترین عامل استحمار کهنه میداند و نقد و   شریعتی. "هاست و بر دو گونه است، استحمار کهنه و استحمار نو پریشانی
  .کند مع اسالمی ارزیابی میهاي روشنفکر در جوا اصالح دین  را از اهم مسئولیت

بپردازد و  با محور قرار دادن این نظریه،  مفهوم استحمار نزد شریعتیبه واکاوي جامعه شناختی با رویکردي  کوشد  می مقالهاین 
  .پرسمان عقب ماندگی در کشورهاي اسالمی را  دنبال کند

  . شدگیاستحمار، عقب ماندگی، عقب نگه داشته علی شریعتی،  :واژگان کلیدي
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  تبیین رابطه برنامه ریزي توسعه منطقه اي و رفاه اجتماعی در ایران
  1محمد حسین شریف زادگان

توسـعه  . یابدمی (Spatial)افتد بعد فضائی خاصی اتفاق می "فضاي جغرافیائی "نظریه هاي توسعه اقتصادي اجتماعی هنگامی که در مکان یا
  (Regional Development)ايعمـدتاً در قالـب توسـعه منطقـه     (Spatial Economic Development)فضائی اقتصادي و اجتماعی

. تواند به توسعه ملی سرزمین کمک کنداي میریزي براي توسعه اقتصادي منطقهولی همواره این سوال وجود دارد که آیا برنامه. گیردشکل می
  :دوم .اي ضروري نیسـت تواند مناطق را به توسعه هدایت کند و توسعه منطقهملی خود میتوسعه : اول. وجود دارد در این مورد دو پاسخ اصلی

مطالعـات توسـعه   . شـود  اي پرداخـت بایست به توسعه منطقـه نماید و ضرورتاً میاي عبور میتوسعه ملی از فرآیند فعل و انفعال توسعه منطقه
هـاي  فرآینـد : در ایـن مقالـه مطـرح اسـت اولـی      دو مطالعـه بدین منظـور  . تناظر بر پاسخ دوم اس (Regional Development)اي منطقه

نمونـه  (چگـونگی توسـعه یـک منطقـه      و دومـی  85تا  75و سپس  75تا  65و سپس  65تا  55استراتژیک توسعه مناطق ایران در دوره هاي 
عه در یک منطقه بـر اسـاس ایـن شـاخص و     هاي شکل گیري توسو نشان دادن فرآیند ERFDبر اساس شاخص پیشنهادي ) موردي خوزستان

مـورد آزمـون قـرار     ،این فرآیند در استان خوزستان و بر اساس اثرات تولیدات نیشکر بر توسعه منطقه. عرضه و تقاضاي توسعه در منطقه است

  . گرفته است
 .ERFDشاخص تماعی، اجتماعی، توسعه فضایی، برنامه ریزي توسعه منطقه اي، رفاه اج -توسعه اقتصادي :واژگان کلیدي
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  هاي مفهومی مؤثر بر رابطه پزشک و بیمار در ایران هاي فرهنگی و نظام ارزش
  2مازندرانی ، محمد جواد زاهدي1معصومه شفعتی

هاي  م، تفاوتبه رغم اشتراکات جهانی در مورد این مفهو. بیمار یکی از مسئله برانگیزترین انواع روابط اجتماعی است-رابطه پزشک
مطالعات انجام شده در ایران حاکی از آن است که هم پزشکان و هم بیماران . کند زیادي در این زمینه، جوامع را از هم متمایز می

بیمار -دهند، اما باتوجه به واقعیت آشکار عدم تطابق شیوه ارتباطی پزشک شیوه ارتباط اشتراکی با برابري هرچه بیشتر را ترجیح می
شود با حالت مطلوب و ایده  ل در ایران که با عنوان شیوه ارباب مآبانه یا یک سویه با نقش مسلط و چیره پزشک، شناخته میمتداو

   .آل، یافتن عوامل اصلی که در این موضوع نقش دارند حائز اهمیت است
استفاده » نظریه پردازي داده محور«در این مطالعه براي فهم تجربه ها و تفسیر نظر مشارکت کنندگان از روش کیفی و راهبرد 

نفر از بیماران مراجعه کننده به مطب هاي خصوصی شهر اهواز و  21اطالعات از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با . شده است
  . مورد جریان مشاوره هاي پزشکی در این مطب ها جمع آوري و به روش کد گذاري نظري تحلیل شده است 28مشاهده 

، »بار باالي بیماران«، »محدودیت زمانی«، »ویزیت گروهی«مقوله  5ل صورت گرفته در کدگذاري باز و محوري بر اساس تحلی
بدست آمد، که » رابطه غیر مشارکتی و درمان محور«به مثابه شرایط علّی » رفتار اجتنابی پزشکان«و » عدم آمادگی بیماران«

اي وسیع تر در  نقش شرایط میانجی نیز در محدوده. حقیق حاضر شناخته شدالگوي ارتباطی غالب میان پزشک و بیمار در قلمرو ت
بیماران . هاي عوامانه، تحصیالت، سطح آگاهی و اقدامات حمایتی مادي مورد بررسی قرار گرفت قالب فرهنگ سلسله مراتبی، نظریه
کنند که مهم ترین پیامد هاي آنها  اذ میرا اتخ» ضدیت«و » خودیاري«، »تحمل«، »سازگاري«در برابر پدیده محوري راهبردهاي 

است و چنانچه براي بهبود این رابطه » خوددرمانی«و » دلسردي از همکاري«، »آسیب مادي و روانی«، »افزایش خطاي پزشکی«
  .، همچنان به حیات خود ادامه می دهد»بازتولید رابطه اي نابرابر«تدبیري اندیشیده نشود، چرخه تولید و 

مام کارهاي تحقیقاتی انجام شده در این زمینه در ایران، به شکل معمول به مدل ارتباطی غربی در یک منطقه غیر تاکنون، در ت
هاي فرهنگی بسیار متفاوت از جمله مفهوم خود نازل بیمار در برابر مرتبه اجتماعی باالتر پزشک به دلیل فرهنگ  غربی، با ویژگی

ایران، پایبندي بیشتر به باورهاي عامیانه، سطح آگاهی پایین و عدم آمادگی بیمار و  سلسله مراتبی حاکم بر روابط اجتماعی در
رابطه بین پزشک و بیمار در جوامع مختلف و همچنین از حیث . هاي ارتباطی پزشک، تأکید شده است همچنین ضعف مهارت

لذا بینش گسترش یافته پژوهشگران ایرانی می  .تواند صورت و شکل ارتباطی متفاوتی داشته باشدمناسبات حاکم بر این رابطه می
  .بیمار مقتضی جامعه و فرهنگ ایرانی، رهنمون شود-تواند براي بنا نهادن یک مدل ارتباطی پزشک

 . ارزش هاي فرهنگی، الگوي ارتباطی ارباب مآبانه ،بیمار، مطب خصوصی، نظریه پردازي داده محور- رابطه پزشک :واژگان کلیدي
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ساختار و «برگرفته از تقابل  در جامعه ایران» تحوالت نهاد خانواده«یم و رویکردهاي نظري مفاه
  »عاملیت

  1عالیه شکربیگی
ساخت و منش و "همچنان ایفاگر"پذیري انسان جامعه"ترین هسته تربیتی وکانون  خانواده به عنوان یک ساخت اجتماعی و اساسی

ن اصلی ساخت انسان، اکنون در معرض تحوالت ارزشی و هنجاري و ساختاري قرارگرفته این کانو. باشد می "هاي اعضایش عادتواره
. است"هاي اجتماعی عاملیت"است، تحوالتی که نیازمند مفاهیم و رویکردهاي جدید نظري به این کانون و زیربناي ساخت رفتاري

 ,Turner(دهد  توضیح چگونگی و چرایی رخ دادها را میمفاهیم و نظریه ها، فرایندي از ایجاد و رشد ایده ها است که به ما امکان 
1986, p. 5 .( رخ دادهایی مانند افزایش طالق، خشونت خانوادگی، تغییر سبک زندگی، جهانی شدن خانواده، عرفی گرایی

ایه اجتماعی اي شدن خانواده، سرم خانواده، حقوق زنان، فردگرایی، تغییرمعیارهاي همسرگزینی، چگونگی باورهاي دینی، رسانه
، همه نشان ازتحوالت خانواده ایرانی است که در یک تقابل ..خانواده، دموکراتیک شدن تعامالت زوجین در زندگی خانوادگی و

را در قالب مفاهیمی بومی "رخ دادهاي فوق"در این مقاله، هدف برآن بوده تا. گیرد  صورت می "ساختار وعاملیت"اجتماعی میان 
روش تحقیق، . و رویکردي نظري مرتبط با خانواده ایرانی درصدد تبیین و تحلیل آن برآئیم) ت پژوهشی نگارندهبرگرفته از مطالعا(

سنتی، مدرن، در حال گذار و پست مدرن (است و تغییرات و تحوالت نهاد خانواده در ایران در چهارمفهوم ) کیفی–کمی (ترکیبی 
) خارجی(باشد، مفاهیمی که سه عامل تجدد می "تبیین و سنجش"ورت گرفته، قابل هاي ایرانی، بنابرنتایج پژوهشی ص در خانواده) 

قابل ذکر است، در نگاه اول، ممکن . تاثیري حیاتی در تقابل و به وجود آوردن آنها در خانواده ایرانی داشتند) داخلی(و دین و دولت
هاي  هاي سنتی، مدرن، درحال گذار وپست مدرن با ویژگی هاست، شکل خانواده یکسان به نظر رسد اما به واقع چهارگونه از خانواد

تواند در درون هریک از  کنندکه هر کدام از رخ دادهاي فوق، می در این جامعه در کنار هم زندگی می) و گاهی تلفیقی(خاص خود 
هاي تجربی در مورد  ز اثباتاي از اظهارات منطقی مرتبط به یکدیگر به شکلی ا رخ دادهاي فوق، مجموعه. ها قرارگیرد این گونه
تحوالتی که با رویکردي نظري به خانواده . است) Gibbs, 1972, p. 5(هاي گروهی نامتناهی از رویدادها و تحوالت  مشخصه

در درون خانواده  "هاي ایرانی و مناسک گرایی اسالمی ها وسنت گیري نوعی تجددگرایی بومی با حفظ آیین شکل"ایرانی، یعنی
اي از اظهارات که با  مجموعه"نظریه فوق به نوعی مصداق این تعریف نظري است. ر قالب مفاهیم فوق صورت گرفته استایرانی و د

شوند و  چگونه با تغییرات همگام به یکدیگر مرتبط می) رخ دادها(کنند که متغیرها  یکدیگر ارتباط منطقی دارند و مشخص می
 ). Burr et al. 1979a,p.17(دهند  تشکیل یک ایده و مفهوم را می

  .تحوالت خانواده، عاملیت وساختار، سنخ شناسی، مدرن، سنتی، در حال گذار، پست مدرن :واژگان کلیدي
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 رویکردهاي نظري درباره ساخت اداري و کارکرد اجرایی دولت در تاریخ ایران
  1ناصر صدقی

است که در  دیدگاه ها و نظریات متفاوت و متعارضی مطرح شده یخ ایران،دولت در تار درباره ساختار اداري و کارکرد و نقش اجرایی
و پیامدهاي آن براساس شناخت جایگاه تاریخی دولت در  اینجا می کوشیم با مصادیق و مبانی نگرشی و تحلیلی، دیدگاه هاي رایج

مختلف جامعه شناختی صورت گرفته،  در بخش عمده تحقیقات صورت گرفته که بر اساس نظریات و مفاهیم. ایران را نشان دهیم
شود که بر اساس نظام دولت در تاریخ ایران از منظر ساختار اداري و اجرایی در شکل یک نظام سیاسی دیوانساالر نشان داده می

است  در نقد این دیدگاه، نظریه معارض با آن مدعی. اداري عریض و طویل و متمرکز و گسترده کل قلمرو سیاسی را اداره می کند
در تاریخ ایران دولت هیچ گاه داراي تشکیالت اداري و نقش اجرایی مبتنی بر دیوانساالري متمرکز و به هم پیوسته در کل قلمرو 
سیاسی نبوده و حتی توان گفت اعمال قدرت و نظارت متمرکز بر بیرون از محدوده دربار و دیوان را نداشت، تا چه برسد به این که 

درباره کارکردهاي اداري و اجرایی دولت و هدف و نقش آن هم دو دیدگاه . اطراف و دور دست اشراف داشته باشدبر ایاالت و نواحی 
  :متعارض قابل شناخت است

نگاه نخست با نگرشی ایجابی مهمترین هدف و کارکرد اجرایی دولت را در تاریخ ایران تحقق امنیت و عدالت و صیانت از رعایا و 
معارضان به موجودیت و امنیت جامعه به وسطه تشکیالت دیوانساالري موجود می داند و دیدگاه دوم بر مبناي عامه مردم در مقابل 

نگرشی سلبی، کارکرد اداري و اجرایی دولت را به واسطه تشکیالت دیوانساالري، اعمال سلطه و قدرت سیاسی و نظامی یک جانبه 
هدف پژوهش حاضر نشان دادن منشأ . ق مجموعه تشکیالت دیوانساالري می داندبر جامعه و استثمار اقتصادي و مالیاتی آن از طری

و زمینه هاي تاریخی و فرهنگی دیدگاه هاي مذکور درباره ساختار و کارکرد اجرایی دولت در تاریخ ایران و آثار آن در ادبیات 
  .تحقیقی و شناخت موجود درباره نقش و جایگاه دولت در تاریخ ایران است

 .تاریخ ایران، دولت، رویکردهاي نظري، ساختار اداري، کارکرد اجرایی :کلیديواژگان 
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  تنوع جامعه ایران و الزامات تدوین نظریه اجتماعی
  2اهللا اسالمی، روح 1خانیثمر صفی

پردازي درباره جامعه لزامات نظریهشود تا اهاي موجود در ساختارهاي مختلف جامعه ایران تالش میدر این مقاله با طرح انواع تنوع
مند سازد، وارد شدن تامالتی نظامآنچه اندیشه اجتماعی دوران معاصر ایران را از پیش از آن متمایز می. ایران به بحث گذاشته شود

مین اعتبار از آن با هاي اجتماعی پیشین در تاریخ اندیشه ایران بوده و به هاست که بسیار متفاوت از اندیشه» امر اجتماعی«درباره 
ورزان ایرانی و از راه نظریه اجتماعی حدود یک سده پیش، از غرب و توسط اندیشه. شودنام برده می» نظریه اجتماعی«عنوان 

  . بودگی امر اجتماعی انجام شده استتوجه به خاصگیري، بیترجمه به زبان فارسی، وارد شده است و این وام
هاي شود با تاکید بر وجود انواع تفاوتهاي مختلف است و در این مقاله تالش میي پیچیده در حوزههاجامعه ایران واجد تنوع

تاریخی، جغرافیایی، اقتصادي و فرهنگی در متن جامعه ایران، نشان داده شود که چگونه مطالعه امر اجتماعی در نسبت با این 
  .پردازي اجتماعی در باب جامعه ایران است، پیش نیاِز نظریهها، و به مفهوم کشیدن آنها از خالل مطالعات تجربیتنوع

گردد که در اي از مطالعات ممکن میبدین ترتیب، تدوین نظریه اجتماعیِ ناظر بر امر اجتماعیِ اکنون ایران، ناگزیر از خالل گونه
شناختی این شناختی و روشرفتشود مختصات معطرح شده و تالش می» مطالعات تاریخ اجتماعی خرد«این مقاله تحت عنوان 

تواند راه را براي به مفهوم شود به چه معنا انجام آنها میمطالعاتی که در این مقاله نشان داده می. دست مطالعات تدقیق گردد
    .کشیدن تنوع جامعه ایران در قالب نظریه اجتماعی هموار گرداند

  .تاریخ اجتماعی خرد مطالعاتنظریه اجتماعی، امر اجتماعی، :واژگان کلیدي
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  :شناسی فرهنگیِ ایران نگاهی انتقادي به کاربست مفهوم میدان بوردیو در جامعه
  هاي برخی تحقیقات مرتبط با استفاده از تحلیلِ تاملی داده

  1رضا صمیم
آیند  شناسی به حساب نمی اصلیِ جامعههايِ اجتماعی و فرهنگی که موطن  شناسی در آن زمینه کاربرد مفاهیم و نظریات جامعه

هاي بنیادین  ِ مفهومِی ناشِی از تفاوت ها بدفهمی از مهمترینِ این چالش. هاي متعددي همراه بوده است همواره با مسائل و چالش
رداتی محسوب شناسی در آن علمی وا اي که جامعه شناسِی به آن تعلق دارد و آن زمینه اي است که جامعه معرفتی میانِ آن زمینه

شناسِی ایرانی را  طرِح و گاه حل برخی مسائل اجتماعی به مدد مفاهیم و نظریات بدفهمیده شده فضاِي نظري جامعه. گردد می
شناس شهیر  نظریات و مفاهیم پیر بوردیو جامعه. گردد مخدوش نموده و خود به مانعی بر سر راه تولید علمِ بومی و کارآ تبدیل می

هاي اجتماعیِ دیگري غیر از زمینۀ اجتماعیِ اصلیِ آن نیز کاربردپذیر  اش را در زمینه ها و نظریات یران، که خود دیدگاهفرانسوي در ا
در میانِ مفاهیم و نظریات کلیدي این محقق، مفهوم میدان، از جمله مفاهیمی است که براِي توصیف و . است داند، از این دست می

سؤال اصلیِ مقالۀ حاضر آن است که با توجه به شرایط . هنگی جامعۀ ایرانی به کار رفته استفر -تبیین برخی شرایط اجتماعی
اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایرانی، کاربرد این مفهوم در معنايِ بوردیویی آن و در جهت توصیف و تبیین مسائل فرهنگی، کاربردي 

گردد  ر آنچه امروز به مدد مفهوم میدان بوردیو تفسیر میتوان مفهومی جداي از مفهوم میدان براي تفسی مناسب است یا می
برساخت؟ براي پاسخ به این سؤال، نخست سعی نمودیم مفهوم میدان بوردیو را تبیین نموده و سپس در جهت تطبیق معنايِ اصلی 

. رهنگی ایرانی بپردازیمشناسی ف این مفهوم با تلقیِ محققان ایرانی از میدان به مطالعۀ برخی تحقیقات شاخص در حوزة جامعه
الذکر نسبت به برخی خصوصیات فضاي فرهنگیِ جامعۀ ایرانی در جهت  دهد، سعی شده در تحقیقات فوق نتیجۀ مطالعه نشان می

ها و  این در حالی است که با در نظر گرفتن این ویژگی. فراهم آوردن امکان استفاده از مفهوم میدان بوردیو تجاهل صورت گیرد
نسبت به آنها، مفهومِ میدان جاِي خود را به مفهومِ دیگري خواهد داد که براي توصیف و تبیین آنچه محققان تاکنون از  عدم تجاهل

  . تر است آن به میدان تعبیر نموده بودند مناسب
  .شناسی فرهنگی ایران، تحلیل تاملی بوردیو، جامعه میدان :واژگان کلیدي
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هاي تحول در جامعه ایران دوره  ورخان مسلمان متقدم درباره مولفهتبیین نظري م بازیابی و بازخوانی
 با تکیه بر آثار علی بن حسین مسعودي اسالمی

 1زهیر صیامیان گرجی
برخالف نگرش رایج در مطالعات علوم انسانی درباره جایگاه دانش تاریخ در تمدن اسالمی که کارکرد آنرا گردآوري اطالعات راجع 

تعریف و تثبیت مولفه هاي «توان مدعی بود مورخان مسلمان متقدم بنا بر قرارداشتن در شرایط بافتاري  شناسد، می شته میبه گذ
از گذشته داشتند تا بتوانند وضعیت جامعه معاصر خود را » معضله شناختی«در قرون نخستین اسالمی، بازخوانی » تمدن اسالمی
طرح واره هاي «بر مبناي بافت فکري و بافت موقعیتی و افق معاصرشان، » گذشته« آنان از» روایت تاریخی«. توضیح دهند

در اثر تاریخنگاري براي مخاطبان و » آموزش فلسفه با مثال«متفاوتی است از وضعیت اکنون جامعه خود که در قالب » تفسیري
است که در » معرفت حکمت آموزي«ري یا همان تبیین مفهومی و نظ» عبرت«. ارائه شده است» عبرت«آیندگان در ذیل مفهوم 

گزینش و چیدمان گزارش هاي تاریخی درباره گذشته و حال در متن اثر تاریخ نگاري آنان مستتر است و توضیح مورخان مسلمان 
اوي آثار این نوشتار تالش دارد با واک. دهد نشان می» داللت ضمنی«ک از دالئل و علل تحول و ثبات در جامعه اسالمی را در قالب ی

علی بن حسین مسعودي، مورخ مهم قرن چهارم هجري، با اتکاء به رویکرد معناکاوي، تبیین نظري وي را از مولفه هاي تحول در 
این بازیابی نشان می دهد که چگونه مورخی مانند مسعودي، بر . بازیابی کند» چرخه عدالت«جامعه اسالمی معاصرش در قالب 

تاریخی براي توضیح تحوالت جامعه اسالمی در ساحت هاي مختلف آن کمک می گیرد و به » رویکرد«، از »معرفت تاریخی«مبناي 
  .بین اندیشه و نهاد براي توضیح وضعیت جامعه معاصر خود می پردازد» علی/دالی«شناسایی یک رابطه 

نشان خواهد داد که همچنان به اسالمی  این بازخوانی امکان شناسایی فهم درونی اعضاي جامعه اسالمی را از دالئل تحول در جامعه
  .هاي مختلف در نظام فکري معاصرمان تداوم دارد شکل

  .تبیین نظري تحول، جامعه اسالمی، مورخان مسلمان، چرخه عدالت، علی بن حسین مسعودي :واژگان کلیدي
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  بینی انقالبات معماي پیش
  1رضا طالبانمحمد

گواهی » تاریخ«آفریدند؛ و » حیرت«و » مسأله«نقالبات همواره پس از وقوع و رخدادشان براي دانشمندان توان کتمان کرد که ا نمی
از این رو، اگر گفته . بینی نشده است دهد که هیچ انقالب بزرگی بطور دقیق توسط دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی پیش می

 -بینی نیز جزیی از وظایف علمی آنان است رغم این مدعا که پیش علی - اشود وقوع هر انقالبِ جدید، دانشمندان علوم اجتماعی ر
واقعاً چرا انقالبات حتی براي دانشمندان علوم اجتماعی و . آمیزي بیان شده است مثل سایرین متعجب و متحیر ساخته، سخن داللت
اند؟ آیا این مشکل ناشی از ضعف  رکننده بودهبرانگیز و غافلگی اند این قدر تعجب سیاسی که در حوزة مضمونی انقالب متخصص بوده

هایشان عمل کنند، یا این که آنها اساسًا انتظارات  اند مطابق انتظار به وعده این گروه از دانشمندان و متخصصان بوده که نتوانسته
  د؟باشن پذیر می بینی هایی مثل انقالب حقیقتاً پیش اند پدیده اي داشته که فرض نموده بینانه غیرواقع

است و عدم » بینی پیش«عبارت از » تئوري«از سویی دیگر، در فلسفۀ علمِ متعارف تصریح شده است که یکی از کارکردهاي عمدة 
ولی، مروري بر مجموعۀ . هاي نظرِي انقالب داللت دارد ها و تبیین بخودي خود بر نقص و ضعف تئوري  بینی انقالبات قابلیت در پیش

پیوسته در جهان، مهر تأییدي خواهد زد بر این مدعا که کمبود و  بی در خصوص هر یک از انقالبات بوقوعوسیع ادبیات نظري و تجر
ها و  هزاران کتاب و مقاله، مجموعۀ عظیمی از علل و دالیل را در قالب تئوري. خورد خالء خاصی در تبیین آنها بچشم نمی

اند که چرا و چگونه هر یک از این انقالبات  ارائه نموده -باشند اعدکننده میکه بسیاري از آنها نیز کامالً موجه و متق -هایی تبیین
در حقیقت، در بازاندیشی یا شناخت پسینی، هر یک از این انقالبات هر چیزي به نظر . اند داده در آن زمان و مکان خاص رخ داده رخ
قدر متفاوت  بینی انقالب این با پیش) بینی پس(پسینی ولی، چرا باید درك. انگیز رسند جز یک حادثۀ غافلگیرکننده و حیرت می

داده که بر اساس درك پسینی و مابعدالوقوع،  چرا انقالبات رخ: ایم توجه مواجه باشند؟ در حقیقت، با یک مسأله یا معماي جالب
فات با رویکرد متعارف در فلسفۀ علم اند؟ آیا این منا بینی نشده و غیرمترقبه بوده شان عمًال پیش اند قبل از وقوع بخوبی تبیین شده

 بینی دانسته است؟ بینی را دو روي یک سکه محسوب نموده و هر تبیین نظري را مستلزم پیش ندارد که تبیین و پیش
  . پیش بینی انقالب ها، بازاندیشی، شناخت پسینی:واژگان کلیدي
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 کننده جامعه و حکومت در ایران هاي تبییننظریه
  2، مریم ایرانخواه1س طاهريعبا

انواع گوناگون . شناسی از آغازین لحظات حیات خویش با آن جان گرفتترین اهدافی بود که جامعهتبیین از اولین و شاید امیدبخش
شناختی را هي جامعکنندهي اولین نظریات تبیینهایی بودند که جرقه، همه، دالیل و انگیزه...ها و ها، نابسامانیتغییرات، دگرگونی

  .روشن کردند
ترین نهاد سیاسی که اند، حکومت به عنوان اصلیشناختی قرار گرفتهشک از میان انبوه مسائلی که موضوع بحث و بررسی جامعهبی

ل وضعیت در حا. ترین موضوعات بررسی باشدتواند یکی از مهمرابطه بسیار قوي و تنگاتنگی با جامعه، نظم و تغییرات آن دارد، می
هاي تبیین کننده حکومت گذار جامعه ایران و همچنین نوع رابطه حکومت و جامعه، ما را بر آن داشت که با بررسی تطبیقی نظریه

  . ها در کشورمان ایران بپردازیمو جامعه، به بررسی حکومت و جامعه و همچنین رابطه میان آن
از آنجائیکه . هاي کیفی به بررسی مسأله خواهیم پرداختانواع تکنیکگیري از استراتژي قیاسی و همچنین در این تحقیق با بهره

  .گیري به اتمام تحقیق منوط خواهد بوداین تحقیق در میان مراحل اجرا قرار دارد، بحث و نتیجه
  .کننده حکومت در ایران، جامعه  ایران، رابطه حکومت و جامعه در ایرانهاي تبییننظریه :واژگان کلیدي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ) Zhandark.Ario@Gmail.Com(ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان دانشجوي کارشناسی . 1
 ) Irankhah_Maryam@Yahoo.Com(شناسی دانشگاه خوارزمی دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه. 2
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  هاي توسعه در ایران و تاجیکستان بررسی موانع توسعه مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مکانیسم
  1مجتبی عباسی قادي

بی  .می باشدبه عنوان یکی از مکانیسم هاي توسعه در ایران مشارکت اجتماعی جوانان در ایران موانع توسعه پژوهش حاضر درصدد شناسایی 
ها و کلیه فعالیت ها و اموري که به گونه اي با اهداف ترویج و توسعه  ریزي ها، برنامه ی و فراگیر یک جامعه در تصمیم گیريشک مشارکت عموم

اشاره  2چنانچه میردال. ملی و منطقه اي مرتبط است به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق دمکراتیک براي افراد یک جامعه تلقی گردیده است
مارکوس و . به مردم این فرصت داده می شود که در ساختن آینده و تعیین سرنوشت خود سهیم و شریک گردند 3عمومیمی کند در مشارکت 

اهمیت و نقش اساسی مشارکت در زندگی اجتماعی را در سه سطح ایجاد شهروند برجسته، جامعه بهتر و نیز شیوه حکومت گري  4والتون
ساله که از  20-29نفر از جوانان واقع در گروه سنی  768با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روي با کاربرد روش پیمایش و . مطلوب برشمردند

شده بودند؛ اطالعات  انتخابدوشنبه طریق نمونه گیري احتمالی و از نوع روش نمونه گیري خوشه ایی چند مرحله ایی از دو شهر تهران و 
همچنین جهت احتساب روایی شاخص ها از ضریب  ،اعتبار محتوایی صوري خص ها ازجهت احتساب اعتبار شا. مورد نیاز جمع آوري گردید

، یافته هاي تحقیق نشان می دهد که در بخش آمار توصیفی، مشارکت اجتماعی جوانان. آلفاي کرونباخ با دامنه صفر تا یک استفاده شده است
بین میزان نیز ؛ تفاوت معناداري ندین امتیازات مجموع گویه ها بودعلی رغم اینکه پایین تر از سطح استاندارد تعیین شده براساس میانگ

مشارکت اجتماعی جوانان در دو جامعه آماري ایران و تاجیکستان مشاهده شده است؛ بدین ترتیب که میزان مشارکت اجتماعی جوانان 
این یافته هاي تحقیق در بخش آمار استنباطی نشان می  عالوه بر). 46/17در برابر  56/18میانگین (تاجیکی بیشتر از جوانان ایرانی بوده است

دهد که متغیرهاي اعتماد اجتماعی، نوع جهت گیري کنش اجتماعی، نوع روابط و تعامالت اجتماعی، نوع ارزش هاي اجتماعی حاکم بر جامعه، 
سیاسی، احساس محرومیت  -ی اجتماعیعملکرد مکانیسم هاي جامعه پذیري، احساس نابهنجاري اجتماعی، احساس ازخودبیگانگی، بیگانگ

اجتماعی، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی و سن جوانان رابطه معناداري را با متغیر مشارکت اجتماعی  -نسبی، پایگاه اقتصادي
کت اجتماعی در دو جامعه با توجه به سوابق نظري و نیز تجربی، موارد زیر را می توان به عنوان مهمترین عوامل توسعه مشار. نشان دادند

  : آماري ایران و تاجیکستان برشمرد
سرمایه اجتماعی در دو جامعه ایران و تاجیکستان می باشد؛ زیرا سرمایه اجتماعی داراي ابعاد توسعه مشارکت اجتماعی در گرو افزایش  - 1

اراي ابعاد عینی که پوشش دهنده مفهوم مشارکت همچنین د. می باشد ذهنی که پوشش دهنده مفهوم اعتماد اجتماعی و مولفه هاي آن است
  . می باشداسن نیز  اجتماعی و مولفه هاي آن

مشارکت اجتماعی در گرو کاهش و کنترل شرایط آنومیک اجتماعی حاکم بر جوامع ایران و تاجیکستان می باشد؛ چراکه شرایط توسعه  - 2
در میان  احساس محرومیت نسبی و سیاسی -بیگانگی اجتماعیاحساس گی، احساس ازخودبیگان احساس نابهنجاري اجتماعی،آنومیکی موجب 

  . اعضاء جامعه می شود
میزان مشارکت اجتماعی در گرو بهبودي عملکرد مکانیسم هاي جامعه پذیري چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در دو جامعه ایران توسعه  - 3

  . و تاجیکستان می باشد
باشد؛ یعنی باید تغییرات  ر دو جامعه ایران و تاجیکستان میگرو دگرگونی ارزشی و تغییرات فرهنگی دمشارکت اجتماعی در توسعه  - 4

بیان، مشارکت مردم در تصمیم زیرا توجه به مباحث آزادي . هاي فرامادي امکان پذیر باشد هاي مادي به ارزش فرهنگی در جهت انتقال ارزش
هاي  هاي ارزش هاي اجتماعشان در زمره شاخص هاي مربوط به کار و فعالیت میم گیريطاي حق بیشتر مردم در تصهاي دولت، اع گیري

  . شوند فرامادي تلقی می
میزان مشارکت اجتماعی در گرو عام گرا بودن جهت گیري کنش اجتماعی و اظهاري بودن نوع تعامالت اجتماعی در جوامع ایران و توسعه  - 5

  . تاجیکستان می باشد
  . مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعامالت اجتماعی،  احساس نابهنجاريسعه اجتماعی، تو: واژگان کلیدي

  

                                                             
 )mojtabaabbasighadi55@gmail.com(دکتري جامعه شناسی از دانشگاه آکادمی علوم جمهوري تاجیکستان .  1

2- Mirdal  
3- Population Participation  
4- Marcos & Walton  
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  تحلیل نابرابري در ایران عصر مدرن بر مبناي سنت وبري
  3اعظم علیزاده، 2رآبادينصزهرا ذاکري ، 1السادات عبداللهی هعظیم

تواند  ر راه توسعه همه جانبه جامعه است و تبیین آن میهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی مانعی بر س نابرابري در عرصه
در نوشتار حاضر هدف تحلیل مکانیسم تولید نابرابري در ایران عصر . هایی براي کنترل و تعدیل آن در پی داشته باشد روشنگري

  .مدرن در چارچوب آراي تحلیلگران سنت وبري با تاکید بر نقش قدرت می باشد
برخی نظریه پردازان وبري و نووبري از صور متفاوت نابرابري چون . یل نابرابري، قدرت و حیثیت استمبناي نگرش وبر در تحل

توزیع نابرابر فرصت هاي حیاتی، انسداد اجتماعی، و توزیع نابرابر منزلت و حیثیت سخن می گویند و بر توزیع نابرابر قدرت به 
ن میان دولت به عنوان مکانیسم اصلی اعمال قدرت نقشی تعیین کننده در درای. عنوان عامل اصلی این نابرابري ها تاکید دارند
بر تشکیل طبقات قدرتمند تحت حمایت دولتمردان حاکم و » لنسکی«از جمله. تولید و بازتولید این نابرابري ها خواهد داشت

. جه انسداد اجتماعی تاکید دارندبر غصب امتیازات انحصاري توسط جناح هاي موجود در سلسله مراتب دولت و در نتی» پارکین«
در چارچوب نهاد گرایی اقتصادي بر تمایل حاکمان سیاسی به حفظ حقوق مالکیت خود و تضمین بقاي خویش در میدان » نورث «

نهادگرایان اقتصادي ظرفیت حاکمان براي هوس بازي در عرصه . سیاست با تفویض امتیازات انحصاري به حامیان خود اشاره دارد
قاعده در این زمینه را مخرب رابطه عادالنه دولت و مردم و ناکارایی بازار سیاسی در فرایند توسعه همه  مالکیت و برخورد بی حقوق

  . جانبه می دانند
مقاله نشان خواهد داد صور نابرابري در ایران دوره مدرن . این مقاله تحلیلی تاریخی است و با روش کتابخانه اي انجام می شود

ست و چه عواملی در تولید و بازتولید نابرابري ها در این دوران نقش دارند؟ چگونه دولت به مهمترین ابزار کسب قدرت، چگونه ا
شود؟ این مقاله همچنین در صدد معرفی گروه هاي ممتازي است که در تولید و بازتولید  ثروت و منزلت براي افراد تبدیل می

  .نابرابري در این دوره نقش داشته اند
  .هاي استراتژیک نابرابري، سنت وبري، قدرت، انسداد اجتماعی، گروه :واژگان کلیدي
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 عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور.  2
 شناسی دانشگاه پیام نور دانشجوي دکتري جامعه.  3
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از : هاي فرهنگی در ایران هاي موجود در پیوستار سیاست شناختی به چالش رهیافتی آسیب
  پردازي تا اجرا نظریه

  1حسین عبدالملکی
از براي مقوله فرهنگ و امور مرتبط به آن در اسناد باال دستی کشور از گفتمان فرهنگ محور انقالب اسالمی، وجود و جایگاه ممت

و مقام معظم رهبري خود بیانگر اهمیت ) ره(جمله قانون اساسی و توجه ویژه به آن در آراء و به عبارتی کلیت گفتمان امام خمینی 
از سوي دیگر تدوین و طراحی هر  .استدر قاموس جمهوري اسالمی » ریزي و سیاست فرهنگی فرهنگ و برنامه«بسیار حیاتی 

برنامه یا سیاست فرهنگی منوط به وجود یک نظریه مدون در زمینه موردنظر جهت نشان دادن نقطه ایده آل و آرمانی و بایسته 
بعد  در وحله اول و در گام) نظریه فرهنگی(هاي مترتب بر آن و نیز اصول و بایسته هاي بنیادین چگونگی حرکت به سوي آن 

ها در جهت نیل به نقطه ایده آل مفهوم بندي شده در نظریه  ها و راهبردهاي الزمه و همچنین ارائه سیاست ترسیم خط مشی
و در مرحله بعد عملیاتی سازي این راهبردها و آماده سازي آنها براي اجرا، براساس یک برنامه مدون و ) سیاست گذاري فرهنگی(

مدیریت (و در گام پایانی اجراي صحیح، جامع و منظم راهبردهاي عملیاتی شده ) یبرنامه ریزي فرهنگ(هدف گذاري شده 
هاي مختلف فرهنگی که  ها و نحوه و چگونگی آن در زمینه سیاست» پیوستار«که بعضا درباره  این درحالی است. می باشد) فرهنگی

ریزي فرهنگی و مدیریت فرهنگی به آن پرداخت،  می توان در چهار مرحله نظریه پردازي فرهنگی، سیاست گذاري فرهنگی، برنامه
از این رو هدف از . بحث ها و نقدهاي فراوانی چه در فضاي عمومی حیات اجتماعی و چه در محافل دانشگاهی و حوزوي وجود دارد

ر زمینه عملیاتی این نوشتار آن است که با رهیافتی آسیب شناختی چالش ها و موانع موجود در هر یک از چهار مرحله فوق الذکر د
روش این مقاله مبتنی بر روش کیفی و با رویکردي ترکیبی بوده و در آن . سازي سیاست هاي فرهنگی را مورد واکاوي قرار دهد

 5مصاحبه با فعاالن فرهنگی حوزوي و  5(مصاحبه  10ضمن بهره گیري از روش مطالعه اسنادي و بررسی اسناد باال دستی، از 
یافته ها و نتایج حاصله نشان می دهد که عدم تکاپوي . استفاده شده است) ن دانشگاهی در حیطه فرهنگمصاحبه با پژوهشگرا

کافی در نظریه پردازي در ساحت فرهنگ، ناشکیبایی نظري، عدم شکل گیري و نبود اجتماعات گفتمانی به اندازه کافی در حوزه 
و همچنین وجود سیاست گذاري » نظریه پردازي فرهنگی«مرحله هاي فرهنگی در جهت نقد نظریه پردازي هاي انجام شده در 

سیاست «هاي موازي در زمینه هاي مختلف فرهنگی، عدم توجه به بعضی از ابعاد و پافشاري بیش از حد به برخی دیگر، در مرحله 
شگران و متخصصین حیطه و نیز وجود نهادهاي متعدد و موازي تاثیرگذار و تصمیم گیر، عدم استفاده از پژوه» گذاري فرهنگی

از مهمترین چالش » مدیریت فرهنگی«و » ریزي فرهنگی برنامه«گی در امر اجرا در مراحل فرهنگ در امر عملیاتی سازي و شتابزد
هاي پیش روي مراحل چهارگانه پیوستار سیاست هاي فرهنگی از نظریه پردازي تا اجرا می باشد که به تفصیل به بحث و بررسی 

ه شده تا از این راه پیشنهادات و راهبردهایی جهت توفیق هر چه بیشتر در این امر مبتنی بر مراحل چهارگانه فوق ارایه آنها پرداخت
  . گردد

ریزي فرهنگی، مدیریت  امهگذاري فرهنگی، برن هاي فرهنگی ایران، نظریه پردازي فرهنگی، سیاست سیاست :واژگان کلیدي
  . فرهنگی

  
 
 
 
 
 
  

                                                             
 )Abdolmaleki22@yahoo.com(درس دانشگاه شناسی دانشگاه تهران و م کارشناسی ارشد جامعه.  1



  q84   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

 و مسئله تغییر ساختارهاي اجتماعی در ایران آسیاییهاي اجتماعی  جنبش
  1مصطفی عبدي

شناسان مارکسیسم را  اجتماعی در این جوامع، ذهن شرق-سیاسی  تولید آسیایی توسط مارکس مسئله تغییرات  پس از معرفی شیوه
این مسئله تا کنون . دانست بیرون میداري از  مارکس خود تنها راه تغییر در این کشورها را ورود عناصر سرمایه. به خود جلب کرد

تولید آسیایی و    هایی همچون شیوه هاي توجه منتقدین نظریه نشده و تغییر بواسطه نیروهاي بیرونی به یکی از مهمترین کانون  حل
ین مکانیسم ا. آید اجتماعی بشمار می -هاي تغییر سیاسی ترین راه اجتماعی از اصلی هاي  جنبش. استبداد شرقی تبدیل شده است

شناسی چون کارل ویتفوگل و به دنبال آن؛ احمد اشرف، کاتوزیان و در نهایت جان فوران مورد توجه قرار گرفته  در مطالعات شرق
 یکی نظریه استبداد شرقی ویتفوگل که این راه تغییر. توان گفت که دو نظریه در خصوص این مسئله وجود دارد بطور کلی می. است

حال سئوال . داند ها را شکننده می ها آن شکننده فوران که به دلیل ائتالفی بودن جنبش  دیگري نظریه مقاومت کند و را نفی می
  هاي اجتماعی در ایران نتوانسته منجر به تغییر ساختارهاي اجتماعی شود؟  اساسی این است که چرا جنبش

ه در جامعه ایران پرداخته و در نهایت نتیجه حاصل این است این مقاله با روش تاریخی به بررسی مصادیق رد و تایید هر دو نظری
ها مانع  هاي استبدادي مشاهده کرد، اماشکننده بودن این جنبش توان در زمان ضعف قدرت هاي اجتماعی بسیاري را می جنبش: که

دو  پس هر .کند ا بازگو میاین مکانیسم دلیل ایستایی تاریخ ایران و تا حدودي شرق ر.شده است اجتماعی -سیاسی  از تغییرات
  . دیدگاه تنها مبیین بخشی از واقعیت موجود هستند

  .هاي اجتماعی ، جنبش شیوه تولیدآسیایی، استبداد شرقی، مقاومت شکننده :واژگان کلیدي
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  )1388تا  1379(اي و رشد کالن اقتصادي در ایران  تمرکز منطقه
  1میکائیل عظیمی

بندي جهان و همچنین تالش براي  گیري کشورهایی با عنوان تازه استقالل یافته در کنار بلوك جهانی، شکلپس از جنگ دوم 
هاي  هاي گسترده ناشی از جنگ، سبب شد حوزه مشخصی از دانش با عنوان توسعه، مرزهاي خود را با دیگر نظم بازسازي ویرانی

تعادل بود؛ عدم ) عدم(ی که توجه صاحبنظران را به خود جلب کرد، در میانه این مباحث یکی از مفاهیم. تر کند دانش روشن
به طور مشخص میان کشاورزي و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته (هاي بخشی  تعادلی که در برش

میان مرکز و (اي  و منطقه) میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن(، اقتصادي )میان شهر و روستا(، اجتماعی )بود
  .اثرات آنها بررسی شدند،شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر) پیرامون

پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ) اي تمرکز منطقه(اي  بر این اساس این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه
در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تالش شده تا . اي را مورد ارزیابی قرار دهد و تمرکز منطقه) کالن(ملی 

نتایج حاصل . هاي ثانویه است روش استفاده شده در این مطالعه، تحلیل داده. ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود پاسخ این نظریه
اما رویکردهاي . دي از جایگاه اندکی برخوردار استاي در ادبیات متعارف اقتصا دهند که بحث عدم تعادل منطقه شده نشان می

هاي موجود حکایت  ها و تحلیل داده از طرف دیگر محاسبه شاخص. اند رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده
اي و رشد  تمرکز منطقهداشته و همبستگی منفی میان ) هر چند بطئی(اي در ایران روندي افزایشی  از آن دارند که تمرکز منطقه

  .اقتصادي در سطح ملی، قابل انتظار است
 . عدم تعادل منطقه اي، تمرکز منطقه اي، توسعه، رشد اقتصادي ملی :واژگان کلیدي
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  مفهوم سازي مناسبات مدیریت شهري و خانواده
  1امید علی احمدي

این نهاد همراه با دگرگونی نظام هاي معیشتی در . هاي اجتماعی بوده استخانواده در جوامع تاریخی یکی از اساسی ترین نهاد
طول تاریخ، متحول شده و با واگذاري بخشی مهم از وظایف خویش، اهمیتی کمتر از گذشته، اما همچنان اساسی در زندگی انسان 

ی برطرف سازي نیازهاي اولیه انسان نقشی خانواده هنوز در تولید، اجتماعی کردن، آرامش بخشیدن و انتظام دادن به چگونگ.دارد
 .اساسی ایفا می نماید

تحوالت روي داده در خانواده ایرانی را باید ناشی از تاثیر عوامل درون زا و برون زایی دانست که کلیت نظام اجتماعی ما را دچار 
ا و سازوکارهاي اجتماعی دانست و یا دست آنچه روي داده است را یا باید نتیجه دخالت دولت در سایر نهاده. دگرگونی کرده اند

بخشی از این دخالت ها را . کم، آن تغییرات را باید به نتایج ناخواسته و قصدناکرده توسعه نامتوازن در جامعه ایرانی مرتبط دانست
  .می توان به دخالت مدیریت هاي شهري و شهرداري ها خصوصا در کالن شهرها مربوط دانست

  :ارتباط مدیریت شهري و خانواده از دو منظر می توان به این موضوع نگاه کردبراي توضیح چگونگی 
  )institutionalization processes & institutional analysis(فرایند نهادمندي و تحلیل نهادي . الف
  )structuration processes of citizenship(فرایند ساخت یابی شهروندي. ب

 . خانواده شهروندي و شهروند خانوادگی: واژه کلیدي خالصه می شود ماحصل دو تحلیل فوق در دو
اول ضرورت ایجاد و توسعه شهروند خانوادگی و دوم . ورود مدیریت شهري به امور خانواده بنا بر دو ضرورت اساسی صورت می گیرد

بخش اول وابسته . قق نخواهند داشتاین دو بدون مداخله نظام مند مدیریت شهري امکان تح. توسعه و تقویت خانواده شهروندي
به آموزش و درونی سازي اخالق شهروندي و منش شهروندي است و بخش دوم وابسته به اقدام شهرداري ها در هماهنگی بین 

  .سازمانهاي مختلف تحت نظارت و یا خارج از نظارت شهرداري، در امور خانواده است
  .وند خانوادگی، مدیریت شهري، تحلیل نهاديخانواده، خانواده شهروندي، شهر: واژگان کلیدي
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 واکاوي معانی مفهوم مدرنیته از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی
  1رضا علیزاده

یکی از مفاهیمی است که در دو قرن اخیر جدل فراوانی در سطوح مختلف برانگیخته است، و ابعاد چندوجهی آن ) تجدد(مدرنیته 
هاي متفکران زیادي را به خود معطوف کرده است، اما نکته قابل توجه آن عدم توجه به همه ابعاد آن و ذهن در چند دهه اخیر

هاي ایران و روسیه افتادگی نظامی و اقتصادي در جنگهاي آن بوده است، شاید ایرانیان برحسب عقبپررنگ بودن برخی از جنبه
هاي دیگر مدرنیته مخصوص در حوزه هاي بعد، بخشاند، اما در دههی تاکید داشتههاي تکنولوژیک و فنابتدا بیشتر بر جبران جنبه

هاي سیاسی توجه بیشتري به خود جلب کرد تا اینکه انقالب مشروطه در ایران شکل گرفت، که شاید مهمترین دستاورد تالش
رفت، هرج و مرج، مدرنیته مثله شده بر ایران چیره  هاي قبل از آن بود، اما از انقالب مشروطه به بعد دستاوردهاي آن به بیراههسال

بر ها در ایران شکل گرفت و قرائتی از مدرنیته در ایران حاکم شد که بیشتر گشت تا اینکه حکومت پهلوي در نتیجه این نابسامانی
کنندگان این بخش از اول ستایشگرایانه و استیالي پهلوي با رشد جنبه اثبات .گرایانه تأکید داشت تا ذهنی و فرهنگیجنبه اثبات

روند  20بعد از پهلوي اول هم غیر از دهه  .مدرنیته، خود تبدیل به مخالفانش گردیدند و مورد غضب حکومت مرکزي قرار گرفتند
 گرایی،توان گفت ملیاما به هر حال می.مدرنیزاسیون در ایران سرعت بیشتري گرفت و مخالفان زیادي نیز براي خود ایجاد کرد

داشته است، اما ضعف توجه به مدرنیته فرهنگی  1357مارکسیسم و مدرنیزاسیون بیشترین چیرگی را از انقالب مشروطه تا انقالب 
توجه  و گرایی محضپذیري در سیستم کار جمعی، نقد سرنوشتمانند فردگرایی عقالنیت، تفکر انتقادي، توجه به کار جمعی و نقش

در این مقاله سعی خواهد شد ابتدا به این سوال پاسخ داده شود که کدام یک از  .ر متفکران بارز استاز آثابسیاري  دربه خالقیت 
) تجدد(هاي فرهنگی مدرنیته وجوه مدرنیته در ایران از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی بر ایران سلطه داشته؟ و چرا به جنبه

  کمتر توجه شده است؟
ها که افکارشان گرایان، مذهبیون و مارکسیستسه گروه اصلی اندیشمندان ایرانی شامل ملی در این مقاله به بررسی تفکرات

هاي محوري که این سه گروه بدان بیشترین حجم مطالب را پیرامون مدرنیته به خود اختصاص داده، پرداخته خواهد شد و مولفه
اصلی تحقیق که همانا چرایی و چگونگی هژمونیک شدن وجوه گیرد تا به سوال اند مورد مداقه بیشتري قرار میتوجه نشان داده

ترین دالیل ضعف در مواجهه با غرب و سیاسی ـ اقتصادي مدرنیته بر وجه فرهنگی آن است، دست یابیم زیرا به زعم محقق از عمده
  . فرهنگی تجدد بوده است مدرنیته توجه بیشتر به مفاهیم سیاسی ـ اقتصادي مدرنیته در اندیشه متفکران ایرانی نسبت به وجه

 .، انقالب مشروطه، انقالب اسالمیتجدد، تجدد فرهنگی، روشنفکران :واژگان کلیدي
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  شناسی ایران جامعه سازي در توسعه خوانشی درونی از نقش نظریه
  3معصومه اشتیاقی،  2، سجاد فتاحی1محمد فاضلی

سازي قادر به اي بدون کمک نظریه هیچ جامعهبرخی نیز معتقدند . دانندم میتولید عل سازي را شاکلهنظریه ،برخی اندیشمندان
در باب کارآمدي یا ناکارآمدي علوم  هابخشی از داوري. ها و موانع حرکت به سوي پیشرفت و توسعه پایدار نیست رویارویی با چالش

هاي عملکردي ارزیابی وزارت علوم، تعداد ثبت شاخص از جملهکه چنان می پذیردسازي صورت پذیرفته براي جامعه از منظر نظریه
عدم توسعه و یا /سازي شاخص معتبري در تعیین توسعهکه نظریهاما این. پردازي در سطح ملی استهاي نظریهکرسی ساالنه

ها، درونی از فرصتدر این تحقیق خوانشی . باشدمورد مداقه در تحقیق حاضر می علمی است، مسئله ناکارآمدي یک رشته/کارآمدي
تحقیق . گیردسازي صورت میشناسی در ایران از منظر نظریههاي درونی و بیرونی رشته جامعهها، تهدیدها و چالشمحدودیت

نمونه مورد مصاحبه بخشی از اساتید نسل اول، . یافته استحاضر به صورت روش کیفی و با تکیه بر تکنیک مصاحبه نیمه ساخت
ها بر مبناي کدگذاري محوري انجام تحلیل داده. شناسی بیرون از دانشگاه است شناسی ایران و محققان جامعهدوم و سوم جامعه

-سازي و ربط نظریههاي نظریهها و محدودیتسازي، فرصتدر این تحقیق مسائلی چون ضرورت یا عدم ضرورت نظریه. خواهد شد
  .شناسان حاضر در نمونه، تحلیل خواهد شدشناسی ایران از منظر جامعهسازي جامعهسازي و بومی

  .شناسی ایرانی، خوانش درونیسازي، توسعه علمی، جامعهنظریه :گان کلیديواژ
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  نظریه فرهنگی تجربه ایرانی مدرنیته
  1نعمت اهللا فاضلی

قرار دهد ارائه درك و  مهمترین مسأله اجتماعی و فرهنگی که علوم اجتماعی و انسانی ایرانی باید آن را در کانون گفتمان خود
به هیمن دلیل فیلسوفان، جامعه . شناختی روشن از وضعیت و نسبت میان جامعه ایران و تجدد در جهان کنونی و معاصر است

شناسان، مورخان، روشنفکران و محققان ادبی و ادباي ایرانی طی سال هاي گذشته به نحو گسترده اي براي نشان دادن و تحلیل 
برخی از . این تالش ها تاکنون منجر به ظهور دیدگاه هاي متعدد در این زمینه شده است. ایران تالش کرده اندتجربه تجدد در 

برخی . دفاع می کنند و قائل به این نیستند که تحول بنیادي در ایران معاصر رخ داده است» امتناع اندیشه«و » نظریه انحطاط«
برخی . معتقدند استعمار یا فرهنگ ایرانی امکان توسعه همه جانبه ما را نمی دهد دفاع می کنند و» نظریه عقب ماندگی«دیگر از 

در . می شناسند ندگیرا علت تاریخی عقب ما» حکومت خودکامه«دیگر نیز جامعه ایرانی را جامعه اي استبدادي می دانند و 
ا نظریه، جامعه ایرانی تغییر کرده و به سوي مدرن براساس این دیدگاه ی. نظریه طرفداران تغییر و تجدد ایرانی وجود دارد ،مقابل

  .نگارنده از جمله این گروه محققان است. در حال تغییر دائمی است نشد
ایده اصلی این است که جامعه و فرهنگ . با توجه به آن چه گفتیم هدف این مقاله تشریح رویکرد فرهنگی به تجدد در ایران است

توضیح می ) modernity(مواجه با شرایط تاریخی معاصر که معموالً آن را با مفهوم تجدد  ایران طی یک قرن و نیم گذشته در
منظور از تجربه . دهند توانسته است تجدد را متناسب با مقتضیات و الزامات فرهنگی و تاریخی ویژه خودش تجربه و ابداع کند

م جوامع متمدن معاصر دیگر در معرض مجموعه نیروها یا کردن تجدد و ابداع آن این است که انسان و جامعه ایرانی مانند تما
عوامل تحول زاي فرهنگی و اجتماعی تجدد قرار گرفته و تحت تأثیر این عوامل الجرم ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و 

ناوري ها، دانش ها، عوامل تحول زاي شامل ف. فرهنگی آن متناسب با امکانات و الزامات تاریخی و فرهنگی اش دگرگون شده است
این گزاره که انسان و جامعه . هستند) مانند بروکراسی، پارلمان، دانشگاه، نظام مدرسه اي(شهرنشینی و نهادهاي اجتماعی جدید 

همچنین . ایران متجدد شده است و تجربه بومی و محلی خود از تجدد را ابداع و تجربه کرده است، منتقدان جدي و پر شماري دارد
من در این مقاله ابتدا رویکردهاي . حققان و نظریه پردزان اجتماعی در سال هاي اخیر از نظریه تجدد ایرانی دفاع کرده اندبرخی م

هدف از تشریح نظریه تجدد بومی . سپس آنها را نقد کرده و نظریه تجدد بومی را شرح می دهم. مخالف و رقیب را تشریح می کنم
و تکمیل آن از طریق ارائه روشی مردم نگارانه و پدیدارشناسانه براي نشان دادن تجدد بومی در  عبارت است از دفاع از این نظریه

در کتاب مشهور خود با همین عنوان کمک ) 1379(مارشال برمن » تجربه مدرنیته«در این رویکرد مردم نگارانه از دیدگاه . ایران
وش تفسیر متن استفاده می کند و با استناد به نحوه بازنمایی انسان و مارشال برمن براي توضیح رویکرد خود از ر. گرفته شده است

به جاي تحلیل و تفسیر متن هاي ادبی، با  د شدخواهسعی در اینجا . جامعه معاصر در متون ادبی بزرگ، ایده خود را شرح می دهد
از منظر سوژه مدرن، تجربه تجدد  نویسنده استناد به بستر اجتماعی و واقعیت هاي جامعه امروز ایران براساس تجربه هاي زیسته

  . گرددایرانی توصیف و تحلیل 
  . تجدد بومی در ایرانمدرنیته، تجدد ایرانی، نظریه فرهنگی، : واژگان کلیدي
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 شهر ناسالم  در سرمایه  اجتماعی
  2، رضا اسماعیلی1سحر فائقی

هاي علوم انسانی  ل اخیر مورد توجه بسیاري از شاخهانزده سااي است که طی پ مایه اجتماعی، یک مفهوم فرا رشتهمفهوم سر
ادبیات سرمایه اجتماعی، تا به حال، عالوه برطراحی . ها تمرکز دارد روابط میان انسان این مفهوم به طورکلی بر. ت قرارگرفته اس

 . ندبه اثبات رسا به لحاظ تجربی نیزنظري این مفهوم، درپی آن بوده که اهمیت این روابط را 
در راستاي مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی شیوه هاي برنامه ریزي نیز بارویکرد به مشارکت مردمی و توسعه پایدار با تاکید بر 

در آن هر منطقه در  شاخص هایی همچون سنجش سرمایه اجتماعی، پایداري ، انعطاف پذیري و مشارکتی بودن شکل گرفته که
یکی از دیدگاه هاي توسعه که . ه با در نظر گرفتن مزیت نسبی داراي آزادي عمل زیادي گردیداعمال سیاست هاي اقتصادي همرا

اعتماد ( بنا براین ، سه شاخص مدنظر پانتام . می باشد» شهريتوسعه همه جانبه « در قالب مفاهیم مطرح شده شکل گرفته است 
مؤلفه آن در سه طبقه برخوردار ، نیمه برخوردار و محروم  12 بر اساس در رابطه با سنجش سرمایه اجتماعی) ، مشارکت و شبکه ها

  .،در این مقاله مورد استفاده و سنجش قرار می گیرداز بعد پایگاه اقتصادي و اجتماعی 
منطقه شهرداري  14نفر از شهروندان مرد و زن شهر اصفهان در  400روش اجراي پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و نمونه 

یافته هاي . سال بوده اند را تشکیل می دهد و نوع نمونه گیري استفاده شده خوشه اي چند مرحله ایی بوده است 64تا  20که بین 
اي همکاري، ارزش هاي زندگی ، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و ه پژوهش نشان می دهد بین مؤلفه

میزان همکاري، ارزش هاي زندگی، . خوردارو محروم تفاوت معنادار وجود داردانسجام اجتماعی بین سه طبقه برخوردار، نیمه بر
وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی در طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است ولی میزان 

ین متغییر هاي پیش بینی کننده مؤلفه هاي ب.انسجام اجتماعی در طبقات محروم بیشتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است
و پایگاه )تحصیالت فرد، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر(سرمایه اجتماعی، بهترین پیش بینی کننده ها، پایگاه اجتماعی

لفه هاي رابطه بین پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی معکوس و رابطه بین پایگاه اقتصادي با مؤ.بوده است) درآمد خانواده(اقتصادي
  . سرمایه اجتماعی مستقیم می باشد

  .هاي اجتماعی، سرمایه اجتماعی نجارهاي اجتماعی، شبکه، هاجتماعی  شهر سالم، اعتماد :واژگان کلیدي
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  )مالحظاتی دین پژوهی(جامعۀ ایران، امر دینی، نظریه اجتماعی 
  1مقصود فراستخواه

ورزي مردمان نیز  بازتاب این تحوالت را در دین. زیر پوست آن در حال جریان است تغییراتی عمیق در جامعۀ ایران مخصوصا
اي از توضیح امر دینی در زندگی  رسد که ابزارهاي مفهومی رایج و نظریۀ اجتماعی کلیشه اما به نظر می. توان مشاهده کرد می

امور واقع را به طرزي کارآمد بازنمایی کرد، پس انتظار  روشنی آن بتوانپرتو اگر نظریه براي آن است تا در . مانند روزمره در می
  .رود از آن براي فهم یا تبیین دگرگونی هاي نسبت مردم با دین هم در امروزه روز جامعۀ ایران مدد بجوییم می

عی در ایران و هاي اجتما ورزي گروه بحث حاضر با مرور مطالعات قبلی به بررسی تغییرات و امور نوپدید در الگوها و اشکال دین
. ورزي در زیست جهان اجتماعی ما درگیر تحول و تنوعی پهن دامنه و عمیق است سرمشق دین. پردازد تحول در کم وکیف آن می

هاي پژوهشی مرسوم هم چندان قادر  هاي نظري و برنامه مانند، شالوده ها از درك آن باز می هاي سنتی و ایدئولوژي نه تنها چارچوب
  . ن آن نیستندبه فهم و بیا

  .هاي اجتماعی، مفاهیم و نظریات، دین پژوهی گروه امر دینی، زندگی روزمره، :واژگان کلیدي
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  شناسی ایرانها در جامعهمناقشات هژمونیک گفتمان شناسی در سنگالخ فکري؛جامعه
  1یاسر فروغی

د سال اخیر این علم به تبع دیگر علوم انسانی آماج انتقادات بسیاري در چن. شناسی در ایران علمی متأخر و نوپاستجامعه
این مقاله با یک . ساخته استهاي روشنگرانه با مشکل مواجهنظران این رشته از ارائه پاسخاي که صاحبقرارگرفته است، به گونه

بر اساس نظر این مقاله .پردازدمنتقد آن میشناسی و گفتمان شناسی گفتمانی به بررسی تقابل هژمونیک گفتمان درون جامعهروش
این مفاهمه غلط از سوي هر دو . شناسی استغلط از جامعه و جامعه» مفاهمه«اي که در این میان وجود دارد، مشکل اساسی

نی ایرا شناسی، اندیشمندان این حوزه در ایران درك عمیقی از جامعهدرون گفتمان جامعه. گفتمان رقیب صورت گرفته است
این دسته . اندسازي در جامعۀ ایرانی بودههاي غربی بدون تغییر یا بومیسازي تئوريها مشغول کپینداشته و غالباً در این سال

-میزنشین، جامعهشناسان پشتشناسند و در قالب جامعهشناسند، اما جامعه ایرانی را نمیشناسی را میهستند که جامعهکسانی 
به همین دلیل است که عمدتاً در تولید نظریات کالن اجتماعی عاجز . اندتعهدظاهر شدهبیشناسانو جامعه اندیششناسان ابزاري

ها باعث شده تا نخبگان وابسته به پارادایم منتقد، این ضعف. انداند و این رشته را به صورت سترون به حال خود باقی گزاردهمانده
این دسته از این رشته نوپا هم . د بودن یا در مواقعی مضر بودن به ترور مبانی آن بپردازندبودن مبانی، غیر مولبا اشاره به غربی

شناسی علم مدرنیست که در پی شناخت جامعه در حالی که جامعه. انتظار شناخت ماهیت جامعه را دارند و هم انتظار درمان آن را
این دو . شناسندشناسی را نمیه شاید جامعه را بشناسنداما جامعهاین دست. بخش کالناست و نه درمان و ارائۀ راهکارهاي رهایی

پذیري فهم«اي یعنی تا زمانی که چنین مفاهمه. شناسیبه وجود آیداند که تعبیر غلطی از جامعه و جامعههمناقشه باعث شد
تنها راه رهاشدن از . ار خواهد بودهاي فکري گرفتشناسی همچنان در سنگالخشناسی پدید نیاید، جامعهجامعه و جامعه» متقابل

شناخت و . سازدها را به یکدیگر نزدیکگیري دیالکتیکی مبتنی بر مفاهمه متقابل است که ذهنیتهاي فکري، شکلچنین سنگالخ
محقق  هاي از نقاط تالقی که ذهن سوژةشناسی نیاز دارد و آن االهیات اجتماعیست که آمیزهدرمان جامعه به چیزي بیش از جامعه

  .باید همزمان بدان مجهز باشد
  .شناسی، الهیات اجتماعیشناسی، گفتمان منتقد جامعهگفتمان درون جامعه :واژگان کلیدي
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انسان شناختی جامعه  –ادرگار مورن و کاربرد پذیري آن در تحلیل جامعه » اندیشه پیچیده«نظریه 
  معاصر ایران

  1ناصر فکوهی
اندیشه «امعه شناختی و بین رشته اي که در طول چند دهه اخیر در حوزه علوم انسانی مطرح شده اند، نظریه در میان نظریات ج

این نظریه بر پایه مجموعه اي از اندیشه هاي این متفکر فرانسوي و با ابعاد جهانی شکل . ادگار مورن جایگاه ویژه اي دارد» پیچیده
  . ره جامعه مدرن و پسامدرن و روش تحلیل آنها ارائه شده اندگرفته است که در طول بیش از سی سال دربا

مورن اثر عظیمی را می سازند که وي در آنها و در برخی کتاب هاي دیگر خود، نظریه اندیشه پیچیده » روش«مجموعه کتابهاي 
ي هاي میان علوم طبیعی و د مرزبندودر یک کالم در این نظریه تالش می ش. خود را به مثابه یک دستگاه نظري مطرح کرده است

، غیر خطري و )holistic(انسانی از یک سو، و علوم انسانی از سوي دیگر، با یکدیگر پشت سر گذاشته شوند و به تحلیلی کل گرا 
هدف ما در . شود که بتواند پیچیدگی جهان معاصر را در قالب هاي پیچیده یک دستگاه نظري متناسب با آن تحلیل کند نایلفازي 

اش با موقعیت کنونی و چشم اندازهاي کوتاه و میان مدت جامعه  له حاضر ضمن تشریح و نقد این نظریه عمدتاً کاربرد پذیريمقا
معاصر ایران است و در این راه نگاهی به رابطه این نظریه با گستره نظریات پسامدرن و کاربرد پذیري و تعمیم یافتگی آنها در 

  . شد پرداخته خواهدجامعه ایران نیز 
 .شناسی نظري، مدرنیته ایرانی انسان شناسی نظري، اندیشه پیچیده، ادگار مورن، جامعه معاصر ایران، جامعه: واژگان کلیدي
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  هاي اجتماعی در ایران نفوذ اتوپیا و اسطوره در پردازش و کاربرد نظریه
  1راد محمدامین قانعیسید 

هاي  براي شناخت جامعۀ انسانی، ویژگی» ها اي نظریه کاربرد اسطوره«و » نظریه پردازي اتوپیک«هوم مقالۀ حاضر با بررسی دو مف
نظریه پردازان مورد توجه در این مقاله اندیشمندانی از جمله توکویل، مانهایم، میرچا . دهد این سبک اندیشه را مورد مطالعه قرار می

این نظریه پردازان شیوة خاصی از اندیشۀ مبتنی بر عقالنیت صوري . گیرند را در بر میالیاده و هورکهایمر و آدرونو، آرنت و برلین 
مکتب انسان هواداران  در بین نویسندگان انقالب فرانسه، سخن گفتن و اندیشیدن و مفهوم پردازي در مورد جامعۀ مدرن را در

پردازان گریز از تاریخ، نظریه پردازان جنبش روشنگري،  ه، نظریاجتماعی بورژوازي بنیانداراي روشنفکران ، خواهانه دوستی آزادي
این مقاله آراء نظریه . دهند مورد نقد قرار می ها را اندیش و طرفدران نظریۀ مونیستی در نظریۀ ارزش نظام سازان فکري تمام

، تکیه بر صوري گذاري هدف وگذاري هنجارپردازي مبتنی بر عقالنیت صوري همچون  هاي سبک نظریه پردازان مزبور در بارة ویژگی
گرایش به   انتزاعی، ۀجنبامر واقعی در جهت امر عقالنی، شیوة دوگانه مفهوم پردازي، شدن درك خاصی از مفهوم  مفهوم پیشرفت،

ر ها همچون اتکاء ب اي نظریه هاي کاربرد اسطوره گرایی، و همچنین دربارة ویژگی آزاد، احساس نامشروط بودن و عدم تعین ةاراد
دو فرضیه اساسی دربارة رواج سبک  بخش اصلی مقاله به بررسی. دهد اصل همسانی و نگرش غیر تاریخی را مورد بررسی قرار می

شناسی براي  هاي جامعه اي کاربرد نظریه پردازان ایرانی و همچنین شیوة اسطوره پردازي مبتنی بر اتوپیاي عقلی در بین نظریه نظریه
باشد و اسناد مورد  روش مورد استفاده در این مطالعه، روش تحلیل محتواي کیفی می.پردازد ران میشناخت و تحلیل جامعۀ ای

مجلۀ «و » شناسی ایران مجله جامعه«هاي پژوهشی  و همچنین مقاالت فصلنامۀ مطالعه از بین آثار نظریه پردازان مشهور ایرانی
   .شوند به صورت هدفمند انتخاب می» مطالعات اجتماعی ایران

هاي انتزاعی،  پردازي، اتوپیاي عقلی، نظریه شناسی، نظریه هاي جامعه اي نظریه شناسی ایران، کاربرد اسطوره جامعه :واژگان کلیدي
 .اصل همسانی، دیدگاه غیر تاریخی
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	هاي هفت و هشت از منظر رهیافت رفتار جمعی بررسی آیین فتوت در سده
  1حمید کرمی پور

هاي گوناگون اجتماعی به صورت مجموعه اي از بایدها و  یا جوانمردي در ادوار مختلف تاریخ ایران، از سوي گروه آیین فتوت
سپاهیان، صوفیان، اصناف و . نبایدهاي اخالقی به عنوان راهنماي عمل و شیوه سلوك اجتماعی فردي مورد توجه قرار گرفته است

  . موقعیت شغلی و نیز نگرش و بینش خود، تفسیر و توضیحی از آن ارائه داده اندور و نیز پهلوانان هر یک با توجه به  پیشه
ها و تغییرات  هاي هفت و هشت هجري یعنی در زمان ایلغار و نیز حاکمیت مغول ها و ایلخانان بر ایران، در پس دگرگونی در سده
دي هم از جهت شیوع و نفوذ در الیه هاي مختلف اي که در ابتدا جامعه ایرانی به آن دچار شد، آیین فتوت و جوانمر گسترده

. اجتماعی و هم بخاطر کارکردهاي سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادي اش، بیش از گذشته نهادهاي اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد
ي ایران، اقشار فرودست اجتماعی و گروههاي متوسط شهري در دوره فوق براي نخستین بار در حیات سیاسی و اجتماعی شهرها

بسیاري از این گروهها خود را جوانمرد و فتی خطاب کرده و اصولی را به عنوان آیین فتوت به . جایگاه برجسته اي به دست آوردند
  . ولوژي، راهنماي عمل خود قرار دادندئمثابه یک اید

ي فتوت را به عنوان جنبش هاي اجتماعی هربرت بلومر، بر آن است تا آیین ها» رفتار جمعی«این مقاله با تاثیر پذیري از رهیافت 
الزم به توضیح است که حتما . می باشند مورد بررسی قرار دهد (extra institutional)که متضمن صورتهاي اجتماعی فرانهادي 

، هاي جامعه شناسی در شناخت همه جانبه رفتارهاي جمعی و گروهی توفیق به دست نیاورده است در غرب نیز هیچیک از رهیافت
رهیافت بلومر نیز با . ي از این نظریات مورد تحلیل قرار گرفته استا اما برخی از ویژگی هاي جنبش هاي اجتماعی در قالب پاره

  . توجه به این نکته مورد استفاده قرار گرفته است
  . وهی، رفتار فرانهاديآیین فتوت، تصوف، رفتار گر :واژگان کلیدي
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  شناختی ایران راهبردي براي امکان توسعۀ نظریۀ جامعه: زیستهگسترش نظریۀ 
  1مرتضی کریمی

نظریه سازي، نه از دل نظریات برخواسته از فرهنگ غربی و نه با باستان شناسی نظریات متفکرانی که در قرون گذشته می زیسته 
فرهنگی آنها درست نیست، باید گفت شرایط و  اگر تقلید از متفکران غربی به خاطر متفاوت بودن زمینه هاي. اند حاصل می شود

از این جهت هر دو این نظریه ها . مناسبات فرهنگی متفکران مسلمان در گذشته نیز به همان میزان، با فرهنگ کنونی غریبه است
خاطر دور بودن به شمار می آیند؛ اولی به » دیگري«، »ما«بوده و در مناسبت با شرایط اکنونی » دور«از فرهنگ جاري در ایران 

نگري -با این وجود، ما براي نظریه سازي و فهم مسایل اجتماعی خود به باز. جغرافیایی و فرهنگی و دومی به دلیل دور بودن زمانی
استفاده از نظریات غربی، می توانیم با ماهیت  با. ، یعنی نظریات غربی و نظریات سنتی خود، نیاز داریم»نظریات دیگران دور«

-همچنین با پاالیش نظریات متفکرانی که در جغرافیاي فکري. در آن زندگی می کنیم و بخشی از آن هستیم آگاه شویم دنیایی که
اما آنچه بیش از هر چیز . فرهنگی ما در گذشته می زیسته اند، می توانیم به تبارشناسی ریشه هاي اجزاي فرهنگ کنونی بپردازیم

حتی هر یک از افراد . ه خود نظریه پردازان، و شناخت فرهنگ زنده و جاري در ایران استاهمیت دارد، بها دادن به تجربیات زیست
تقریبا تمام جامعه شناسانی که در ایران زندگی می کنند نیز داراي چنین . عادي که در ایران زندگی می کنند، داراي نظریه هستند

نیست، بلکه صورت بندي تفکرات زیست شده ما درباره  »ساختگی«یا » ساختنی«بنابراین، نظریه، چیزي . نظریه اي هستند
  . وضعیت ما در جهان است که می توانیم به کمک نظریات دیگران دور به آن انسجام آکادمیک بخشیم

. نظریه زیسته، حاصل حضور جامعه شناس در میدان، و کنش متقابل روایت زیست شده جامعه شناس با روایات زیسته دیگر است
دن به تجربیات فکري و در میان گذاشتن روایات خود و شناخت روایات جمعی، و سپس در نظر گرفتن نسبت خود با بدون بها دا

ها برسیم یا از  دیگران دور، ما نمی توانیم حتی به شناخت درستی از گذشته و آینده و یا روایت هاي نظریه پردازان دیگر فرهنگ
  . د، توجه بیشتر به روش هاي مردم شناسانه و کیفی ضروري استبراي نیل به این مقصو. آنها بهره مند شویم

   . ه زیسته، نظریه دیگران دور، روایت هاي زیستهنظریه سازي، نظری :واژگان کلیدي
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  شناسی مفهوم قدرت در اندیشه اجتماعی ایران دیرینه
  1شهناز کریمی

اعی است که ماهیتی مجادله اي نیز دارد؛ بدون توجه به مفهوم قدرت، فهم قدرت مفهومی چند ساحتی و پیچیده در اندیشه اجتم
میان  مفهوم قدرت به ویژه از قرون میانه میالدي در. بسیاري از تعامالت اجتماعی و در معناي گسترده فهم جامعه مشکل می باشد

 -بعد یکی از مفاهیم کلیدي اندیشه سیاسی اندیشمندان اروپایی جاي مفاهیمی چون عدالت و فضیلت را گرفت و از آن دوران به
زمینه بررسی مفهوم قدرت در این مقاله، اندیشه اجتماعی ایران است؛ اندیشه اجتماعی در ایران محصول سه عامل . اجتماعی گردید

ل مفهوم قدرت در با توجه به این سه عام. است؛ سنت، دین و مدرنیته؛که عناصر مهم حیات اجتماعی ایرانیان نیز به شمار می آیند
  .مورد بررسی قرار می گیرد اندیشه ایرانی با استفاده از روش دیرینه شناسی فوکو

آنان با حفاري و بیرون کشیدن مصنوعات بشر به مطالعه . دیرینه شناسی در فلسفه فوکو، کندوکاوي به سبک باستان شناسان است
او با حفاري تاریخ اندیشه، روش هاي . اسی به همین ترتیب عمل می کندفوکو نیز در روش دیرینه شن. تاریخ زندگی او می پردازند

اي که گفتمان هاي علوم انسانی عملی گذشتگان و افکار و اندیشه هاي آنان را استخراج کرده و به تحلیل قواعد مخفی ناآگاهانه
شان دهد که اعضاي یک اجتماع را وا می خواهد قواعد پنهانی را نوي از این طریق می. گذشتگان را شکل داده است می پردازد

در واقع هدف دیرینه شناسی چیزي نیست جز . دارند تا مفاهیمی را معتبر و صادق و مفاهیم دیگري را غیر معتبر و کاذب بشمارند
ت که از اسناد مورد مطالعه در این پژوهش، آثار مکتوبی اس. فهمیدن و بیان کردن آرشیوهاِي احکام خاص هر جامعه و عصر خاص

اندیشمندان ایرانی در ادوار مختلف به جامانده است که بر اساس روش دیرینه شناسی واکاوي مفهوم قدرت در آنها صورت می 
و ارتباط آن با هر یک از بخش هاي اندیشه اجتماعی آشکار ) منابع، سطوح، توزیع و میزان برخورداري(گیرد تا ابعاد مفهومی قدرت

  .ا اندیشه اجتماعی غرب نقاط اشتراك و افتراق آن مشخص گرددو همینطور در مقایسه ب
  .قدرت، دیرینه شناسی، گفتمان، اندیشه اجتماعی :واژگان کلیدي
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  هاي مربوط به ماهیت دولت رضا شاه فراتحلیل نظریه
  1محمدساالر کسرایی

اجتماعی، سیاسی و تاریخی موجب شکل گیري نظریه هاي ظهور علوم اجتماعی جدید و ادعاي آن مبنی بر توان تبیین تحوالت 
با این مدعا، در واقع نظریه به تاریخ پژوهان و . تاریخی شده است-اجتماعی با رهیافت هاي مختلف در خصوص مسائل اجتماعی

نه صرفاً به عنوان تاریخ نگاران کمک کرده است تا عمیق تر و با نگرشی تبیینی به سراغ حوادث بروند و رویدادهاي تاریخی را 
حوادثی منفرد و یکتا، بلکه به عنوان رویدادهایی که از منطقی درونی برخوردارند و احتماالً مشابهت هایی با رویدادهایی از این سنخ 

ة به حوز) بهره گیري از نظریه براي تبیین تاریخ و رویدادهاي تاریخی(این رویکرد. در تاریخ و سرزمین هاي دیگر دارند، بنگرند
تاریخ نگاري در ایران نیز تسري یافته و در دهه هاي پیشین بسیاري از تاریخ نگاران تالش نموده اند تا از نظریه هاي موجود در 

یکی از حوزه هاي مشترك که هم تاریخ نگاران و هم . حوزة علوم اجتماعی براي تحلیل مسائل تاریخی ایران استفاده نمایند
در باب دولت هاي متأخر در ایران و باالخص دولت پهلوي . قه مند به بررسی آن هستند، دولت استپژوهشگران اجتماعی بسیار عال

در تعداد قابل توجهی از این پژوهش ها تالش شده است تا ماهیت دولت پهلوي . اول پژوهش هاي گسترده اي صورت گرفته است
به دولت پهلوي اول، تا حدودي ناشی از ساختار و تا اندازه ) ویکردبا این ر(دالیل این اقبال پژوهشی . مورد بحث و بررسی قرا گیرد

  .اي ماهیت متفاوت این دولت از دولت هاي پیشین است
آزاد (هایی که در خصوص ماهیت دولت پهلوي اول صورت گرفته است از صفاتی چون؛ دولت مطلقۀ مدرن  در پژوهش 

، دولت )رحمانیان(، دیکتاتوري )اطاعت(، دولت اتوکراتیک )1385فیق، تو(، شبه پاتریمونیالیسم )1389، اکبري، 1389ارمکی،
، آبراهامیان، 1375و  1373خنجی، (، استبداد شرقی)1374کاتوزیان،(شبه مدرنیسم  ،)1389میراحمدي،(مطلقۀ شبه مدرن 

، دولت )، رواسانی1371، گازیورسکی، 1347، اشرف، 1369کدي، (، دولت وابسته )1374کاتوزیان، (، استبداد ایرانی)1379
استفاده شده است ... و ) 1380شهابی،  (، پاتریمونیالیسم)1970مهدوي، (، دولت تحصیلدار )1373برتران بدیع، (اقتدارگراي نوساز 

  . و هر کدام سعی کرده اند تا ماهیت دولت پهلوي اول را با این ویژگی توصیف و تبیین نمایند
به عبارت دیگر در این . این نظریه ها و ارائۀ فراتحلیلی در باب ماهیت دولت پهلوي اول استمسئلۀ اصلی این مقاله نقد و بررسی 

پژوهش تالش خواهد شد تا ابتدا پژوهش هاي انجام شده از سه زاویۀ؛ استحکام نظري، دقت روش شناختی و غناي محتوایی مورد 
پژوهش ها چگونه به مسئلۀ ماهیت دولت پهلوي اول پرداخته اند؟ نقد و ارزیابی قرار گیرند و به این پرسش پاسخ داده شود که این 

چه جنبه یا جنبه هایی از مسئله براي آنان اهمیت بیشتري داشته است؟ چه جنبه و یا جنبه هایی نادیده گرفته شده اند؟ و سپس 
  .به طرح سئوال هاي جدید پرداخته و یک دیدگاه تلفیقی را طرح کنیم

ها،  و در جستجوي خألها، نارسایی استآسیب شناسانه ما رویکرد  این پژوهشدر  .تحلیل استروش این پژوهش روش فرا
  .در پژوهش هاي انجام شده هستیمها در حوزه ي روش، موضوع و مسائل و تبیین آنها  ناهماهنگی

 .، ماهیت دولت، فراتحلیلاول، نظریه اجتماعی، دولت، پهلوي نگاري در ایرانتاریخ :واژگان کلیدي
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با استفاده از مدل بسیج  اسالمی ایران انقالبو 	تحلیل مقایسه اي بسیج منابع در انقالب مشروطه
  چارلز تیلی

  3، احسان فرهادي2، علی مرشدي زاد1عباس کشاورز شکري
و انقالب اسالمی ایران در مقاله حاضر با توسل به نظریه بسیج منابع چارلز تیلی، به شناسایی فرایند بسیج در دو انقالب مشروطه 

در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که بسیج منابع در دو انقالب مشروطه و اسالمی بر اساس الگوي نظري . پرداخته شده است
بر . اسنادي است اي و همچنین روش تحلیل مقایسه –روش تحقیق مورد استفاده تاریخی  چارلز تیلی چگونه صورت گرفته است؟

هاي این دو  ها و تشابهات این دو انقالب را شناسایی نموده که اهم تفاوت خرج از مدل نظري مورد استفاده، تفاوتپایه سواالت مست
تسهیل انقالبیون توسط / ترین تشابهات دو انقالب در وضعیت سرکوب انقالب در ایدئولوژي بسیج و رهبري این دو انقالب و اصلی

  .شود هاي قاجاري و پهلوي دوم خالصه می انقالبی در برابر وضعیت ضعیف حکومتهاي  و همچنین وضعیت قدرتمند گروه حکومت
  .انقالب مشروطه، انقالب اسالمی، بسیج منابع، چارلز تیلی: واژگان کلیدي
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  دینیِ ایرانیان  نامه زندگی
  1محمدرضا کالهی

اند از کودکی، بلوغ، ازدواج،  گرفته است که عبارت بوده دینی شکل میهاي گذارِ  هاي پیشامدرن حول نقطه نامه ساختارِ زندگی
اش ثبات و قطعیت است در  هاي شد دین که یکی از ویژگی بینی می پیش. سالی و مرگ؛ ساختاري که براي همه ثابت بود کهن

. ل گذارهاي غیردینی شکل بگیرندهاي جدید حو نامه هاي امروزي دچار زوال شود و زندگی برخورد با سیالیت و چندپارگیِ جامعه
هاي  مدِل متداولی که براي دگرگونِی دین در دوره. کند ها را درگیر می نامه دین، امروز نیز زندگی. اما الگوي جدید درست درنیامد

در جوانی، داري در نوجوانی، طغیان و خروج از دین  پذیرِي دینی در کودکی، دین جامعه: شود چنین است مختلف زندگی ارائه می
  . سالی کهن  تر با ورود به مرحله دار شدن و تقویت بیش داري با بچه بازگشت به دین معموالً پس از ازدواج، تقویت دین

  تحلیل دوره«هاي دینی در میان ایرانیان حاکم است؟ پاسخ را با  نامه یک از این سه الگو بر زندگی پرسش آن است که کدام
هاي اجتماعی اینترنتی منتشر شده بود  دینی که در یکی از شبکه  نامه ي زندگی خالصه 80حدود )  lysislife course ana  (»زندگی

ها از  توان در بین آن هاي دینیِ ایرانیان ساختار ثابتی ندارد و چهار الگوي کلی را می نامه نتایج نشان داد که زندگی. بررسی کردیم
 :هم متمایز کرد

  . مانند مراحل کامالً دینی باقی می  همههایی که در  نامه زندگی -
  . مراحل در مخالفت با دین قرار دارند  هایی که در همه نامه زندگی -
وضعیت نهایی . گذرانند داري نهایی را از سر می داري و دین دارِي اولیه، بحران در دین اصلیِ دین  هایی که سه مرحله نامه زندگی -

  . گیرد دینیِ کامل را در بر می یافته تا بی حولداريِ ت داري طیفی از نوعی دین دین
  . وبرگشتی دائمی بیرون و درونِ دین هستند سیر ثابتی ندارند و در رفت  هایی که خط نامه زندگی -

  . داري ، دینگذار دینیزندگی،   نامه، دوره زندگی: واژگان کلیدي
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  اي اسالمی عهسازيِ علوم انسانی در جام امکان گفتمان بومی
  2، داریوش رضاپور1محمد باقر کوپایی

ضمن  اها باشد، ام تواند وجه مشترك همه ملل و فرهنگ مبانی علوم انسانی، به صورتی انتزاعی و عام قابل بحث است از این رو می
ید به زمان و مکان قتی و مقعیقائل به نوعی علوم انسانی موالزم است  ، علوم انسانینگاهی ماهوي به  اعتقاد به این مهم و داشتن

سازيِ  امکانِ گفتمانِ بومیهدف از این مقاله بررسی .آورد را فراهم می  به این دانش نگري هاي بومی زمینهاین دیدگاه . هم باشیم
ی، مانند ایران اي اسالم ي مثالی تجربی در جهت انتقاد از بکارگیري علوم انسانی غربی در جامعه علوم انسانی و در این راستا ارائه

وابستگی فکري به عنوان چارچوب   جفري الکساندر و نظریه  براي تبیین موضوعات مطرح شده در این مقاله، از نظریه. باشد می
هاي الزم، اسناد  روش انجام پژوهش، توصیفی و تحلیل اسنادي بوده و به منظور گردآوري اّطالعات و داده.نظري استفاده شده است

  .اند کیفی تحلیل شده  د، مرتبط و در دسترس، جمع آوري و به شیوهو مدارك موجو
  .نظریه وابستگی فکريسازي، مهندسی فرهنگ،  سازي، بومی اسالمی :واژگان کلیدي
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  هاي اجتماعی در ایران  ارتباطات و تکثر زمان
  1مسعود کوثري

ها  این نظریه. گویندمی هاي جمعی بر توسعه جوامع سخن   اثر ارتباطات و رسانه که از ستها پردازان ارتباطات و توسعه مدت نظریه
هاي جمعی بر تغییرات   اگرچه، نقش بسزایی در بصیرب بخشیدن به فهم اثر ارتباطات و رسانه) هاي نوسازي  موسوم به نظریه(

هاي   تکثر زمان. هاي اجتماعی است  مر، تکثر زماناین ا. اند اند، از یک امر غافل مانده سیاسی و اجتماعی جوامع معاصر داشته
برند تا تغییري  ملت در یک زمان اجتماعی واحد به سر نمی/ هاي اجتماعی یک جامعه  اجتماعی به معناي آن است که افراد و گروه

هاي نوسازي   ظریهشدن ارتباطات نیز نظیر ن شدن و جهانی هاي جدید جهانی  نظریه. را تجربه کنند) یکسان و هماهنگ(خطی 
از تغییرات اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تأثیر ) این بار به اسم جهانی شدن(پیشین در صدد آن هستند که تصویري خطی 

. کند اند، عمل نمی ها آن را تصویر کرده حال آن که این تأثیر چنان که این نظریه. ارتباطات به دست بدهند» عالمگیر«فرایندهاي 
که الهام گرفته از عملکرد یک منشور در شکست نور است، » شکست چندگانه«پی آن است که از با استفاده از مدل  مقاله حاضر در

مدل منشوري با مفهوم تکثر . به توضیح تأثیرات احتمالی و گاه متعارض ارتباطات جهانی در تغییرات فرهنگی جامعه ایران بپردازد
  . هاي اجتماعی تقویت شده است  زمان
  .هاي اجتماعی هاي جهانی، جهانی شدن، تغییرات فرهنگی، زمان ارتباطات، رسانه :ان کلیديواژگ
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  شناختیِ آن هاي آسیب شناسِی اسالم و بدیل معضالت جامعه
  1حسن محدثی

ر درون هر جامعه بدل به موضوعی کلّی به نام دین نیست بلکه د  ها درباره اي از نظریه شناسی دین صرفاّ مجموعه جامعه
بایست شکل  شناسی اسالم در جوامع اسالمی می بدین ترتیب، چیزي به نام جامعه. شود شناسیِ دینِ موجود در آن جامعه می جامعه
شناسی  لذا یکی از معضالت جامعه. شود شناس دین در جوامع اسالمی به درك آن نائل می این ضرورتی است که هر جامعه. بگیرد

گاه دین، تکامل دین، و کلیاتی از این  نظیر تعریف دین، خاست(ي دین  هاي نظري کلی درباره ایران توقف آن در بحث دین در
فقدان مراکز تحقیقاتی و مجالت و (شناسی دین و فقدان نهادمندي آن  ي جامعه گیري رشته شک، عدم شکل بی. است) قبیل

: اما خود این امر نیز مسبوق به عامل دیگري است. شناسی اسالم است گیري جامعه مانع مهمی براي شکل) نشریات مربوطه
تر  دقیق–داند و تنها معرفت معتبر را معرفت دینی و  منبعی می اي که معرفت را تک تفکر دینی. منبعی بودن معرفت ي تک اندیشه
هاي بشري که از طرق دیگري غیر از منبع  داند، معتقد است که دیگر معرفت تنها منبِع معتبر و موجه معرفتی را دین می -بگویم

لذا این دین . بایست توسط دین و با معرفت دینی ارزیابی شوند شوند و ساز و کارها و خصوصیات دیگري دارند، می وحی حاصل می
و معرفت و  پس، نگریستن به دین. ي خویش سخن بگوید تواند خود را معرفی کند و بشناساند و درباره ترین نحو می است که به به

کردهاي غیردینی به دین همانا  از چنین موضعی، حاصل روي. هاي دیگر اقدام موجهی نیست اعتقادات دینی از منظر معرفت
بدین ترتیب، در میان مسلمانان تعلیم دیده، مقاومت زیادي در قبال انواع دین . زدایی از دین و کاستن از مکانت دین است تقدس
شناختی  تر بر توصیف و تبیین جامعه بایست بیش شناسی اسالم در جوامع اسالمی می لذا جامعه. ود دارددینی وج هاي برون پژوهی

نحو  ي اعتقادات اسالمی را به گیري بدنه شناسی تاریخی اسالم که ریشه و روند شکل جامعه. امور فرعی اسالمی متمرکز شود
چه  هاي اسالمی معاصر نیز چنان شناختی پدیده ي جامعه مطالعه. اردرفت چندانی ند رسد، امکان رشد و پیش شناختی برمی جامعه

باشد، براي نیروهاي ها، و یا حّتا ناخالصی اعتقادت و اعمال معتقدان  دالِّ بر ایضاح ناکارآمدي اعتقادات و اعمال اسالمی، آثار سوء آن
بحث از ناکارآمدي اعتقادات و اعمال . شود می هاي منفی مواجه که اغلب با واکنش آیند نیست بل دینی نه تنها چندان خوش

تواند به معناي فقدان تأثیر معنوي و انسانی خود اعتقادات و  نیز می ها، و یا ناخالصی اعتقادت و اعمال معتقدان اسالمی، آثار سوء آن
یجه، ورود به این نوع مباحث در در نت. کند تواند مشروعیت این اعتقادات را تضعیف  اعمال اسالمی تلقی گردد و این، در عمل می

اما از سوي دیگر تحت تأثیر دین، اشکالی . راه است شناسان مسلمان و در میان دیگر نیروها با نوعی مقاومت هم درون خود جامعه
درك  که شناسی و معیارهاي آن وفادار نیست بل شود که نه تنها به جامعه ي ما دیده می شناسی در جامعه شناختی از جامعه آسیب

شناسی اسالمی اشکالی  شناسی در اسالم، و جامعه شناسی براي اسالم، جامعه جامعه. دهند شناسی را رواج می نادرستی از علم جامعه
شناسی اسالم مناسب نیست  شناسی و جامعه شناسی هستند که در وضعیتی که براي رشد جامعه شناختی از جامعه ناهنجار و آسیب

    .اند بروز و ظهور یافته
  .شناسی اسالمی شناسی در اسالم، جامعه شناسی براي اسالم، جامعه شناسی اسالم، جامعه جامعه: واژگان کلیدي
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  ریزي توسعه و برنامه
 1محمد کاظم محقق

این تغییر نتیجه اقداماتی است که توسط بازیگران مختلف . هاي کمی و کیفی جوامع است توسعه به تعبیري تغییر در شاخص
بخش خصوصی در چارچوب قوانین بازار و دولت ها از طریق تدوین . گیرد صورت می -دولت و بخش خصوصی  –صه اجتماع عر

اگرچه در باره حدود . ها در اقتصاد است ریزي دولتی از اشکال مداخله دولت برنامه. اجتماعی اقدام می کند –هاي اقتصادي  برنامه
هاي جهان به نحوي در حوزه  ها در تمام کشور قتصادي توافق نظري وجود ندارد اما دولتنقش دولت در توسعه، در مکاتب مختلف ا

در   ها عامل تعیین کننده آمدي دولت به این ترتیب کار. دهند توسعه مداخله کرده و آن را به سمت اهداف مورد نظر خود سوق می
ازمنابع تعریف کنیم، اجراي برنامه ها مستلزم همکاري دولت  اگر برنامه ریزي را استفاده بهتر. رود توسعه اقتصادي به شمار می

در این صورت موقعیت و نقش دولت در تحقق توسعه تابعی از چگونگی رابطه دولت و شهروندان و .وگروه هاي مختلف اجتماع است
  .نان در فرایند توسعه استآمیزان مشارکت 

گذاري حیاتی است و برنامه  مردم نهاد و ایجاد فضاي مناسب سرمایهبه این ترتیب نقش دولت در ایجاد و شکل گیري نهادهاي 
اي براي جلوگیري از شکست بازار و بهبود عملکرد دولت در انجام وظایف بنیادي  ریزي را باید به عنوان ابزار مداخله دولت و وسیله

  . آن بر شمرد
  .  در اقتصاد، مشارکت، عملکرد دولتاجتماعی، مداخله دولت  -توسعه، برنامه هاي اقتصادي: واژگان کلیدي
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  )مقایسه ایران و مالزي(تطبیقی نقش بوروکراسی در ارتباط دولت با جامعه –بررسی نهادي 
  1معصومه محمودیان

سعه، بر اهمیت این پژوهش به مسئله توسعه و الزامات آن توجه دارد و با مفروض گرفتن ضرورت حضور دولت در پیشبرد فرایند تو
هاي بلند مدت و ارتباط با بازیگران خارج از دولت  هاي وبري، جهت پیشبرد برنامه وجود یک دستگاه دیوانساالري کارآمد با ویژگی

هاي انجام شده درباره کشورهاي تازه صنعتی شده شرق آسیا از جمله مالزي، تاثیر مثبت وجود  در پژوهش. کند تاکید می
  .کارآمد در افزایش رشد اقتصادي و برقراري ارتباط موفق و کارا بین دولت و جامعه، مورد تایید قرار گرفته استدیوانساالري وبري 

سعی شد تا با استفاده از دیدگاه نظري پیتر اونز درباره اهمیت خودگردانی متکی به جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی  
یخی تکوین ساختارهاي بوروکراتیک و ماهیت ارتباط دولت با جامعه در مالزي و ایران هاي توسعه گرا، روند تار ساختاري در دولت

با توجه به اهمیت نفت در شکلگیري نهادهاي اقتصادي و اجتماعی کشورهاي نفتی، از دیدگاه تري لین . مورد مطالعه قرار گیرد
  . شورها استفاده شده استکارل در خصوص ویژگی ساختارهاي اداري و ارتباط دولت با جامعه در این ک

و در نهایت مشخص ) تطبیقی –بررسی نهادي (بررسی این روند، با روش مقایسه ساختارهاي نهادي در طول زمان صورت پذیرفته 
شد که چارچوبهاي نهادي از پیش موجود و تصمیماتی که در بزنگاههاي تاریخی اتخاذ می شوند، از جمله متغیرهاي تاثیرگذار بر 

  .باشند ین و کیفیت بوروکراسی و ارتباط دولت و جامعه میروند تکو
  . تطبیقی، توسعه، ایران و مالزي-بوروکراسی، مقایسه نهادي :واژگان کلیدي
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  مفاهیم عام و خاص در مورد جامعه ایرانها و  ایده کاربرد 
  1محمد علی مرادي

به مفاهیم هستند، مفاهیم خود به مفاهیم تجربی و ناب و مفاهیم اشکالی تقسیم  علوم بطور عام و علوم اجتماعی بطور خاص متکی
نسبت بین  .هاي خردهستند هاي فهم و ایده شوند که در دستگاه کانتی آنها را نومن می گویند اما مفاهیم خود متکی به آغازه می
کوشد از طریق  دهند و آن هدفی که دانش می ایگاه میها و مفاهیم اگر درست تبیین نشوند، در عرصه علوم اجتماعی تغییر ج ایده

که که   هنگامی و. شود نسبتی با امر واقع ندارد می گیرد و آنچه تولید مفاهیم امر واقع را تبیین یا فهم یا سنجش کند، صورت نمی
که در ظاهر امر مدعی علم است شود حال آن امري با واقعیت نتواند نسبتی خاص و شفاف برقرار کند بجاي تولید علم جهل تولید می

 .تواند انباشت دانشی اندوخته کند و از آنجا که نسبتی با واقعیت ندارد در روند تکوین خود نمی
توان از  توان از مفاهیم عام سخن گفت بلکه می براین پایه نظري است که در علوم بطور عام و علوم اجتماعی بطور خاص نمی 

ها  ها و ارزش پس در واقع ایده .گیرند ها و متعاقب آن ارزشها است که مفاهیم شکل می اتکا به ان ایدههاي عام صحبت کرد و با  ایده
توان ازکاربرد مفاهیم عام به  از این رو نمی .می شوند  که درصدد تبیین آن هستند، خاصعام هستند و مفاهیم متناسب با قلمروي 

توان گفت مفاهیمی  از سوي دیگر می. اند هاي جهانی ه که جهانی است ایدهاي سخن گفت آنچ معناي جهانی در مورد هیچ جامعه
اي دیگري که تاریخ و فرهنگی دیگر دارد براي تبیین بکار  اند اگر در جامعه اي برساخت وتکوین یافته که در بستري تاریخی جامعه

اند که از طریق  ندارند الجرم فرمی از مفاهیم هاي آن هاي آن جامعه و داده گرفته شوند از آنجا که نسبتی با مسائل و موضوع
. توان به آن مفاهیم اشکالی یا نومن نه فنومن گفت اند که می اي شهود حاصل شده اند و ناگزیر با اتکا به گونه مشاهده بدست نیامده

هاي مشخص توضیح دهم و  مثالکوشم این سازو کار را از جنبه پدیدارشناسی ذهن تبیین کنم و در مورد ایران با  دراین نوشتار می
اند و مفاهیم بازتابی  ها وحدت بخش شود چرا که ایده ها ممکن می هاي ایده به این نتیجه برسم که امر جهانی تنها از منظر برساخت

  . اند که باید به تاثیر دو سویه این وحدت و کثرت و خاص و عام دقت کرد از کثرت
  .اب، مفاهیم تجربی، مفاهیم جهانی، مفاهیم اشکالیایده، مفهوم، مفاهیم ن :واژگان کلیدي

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  )moradi.ali59@gmail.com(از دانشگاه برلین  دکتري فلسفه.  1



  q107   رانهاي مفهومی و نظري درباره جامعه ای دومین همایش کنکاش                           
  

  واکاوي نظریه هاي فرهنگ سیاسی در جامعه ایران معاصر
 1مهدي مسیحی کوشکساري

مادامی . فرهنگ سیاسی مجموعه اي از تمایالت شناختی، تحلیلی و احساسی است که نسبت به پدیده هاي سیاسی ابراز می شود
د و توسعه جاري جهانی توجه نکنیم فرهنگ سیاسی قدیمی و فعلی ایران هیچ مشکلی ندارد و ظاهرا عده کثیري که به مسایل رش

فرهنگ سیاسی در مقایسه با تحوالت جهانی است که می تواند مورد نقد و احیانا . از آن راضی بوده و خود را با آن تطابق داده اند
ناخت نظریه هاي فرهنگ سیاسی جامعه ایران معاصر و مقایسه کردن آنها در جهت هدف از این مطالعه ش. تجدید نظر قرار گیرد

  .فهم و عملیاتی نمودن این نظریه هاست
آیا این گونه از نظریه ها توانسته اند در جهت برقراري رابطه متقابل میان افراد و دولت موثر واقع که پرسش مورد نظر این است 

  شوند؟
هاي کتابخانه اي با روش تحلیل محتوایی انجام شده است که دو دسته از نظریه پردازان دانشگاهی و  ادهاین تحقیق با استفاده از د

  . اي مورد ارزیابی قرار گرفته اندغیر دانشگاهی با توجه به نظریه هاي ماکس وبر و ماکیاولی به صورت مقایسه
 .نی، دولتفرهنگ سیاسی، جامعه ایران معاصر، روشنفکران ایرا :واژگان کلیدي
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  ایران هاي جدید دولت در محدودیت و ها مسئولیت پرتو حقوق شهروندي و حقوق گروهی در
  1مجتبی مقصودي

هاي مختلف اجتماعی است  هاي مدرن؛ پیش بینی و تضمین حقوق آحاد ملت و گروه از جمله مهمترین وظایف و کارکردهاي دولت
در طول حیات دولت مدرن در . دهد را در قوانین اساسی و موضوعه و در فرایند اجراء به خود اختصاص میکه معموال جایگاه مهمی 

ایران و از زمان مشروطیت استیفاء این حقوق متاثر از ساختار دولت، نوع قرائت دولتمردان، مالحظات ایدئولوژیک، موقعیت 
با چنین . تبلور یافته است "حقوق گروهی"و "حقوق شهروندي"؛ ژئوپلیتیک و تنوع و ترکیب جمعیتی در دو قالب مسلط شامل

شود که در ایران معاصر، الگوي ساماندهی سیاسی حقوق ملی از چه مسیر و مجاري  مفروضاتی، این دو پرسش کلیدي مطرح می
  حقوق چه بوده است؟هاي جدید دولت در تامین این  ها و محدودیت هایی تجلی یافته است؟ مسئولیت عبور کرده و در چه گونه

در قانون اساسی مشروطه و متمم آن و سپس حدود  "حقوق شهروندي"شناسی تاریخی؛ پیش بینی  شناسی جامعه از منظر روش
در قانون اساسی جمهوري اسالمی؛ در دو نظام سیاسی متفاوت، در "حقوق شهروندي و گروهی"هفتاد سال بعد پیش بینی تواما 

در همین حال شرایط حساس  .هاي جدید دولت هاي ملی قابل تبیین و ارزیابی است اي و مسئولیت پایهپرتو قبول تعهدات اولیه، 
انقالبی، جنگ، تحریم، بیگانه هراسی مفرط، ناتوانی در اداره و پاسخگویی، فقدان اراده اجراء، ترس از گسترش عمودي و افقی 

هاي  ر صعودي قرائت هاي مضیق و اقتدارگرایانه؛ به عنوان محدودیتورزي و سی مطالبات فردي و اجتماعی و الگوي دیرپاي حکومت
  .جدید دولت، تضمین و اجراي حقوق شهروندي و گروهی را تحت الشعاع قرار داد

  . حقوق ملی قانون اساسی جمهوري اسالمی، ،مشروطه حقوق شهروندي، حقوق گروهی، قانون اساسی :واژگان کلیدي
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  شناسانرسالت مورخان و جامعه: ران و ضرورت بازنگري گذشتهجامعه ای
  1رضا مالئی توانیعلی

. هاي خاص گذشته استها و هویتگر موجودیتمعناهائی که هر یک حکایت. توان در معناهاي مختلف به کار بردرا می» گذشته«
هاي تاریخی زنده و یعنی به عنوان واقعیت. ر رفته استدار تاریخی به کاهاي کهن و ریشهبه معناي واقعیت» گذشته«در این مقاله 

هاي بنديها، باورها و رفتارهاي کهن و در صورتها، اندیشهالب سنتقپایدار که در متن زندگی امروز ما جریان دارند و خود را در 
  .گذارندبه نمایش می... سیاسی، فرهنگی، فکري، اجتماعی و اقتصادي و 

مقاله . گرددها بازمیحیات گذشته به عنوان بخشی از جهان هستی، به نحوة نگاه، باور و نیز نوع تعامل ما با آندر این معنا، مرگ و 
اي » گذشته«یعنی از مرگ آن . کوشد چند پرسش مهم در باره مرگ گذشته زیانبار طرح کندمی ،حاضر با تأمل در معناي یادشده

به . ماندگی و انحطاط آن سهمی بسزا داردمسیر تکامل و توسعه است و در واپس سخن بگوید که مانع از حرکت جامعه ایران در
. هاي نوین یاري دهداندازها و افقرفت و گشودن چشمهاي برونتواند ما را در یافتن راهباور نویسنده، تأمل در این مفهوم می

شناسان و مورخان در کشف و تلزم تغییر نگاه جامعهرسد که تحقق این هدف، در درجۀ نخست مسسرانجام مقاله به این نتیجه می
  .ها افقی نوین به سوي آینده گشوده شوداست تا با شناخت آن» گذشته«فهم مسائل بازدارندة 

  .شناسانمرگ گذشته، حیات گذشته، جامعه ایران، رسالت مورخان و جامعه :واژگان کلیدي
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	پور درباره توسعه بررسی نظریات فرامرز رفیع ؛نقد توسعه از کدام منظر؟
  1مهدوي يمهد

 ایرانیان و تاریخ این سرزمین است،عدم شناخت کامل و مناسب از جامعه ایرانی که ناشی از درك ناقص از روان شناسی اجتماعی 
-1368(عه پس از جنگ برخی از جامعه شناسان را به این سوي سوق داده است که با تحلیل هاي تک بعدي، برنامه هاي توس

با مشروعیت و  و معرفی کنند توسعه را به عنوان دام ،را به اسب تروا تشبیه کنند و با سیاه نمایی و تفسیر هاي قطبی) 1376
  .کل جریان تغییرات ناشی از توسعه را ناسالم و غیر مفید جلوه دهند اند استاد متعهد دانشگاهی داشته که به عنوان نفوذي

ه سعی خواهد شد نقدها و نظرات رفیع پور به عنوان یک جامعه شناس صاحب نفوذ با رویکردهاي مختلف منتقدین در این مقال
ضعف در نگاه نظري و تئوریک نویسنده و عدم پایبندي به یک . توسعه مقایسه شود و چارچوب نظري و مفهومی وي نمایان گردد

پور شده است که پیامد روشن و آشکار آن  ات و استدالالت رفیعدستگاه نظري، موجب آشفتگی و عدم انسجام در استنتاج
  . است "هراسی توسعه"

  .نظریات پسا توسعه، توسعه، توسعه در ایران، نقد توسعه :واژگان کلیدي
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ریزي توسعه در  براي مطالعه و برنامه» جمعیتی - مکانی «پیشنهاد الگوي : هاي عشایري زیست بوم
  رو عشایر کوچندهقلم

  1ابراهیم موسوي نژاد
هاي کامال متمایزي با جوامع شهري و روستایی دارد و به  که عشایر کوچنده یکی از جوامع سه گانه کشور است و ویژگی با وجودي

ی نشده است و رغم اینکه نیم قرن از آغاز برنامه ریزیهاي توسعه در کشور می گذرد، تا کنون به ویژگیهاي این جامعه عنایت چندان
و با متر و شاخصهاي همانها ، خدماتی به آنها عرضه شده که در خیلی از موارد ) شهري و روستایی ( تنها در حاشیه دو جامعه دیگر

  .در راستاي نیازهاي واقعی و همسو با آینده مطلوب آنها نبوده است 
در مفاهیم و مبانی نظري مربوط به آن و در نهایت طراحی و بنابراین، کشف و یافتن ویژگیهاي این جامعه منحصر به فرد و کنکاش 

تدوین الگوها و راهکارهاي علمی و عملی مناسب براي این جامعه ، پیشنیاز توسعه پایدار و جلوگیري از هرز رفتن منابع آنها خواهد 
  .بود 

از کشورهاي داراي عشایر کوچنده را آموزنده  چنین الگویی یقینا از نابترین الگوهاي توسعه بومی و ملی است که می تواند بسیاري
  .باشد 

که -، بهره گیري از منابع و متکی بر تجارب عملی و مشاهدات عینی نویسنده است» مطالعه مشارکتی«روش تهیه مطالب به شیوه 
ریزي براي عشایر  مهو حدود نیم قرن در مطالعات و برنا -خود بخشی از زندگی را در کوچ گذرانده و یا همراه کوچندگان بوده 

  .مشارکت فعال داشته است 
  :هاي زیر پاسخ خواهد داد  هاي این مطالعه به پرسش یافته

 ؟باید وجود داشته باشد مطالعاتی و برنامه ریزي براي عشایر کوچنده» جداگانه«چرا الگوي  -
 مبانی طراحی این الگو چیست ؟ دالیل توجیهی این الگو کدامند ؟ -
 چیست و انواع آن کدامند ؟) بومهاي عشایري  زیست( تعریف الگو  -
 مراحل اجرایی کار چگونه است ؟ -
 سازماندهی فضایی درون زیست بوم چگونه باید باشد ؟ -
 دستآوردهاي تجربی و اجرایی الگو کدام است ؟ -
 بازبینی و راههاي اصالح آن چگونه باید باشد ؟ -

راي مطالعه و برنامه ریزي و عرضه خدمات به عشایر کوچنده، الگویی ب» جمعیتی –مکانی «در نهایت در خواهیم یافت که الگوي 
  .ترین بستر توسعه پایدار براي عشایر کوچنده خواهد بود بدیل، سازنده، مؤثر، آینده ساز و مناسب بی

 .عشایر کوچنده، زیست بوم، کانون توسعه: واژگان کلیدي
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  هانی در ایران و چشم انداز خروج از آنهاي علوم انسانی بومی و یا ج دوگانگینظریه 
  1سید یعقوب موسوي

. در حال حاضر علوم انسانی کشور بیش از هر زمان با چالش تاریخی در برابر دو رویکرد مطرح و عمده بومی گرا و جهانی قرار دارد
عوامل متعددي . باز می گردد 57ریشه هاي دوگانگی فوق به چند دهه پیش به ویژه در دهه معطوف به انقالب اسالمی در سال 

بیگانگی بسیاري از . زمینه هاي تقویت تمایل به تاسیس و توسعه علوم بومی به ویژه در حوزه علوم انسانی را موجب شده و می شود
ناکارآمدي بخشی از نظریه ها و فرضیه هاي علوم , محصوالت دانش جدید با پاره اي از مختصات فرهنگی و اجتماعی در کشور

نی و اجتماعی مقتبس در حل و فصل مسائل و مشکالت تاریخی و اجتماعی کشور و نیز تردید در قبال توسعه آینده این علوم انسا
عمومی آن در قبال انبوه سرمایه گذاري آموزشی و انسانی موجبات طرح و پرورش رویکرد بومی گرایی در علوم انسانی  ه هايوفاید

ادبیات منتقدانه طی سال هاي قبل و بعد از انقالب متوجه آثار پنهان اجتماعی آموزه هاي  افزون بر آن حجم وسیع از. شده است
استعماري علوم انسانی مدرن در قالب نظریه هاي علمی مطرح و تالش هاي قابل اعتنایی براي دستیابی به نوآوري هاي نظري در 

گرا در علوم انسانی تلقی و تعریفی متفاوت از ماهیت علم و  در نقطه مقابل رویکرد جهانی. است شدهبعد علوم بومی محور انجام 
انتشار و کاربرد را ، تولید، در این رویکرد علوم عاري از هر نوع تعین مکانی قابلیت پذیرش. کاربرد اجتماعی آن داشته و دارد

پرسشی که . تلقی شده و می شود داراست و رویکرد بومی گرایی در علم نگاه کوتاه مدت سیاسی و اجتماعی به ساختار علم جدید
در این بررسی مورد هدف قرار دارد واکاوي جنبه ها و جهت هاي هر یک از رویکردهاي فوق در یک فرایند تحولی در جامعه معاصر 

ا ر دستیابی به راه کارهاي ممکن جهت برساخت نوین از معرفت شناسی بومی در تعاطی و تعامل فعال و تاثیرگذار بوایران به منظ
در بررسی این موضوع تالش خواهد شد تا از منظر جامعه شناسی علم و معرفت به چرایی ظهور . ساخت علم بیرونی یا جهانی است

  . دوگانگی معرفت شناختی در علوم انسانی کشور پرداخته شود و شیوه هاي تعامل و همزیستی تعالی بخش آن مطرح شود
 .علم و جامعه, تعامل تاثیر گذار معرفتی, دوگانگی معرفت شناختی, نسانی جهانیعلوم ا, علوم انسانی بومی: واژگان کلیدي
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  کنکاش مفهومی: هاي مدرنیته و توسعه در ایران چالش
  2، ام کلثوم دنیایی1سید یعقوب موسوي

درازمدت و با ضرب آهنگی آهسته فرایند مدرنیزاسیون در غرب از دل جوامع غربی برخواسته و متناسب با فرهنگ این جوامع در 
نامتناسب با آن     اما در سیاست توسعه بیرونی کشورهاي جهان سوم، عناصرمدرن از بیرون ازجامعه به صورت عنصر. طی شده است

هاي علم و  اما زمانی که قدم. با این هدف و امیدکه این کشورها نیز مانند کشورهاي غربی شوند. کنند به درون رسوخ می
یزاسیون و سنن جوامع به صورت ناهمگام ره به پیش میبرد؛ این هدف موجب تصور ناکارآمدي علم و یا سنت در مقابل مدرن

اما . در واقع تصور وجود رابطه بین کارکردهاي مثبت جامعه و رشد و توسعه و مدرنیزه شدن وجود دارد. شود مدرنیزاسیون می
چراکه سرعت تغییرات اجتماعی از سنتی به مدرن به صورتی نامتوازن با سرعت . دکن بسیاري از اوقات این رابطه معکوس عمل می
» علم«. است» علم«مفهوم ها  ترین مفاهیم در فرهنگ يترین و کلید ییکى از اصل .مدرنیزه شدن عملی به چشم خورده است

ل، از مفاهیم بنیادى همه و به همین دلی. گیرد یمفهومى است که هویت هر فرهنگ در چگونگى برخورد با آن شکل م
هاي توسعه و تمایل جامعه به  این مقاله نظري خواهد داشت به بررسی آراء نظریه پردازانی که به بررسی چالش هاست فرهنگ

همچنین به مطالعه کنش بین علم و فرهنگ خواهیم پرداخت که این امر ما را به بررسی امر اخالق و . اند مدرنیزاسیون متمرکز بوده
روش بررسی دراین مقاله با استفاده از روش . ها به رشد و توسعه مبتنی برکنش فرهنگی خواهیم داشت در اثرگذاري فرهنگ ارزش

  .اي مستند و علمی خواهد بود اي بوده است و تالش بر ایفاد مطالعه مطالعه اسنادي و کتابخانه
 . ، مدرنیزاسیون، فرهنگ، مدرنیتهدر ایران توسعه :واژگان کلیدي
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	شناختی پیرامون تناقضات مدرنیته در ایران کنکاش جامعه
  2، سحر فرهادي1سید یعقوب موسوي

. شود، ابعاد و جوانب بیشتري از آن توسط منتقدان اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد تر می هر قدر عمر مدرنیته در ایران طوالنی
قشه نظري در خصوص مدرن و مدرنیته، ورود آن به جامعه ایران، تقابل و رویارویی سنت قریب به چندین دهه است که بحث و منا

و مدرنیسم در کشور و سازش و یا عدم سازش میان این دو فرایند در بین اصحاب علوم اجتماعی و نیز روشنفکران حتی در سال 
دیدتر با نقدهاي گسترده اي که در دنیاي غرب در به نظر می رسد در دوران ج. هاي اخیر در فضاي مجازي تداوم داشته و دارد

  . قبال این جریان صورت گرفته و می گیرد، اهمیت پرداختن به این موضوع در ایران نیز دوچندان می شود
تا پیش از این گمان می رفت علت دشواري هاي کشورهاي در حال توسعه اي چون ایران در مواجهه با مدرنیسم در درون آن 

دنیاي مدرن با . کنون پرداختن به جریان مدرنیته با کالبد شکافی جدید خبر از تناقضاتی از درون این فرآیند می دهدهاست اما ا
گرایش جامعه هاي جهانی به سمت این تحوالت و افزایش . نمودهاي منحصر بفرد خود موجب شگفتی و توجه جهانیان به غرب شد

جربگی مدرنیته و مشکالت موجود در غرب از سوي دیگر، موجب تضعیف شعارهاي هر روزه انتظارات از یک سو و جوانی و کم ت
بدین . ن دچار شد وارد مرحله جدید ودیگري از حیات مدرنیته گردیدآ غرب با تناقضاتی که بعدها در مسیر عمل به. مدرنیته شد

در حوزه هویت و سنت گردید اما نقد دورنی و  ترتیب اگرچه ورود مدرنیته در دنیاي بیرون از غرب موجبات انواع مسائل و مشکالت
زمینه بازخوانی بیشتراندیشمندان را در قبال ظرفیت ها و محدودیت هاي آن فراهم کرده  ،ن و نیز اشاعه رویکردهاي جدیدآبیرونی 

تلف به آن مطرح با نمودارشدن توانایی مدرنیته و هم چنین تعارض هاي نظري و عملی آن انتقادات فراوانی از جوانب مخ. است
این مقاله جستاري است هر چند کوتاه پیرامون تناقضاتی که جامعه ایران با شرایط منحصر به فردخود پس از ورود . شده است

سئوال . مدرنیته تجربه کرده است و در پی عللی است که به گسترش مشکالت جامعه ایران در برخورد با این فرآیند دامن زده است
ن است که آیا تناقضات مدرنیته به دلیل ماهیت ذاتی آن است و یا احتماال ریشه در فرهنگ اجتماعی در ایران و آ اصلی این نوشتار

  تلقی ها و رویکردها در مواجهه با آن قابل بررسی است؟ 
  .هاي مدرنیته تها و محدودی اجتماعی، نقد اجتماعی، ظرفیتتوسعه ، مدرنیته، مدرنیته ایرانی، تناقضات مدرنیته :واژگان کلیدي
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  نظریه اجتماع علمی و کاربرد آن در توسعه علم در ایران
  2، فروغ ذائر ثابت1سید یعقوب موسوي

را مورد  "اجتماع علمی"رسد که رابرت مرتون و توماس کوهن از جمله کسانی هستند که مفهوم  در حوزه مطالعات علم به نظر می
نیز شکل سازمانی و  برخورداري از که با نگریست مین به علم به مثابه یک نهاد اجتماعی ومرت .بررسی و گسترش قرار داده اند

را به عنوان یک این پدیده ن است که گروهی آبه نظر او توسعه علم مستلزم . اخالقی، کارکرد هاي مختلفی را ایفا می کندمشخصه 
اجتماع . علمی می شود اتر مسیر خود منجر به شکل گیري اجتماعتوسعه علم د. پذیرند و از آن حمایت کننده ارزش اجتماعی ب

در کار بسط و گسترش دانش را  دالگو هاي رفتاري خونیز و  روش ها, ارش هاها،  از کنشگران علمی که هنجار عبارت است علمی
د فرایندهاي پژوهشی و آموزشی و اثرگذاري در تکوین دانش و معرفت، رش  توانند نقش برجسته اجتماعات علمی می. دارا می باشند

  .هاي علمی داشته باشند و ارتقاي فعالیت
رسد تحقیقات  به نظر میدر ایران می گذرد، و گسترش علوم نوین سال از تاسیس نهاد آموزش عالی  70 نزدیک به با وجود این که

با توجه به  .باط با رشد علوم انجام شده استو اهمیت آن در ارت ایراندر اجتماعات علمی اجتماع یا  هاي نظریه در زمینه محدودي
این که یکی از ارکان توسعه علمی در هر کشوري حضور کمی و کیفی اجتماعات علمی است، در کشور ما نیز این موضوع می تواند 

به نظریه هاي ن است تا با نگاهی آدر این مقاله سعی بر . و نیز ضروررت دارد که از منظر جامعه شناسی مورد بررسی قرار گیرد
در ه هاهاي علمی وجود دارد، نقش این نظری ها و انجمن جامعه شناختی که در زمینه روابط و تعامالت علمی و همچنین تشکل

هایی که در این زمینه توسط نظریه  ترین نظریه و از این جهت ابتدا به واکاوي مهم. پیشبرد و توسعه علمی مورد بررسی قرار گیرد
ه است، پرداخته و سپس نقش، ارتباط و کاربرد آن در ارتباط با توسعه علم در ایران مورد اهتمام تحلیلی قرار می پردازان مطرح شد

  .گیرد
  .شناسی علم، نظریه اجتماعی علم اجتماعات علمی، توسعه علم، روابط و تعامالت علمی، جامعه :واژگان کلیدي
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	یرانشناسی در ا تحلیل فضاي موضوعی جامعه
 4، عمار جاللی منش3، محمد ایرانشاهی2، معصومه قاراخانی1سیدآیت اهللا میرزایی

 دانش، این توسعه ابعاد شناسایی هاي راه از یکی. است بوده رشته این فعال کنشگران هاي دغدغه از همواره ایران در شناسی جامعه توسعه
 تولید اجتماعی زمینه بازتاباننده سو یک از که شناسی جامعه موضوعی ايفض شناخت. است ایران در شناسی جامعه موضوعی فضاي به توجه
 جامعه موضوعی روندهاي بازنگري در تواند می است، شناسی جامعه کنشگران عالیق و تمایالت نمایانگر دیگر سوي از و شناسی جامعه علم

   .افتد موثر ایران در شناسی
 موضوعی بین ارتباطات شبکه ترسیم و گذشته دهه چند در ایران در اسیشن جامعه موضوعی فضاي شناسایی پژوهش این هدف
 نادیده موضوعات شناسایی ایران، شناسی جامعه موضوعی اشتهار ایران، شناسی جامعه موضوعی تمرکز یافتن. است ایران در شناسی جامعه

 پژوهش این فرعی اهداف از نوپدید موضوعی هاي حوزه شپیدای و ایران شناسی جامعه موضوعات برخی زوال یا استمرار بررسی شده، انگاشته
  .دهد نشان گذشته هاي دهه در را ایران در شناسی جامعه علم تغییرات دامنه هم و موضوعات از سیمایی هم اهداف این به دستیابی. هستند

 المللی بین انجمن فهرست مانند( سیشنا جامعه موضوعی هاي شاخه و ها حوزه موجود هاي فهرست از گیري بهره با اسنادي پژوهش این
 شناسی جامعه موضوعی شبکه از سیمایی پاجک افزار نرم کاربرد و) ایران شناسی جامعه انجمن و آمریکا شناسی جامعه انجمن شناسی، جامعه

 مجله و اجتماعی علوم فصلنامه اجتماعی، علوم نامه مجله؛ سه در شده منتشر مقاله 535 از برگرفته پژوهش هاي داده. دهد می ارایه ایران در
  .است. ش1387 تا. ش1347 هاي سال زمانی بازه در ایران شناسی جامعه
 خاص هاي حوزه برخی محوریت و موضوعات برخی به توجهی بی یا توجهی کم زیاد، پراکندگی با موضوعی تنوع از نشان پژوهش هاي یافته

 و بوده برخوردار بیشتري پژوهش تراکم از ایران در شناسی جامعه موضوعی هاي وزهح از برخی گفت توان می که، چنان. دارد شناسی جامعه
 ایران در شناسی جامعه دیرپاي هاي حوزه زمره در موضوعی هاي حوزه برخی. اند مانده مغفول یا گرفته قرار توجه مورد کمتر تاکنون برخی

 بیشتر ایران در شناسی جامعه دهد می نشان پژوهش این هاي یافته. ندا شده مطرح گذرا و مقطعی و پراکنده طور به دیگر برخی و هستند
 موضوعی هاي حوزه. است یافته استمرار »توسعه شناسی جامعه« و »اجتماعی هاي آسیب و مسایل« موضوعی حوزه دو پیرامون

. گیرند قرارمی ها آن از پس نیز »زنان شناسی جامعه« و »فرهنگی مطالعات« ،»شغل و کار شناسی جامعه« و »روستایی شناسی جامعه«
 محیط شناسی جامعه تاریخی، شناسی جامعه ورزش، شناس جامعه حقوق، شناسی جامعه صنعت، شناسی جامعه کاربردي، شناسی جامعه
 رشته يها پژوهش دایره در که هستند هایی حوزه جمله از ترتیب به اجتماعی سیاست و اجتماعی شناسی روان پزشکی، شناسی جامعه  زیست،
 تا نیز عشایر، و ایالت شناسی جامعه مانند موضوعی هاي حوزه از برخی. اند بوده پژوهشگران اعتناي مورد کمتر یا و مانده مغفول شناسی جامعه

 جامعه در »توسعه شناسی جامعه« و »اجتماعی هاي آسیب و مسایل«موضوعی هاي حوزه محوریت. اند داده دست از را خود موضوعیت حدودي
 این به شناسی جامعه حوزه کنشگران عالیق و تمایالت نمایانگر دیگر سوي از و اجتماعی زمینه بازتاباننده تواند می سو یک از ایران، ناسیش

 فراتر. گرفت نادیده نباید نیز را آموزشی هاي سیاست و ایران در شناسی جامعه انسانی و سازمانی منابع تمرکز تاثیر همچنین. باشد موضوعات
 است ضرورتی جدید، موضوعی هاي حوزه شناسایی و ها حوزه سایر به توجه لزوم و ایران شناسی جامعه بر مسلط موضوعی هاي حوزه از فتنر

  .بدارد دور نظر از را آن نباید ایران شناسی جامعه علمی اجتماع که
  .شناسی ایران هشناسی، جامع هاي جامعه شناسی، حوزه فضاي موضوعی، پژوهش جامعه :واژگان کلیدي
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  مدل تبیین تاریخی عقب ماندگی در ایران
  1سیدمحمد میرسندسی

هاي اجتماعی است که براي تبیین آن در یک جامعه بایستی به پیشینۀ آن مراجعه و با کنکاش در  عقب ماندگی از جمله پدیده
ان گفت که یکی از محورهاي اساسی تولید از این رو می تو. ویژگی هاي روابط و مناسبات آن جامعه به کشف وتحلیل پرداخت

  .نظریه دربارة ایران تأمل در این عرصه است
از چشم انداز عینی گرا، . با نگاهی فراگیر به تاریخ ایران می توان دو جریان عینی وذهنی را در تبیین عقب ماندگی شناسایی کرد

ران است ، با پدیداري ستیزه هاي بی حد وحصر ونگرش هاي شیوة زیست قبیله اي که برآمده از عینیت زیستی وشرایط اقلیمی ای
در این قضیه بخشی از عقب ....ایجاد ناامنی هاي فراوان و) جامعۀشهري(بسته وخاص گرا،تخریبی در مواجهه با بخش منمدن ایران 

معه ایرانی است، با در غلتیدن از سوي دیگر، شیوه اندیشه ورزي نیز که نمایندة ذهنیت تاریخی جا.ماندگی ایران را توضیح می دهد
در بخش مهمی از تاریخ گذشته ایران گویاي بخشی دیگر از . ..دیشه در طبیعت وجامعه، وبه نقل گرایی وعقل گریزي،و گریز از ان
به  افزون بر این دو جریان اصلی ، دو پدیدة دیگر یعنی ساختار سیاسی ایران ومدرنیته نیز .علت عقب ماندگی جامعه ایرانی است

  .صورت انضمامی در این قضیه دخیل هستند
در این نوشتار کوشیده می شود تا با تعیین نسبت هریک از عوامل اصلی و انضمامی در پویش تاریخی ایران، با استفاده از روندهاي 

 .تبیین عقب ماندگی جامعه ایرانی استفاده شود دراز مدت تاریخی، به نوعی از تحلیل روند براي
     .تبیین تاریخی، شیوه زیست قبیله اي، عقب ماندگی ایران :ديواژگان کلی
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  تاریخی در فهم چیستی جامعه ایرانی -سیاسی  شناسی هاي جامعه هاوروش تشناسی رهیاف آسیب
  1مهدي نجف زاده

هاي جامعه شناسی، تاریخ  هاي رشته تهاي تاریخی باستان و اسالمی از جمله ضرور کشف صورتبندي جامعه ایرانی به ویژه در دوره
  . سیماي ایرانی در این دو دوره سرنوشت ساز خاتمه نیافته است و علوم سیاسی است با این وجود بحث بر سر

از  کمبود شواهد عینی از تاریخ به ویژه در دو حوزه ایران باستان و مذهب اسالم سبب ساز حمله به روایت اثبات گرایان سنتی
گرایان سنتی نیز تالش  اثبات. اسی اجتماعی جامعه ایرانی در دوران نخستین اسالمی و پیش از آن شده استصورتبندي سی

اما به هر حال جریان اصلی جامعه شناسی تاریخی در ایران با موانع .اند تا بر اساس تاریخ رستگاري این نقیصه را جبران کنند کرده
همچنین بسیار بعید است که باستان شناسی و یا هرگونه کاوش جغرافیایی قادر باشد . عمده در فهم جامعه اولیه ایرانی روبروست

متون . هاي اولیه و حیاتی جامعه ایرانی به ویژه در پنجاه سال اولیه بعد از اسالم و یا قبل از آن کشف نماید شواهد جدیدي از بنیان
نیرنگ متن بر متون سنتی ایرانی حکمفرماست و . روبرو هستند تاریخی نیز با دو معضل بزرگ وثاقت تاریخی و فقدان شواهد کافی

   .تاریخی را دشوار ساخته است هاي درست از وقایع ساخت زبان فارسی تاویل
شناختی و معرفتی روبرو  هاي روش با آسیب یسه جریان اصلی جامعه شناسی، تاریخ و علوم سیاسی در ایران در چنین وضعیتی

گرایانه  هاي اثبات مقاومت. توانند خطاهاي تحلیلی یکدیگر را بازتولید کنند کنند، می ه از یکدیگر تغذیه میهستند و از آنجا که هر س
تمرکز بر مطالعه قدرت دولتی از سوي دانشمندان علوم سیاسی از  و نگاري روایی در نزد پژوهندگان تاریخ جامعه شناسان، تاریخ

عی در ایران هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی از جمله هاي فراروي مطالعات تاریخ اجتما جمله آسیب
شناسی و تحلیل متن ارائه  هاي جدید در حوزه مطالعات زبانی، روانکاوي متن، نشانه اي و استفاده از روش ایجاد مطالعات میان رشته

  .شده است
 . ، تحلیل متن، قدرتنشانه شناسیگرایی،  تجامعه شناسی، تاریخ، علوم سیاسی، اثبا :واژگان کلیدي
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  گیري حوزه عمومی نقد مطالعات هنجاري درباره شکل
  از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی گسترش آن در ایران

  2، سید حسین اطهري1مهدي نجف زاده
فراروي شکل گیري حوزه عمومی در ایران از منظري تاریخی این فرضیه را پیش این مقاله با نقد مطالعات هنجاري درباره موانع 

کشیده است که همزمان با غرب و به ویژه انگلیس حوزه عمومی در ایران نیز شکل گرفت؛ اما بر خالف غرب که حوزه عمومی در 
هاي اجتماعی مهمترین موانع فراروي گسترش  شبکه هاي قدرت دولتی مقاومت کرد و روز به روز توسعه یافت، در ایران برابر فشار

با . حوزه عمومی بودند و به ویژه گسترش تجلیات اجتماعی مذهب در دوره صفویه موجب شد تا این حوزه به سیطره مذهب درآید
ها و  دشدند از بین رفتند و نها ها که نطفه حوزه عمومی محسوب می خانه هاي عمومی از جمله قهوه افزایش قدرت مذهبی، نهاد

سپس در دوره قاجاریه، دولت بقایاي حوزه عمومی را در هم کوبید و به این ترتیب بر عکس . شعائر مذهبی جاي آن را گرفتند
  . غرب، نهادهاي همگانی نتوانسند در برابر سانسور و قدرت دولتی مقاومت کنند

هاي هنجاري و تجویزي موانع   وزه بر اساس رویکرداین پیشینه تاریخی سبب شده است تا اکثر مطالعات در این ح هعدم توجه ب
در ایران را در ساخت سیاسی جستجو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت و  گیري حوزه عمومی جدي بر سر راه شکل

تن بر اساس تحلیل م. در حالی که دموکراسی در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی برون آمد .نظام سیاسی مطالبه کنند
گیري حوزه عمومی در غرب و ایران  هاي همزمانی شکل هاي اروپاییان در دو دوره مورد بررسی، نویسنده این مقاله نشانه سفرنامه

تحلیل نهایی مقاله . به سمت و سوي شعائر مذهبی را بررسی کرده است عمومیهاي تغییر محتواي حوزه  استخراج کرده و زمینه
    .عمومی در ایرانی بنیانی اجتماعی داردآن است که شکل نگرفتن حوزه 

  . ، شعائر مذهبی، سانسور خانه هاي هنجاري، حوزه عمومی، قهوه جامعه شناسی تاریخی، نظریه :واژگان کلیدي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   )m.najafzadeh@um.ac.ir(استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد .  1
  ) athari@um.ac.ir(استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد .  2



  q120   رانهاي مفهومی و نظري درباره جامعه ای دومین همایش کنکاش                           
  

	هاي جدید منابع سیاسی اعتماد و بی اعتمادي در نظریه: اعتماد و امر سیاسی
  1قدیر نصري

بر آنست که اعتماد یا بی اعتمادي ، چهار منبع اساسی  "اعتماد در جوامع جدید"جدید تحقیقی با عنوان  خانم بار بارا میستال در
  :دارد که عبارتند از 

 . اعتماد مبتنی بر مهر و عاطفه که بر آمده از گرایش فطري فرد به شبکه آشنایان است )1
 .بانه فرد در مقابل مخاطرات عمدي و قهري استاعتماد مبتنی بر همکاري مدنی که بر آمده از مسئولیت پذیري داوطل )2
 .اعتماد مبتنی بر محاسبه راهبردي که برخاسته از شراکت با متحدان قابل کنترل است )3
 .اعتماد مبتنی بر باورهاي اخالقی که برخاسته از خوش بینی درونی نسبت به نیت و عملکرد دیگران است )4

در کتاب بنیادهاي اخالقی (،اریک آسلینر)در مقاله اعتماد مبتنی بر ایثار(عالوه بر میستال محقق دیگري چون جین منسبریج
  .در باب ریشه ها و نتایج اعتماد و بی اعتمادي تفحص کرده اند) در مقاله اعتماد، رفاه و دموکراسی(و رینولد اینگلهارت)اعتماد

بی اعتمادي دو منبع اساسی دارد که عبارتند از / اعتماد  ،)آثار میستال ، آسلینر ، مانسبریج و اینگلهارت ( درادبیات چهارگانه فوق 
در این چهاچوب می توان با فرض  .سیاسی اکتسابی –باورهاي اخالقی از پیش موجود به اضافه تجربه ها و رویداد هاي اجتماعی : 

در نظریه "برجسته نمود که ، این پرسش را )The Problematiqe(بی اعتمادي به مثابه یک امر مساله آفرین یا/ مبحث اعتماد 
. "به طور کلی سرمایه اجتماعی، با امر سیاسی و ساختار قدرت چه نسبتی دارد؟و هاي جدید علم سیاست، اعتماد و بی اعتمادي 

را در رهیافتی فوکویی، امري همه جا حاضر  (The political)یابد که امر سیاسی تمرکز بر این پرسش هنگامی اهمیت مضاعف می
در پاسخ به پرسش مزبور، مقاله . ري لحاظ کنیم و امور شخصی را موثر در امور سیاسی یا شدیدا متاثر از آن برشماریمو سراس

اعتماد و بی اعتمادي روند یا خصیصه اي تکوین یابنده اند که در ساحت جامعه شکل "حاضر به آزمون این فرضیه می پردازد که
قدرت سیاسی، که به خاطر توانایی در اتخاذ  از به این روند یا خصیصه، عبارت استمی گیرند و اصلی ترین نیروي شکل دهنده 

  .بی اعتمادي را عمیقا متاثر می سازد –تصمیم هاي زیاد، مهم و اثر گذار، دامنه و عمق اعتماد 
می دانند ) Primordial(زلیهاي دیگري قرار می گیرد که اعتماد و بی اعتمادي را امري ذاتی و ا این فرضیه کامال در مقابل نظریه

  .اد را منبع اصلی اعتماد و بی اعتمادي می شمارندژو مقوالتی چون اقلیم، دین و ن
  .نرخ اعتماد، نظریه هاي جدید، سرمایه اجتماعی، امر سیاسی، شبکه آشنایان، وفاداري راهبردي و جوامع مدرن :واژگان کلیدي
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  هاي دولت در ایران ارزیابی نظریه
  1عباس نعیمی جورشري

هاي دولت در  درواقع پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه نظریه. هاي دولت در ایران است هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نظریه
چهار گروه نظریه هاي  ،بر این اساس. کنند ایران به چند دسته تقسیم می شوند و چگونه ماهیت دولت در ایران را تبیین می

نظریه استبداد شرقی ذیل شیوه . قی، دولت مطلقه مدرن، پاتریمونیالیسم و دولت رانتیر از هم تمیز داده شده استاستبداد شر
آراي محمدعلی خنجی، همایون کاتوزیان، . تولید آسیایی به تاثیر مختصات جغرافیایی بر ساختارهاي اجتماعی و سیاسی تاکید دارد

یا سلطانیسم با تاکید بر حضور پادشاه در  نظریه پاتریمونیالیسم. گردد نظریه ارزیابی می یرواند آبراهامیان و احمد اشرف ذیل این
جیمز بیل، هوشنگ شهابی ، خوان لینز و ماروین . مشخص می شودراس قدرت، ساختار سیاسی فامیلی وعدم تعهد به قانون 

وند چند صد ساله ظهور مدرنیته در اروپا بر غیر شخصی نظریه دولت مطلقه مدرن با تاسی از ر. زونیس در این زمره بررسی شده اند
حسین بشیریه در  ه هاينظری. شدن قدرت و ساختار دیوانساالرانه گسترده در جامعه جهت انتقال به مرحله سرمایه داري نظر دارد

اي رانتی حکومت متمرکز نظریه دولت رانتیر یا تحصیلدار متاثراز مباحث اقتصاد سیاسی بر درآمده. این مختصات قرار می گیرد
حسین مهدوي، افسانه نجم آبادي، تدا اسکاچپل و امیرمحمد حاجی . است که مانع رابطه دموکراتیک بین دولت و مردم می شود

مقاله حاضراز روش توصیفی با رویکرد تاریخی بهره برده و . یوسفی در قالب این نظریه به تحلیل ماهیت دولت در ایران پرداخته اند
 .رداوري داده ها نیز کتابخانه اي استروش گ

  .رانتیردولت نظریه دولت، استبداد شرقی، مطلقه مدرن، پاتریمونیالیسم،  :واژگان کلیدي
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  و بنیان محتواي مدرنیته بر آن تتثلیث تاریخی مسیحی
  1بیتا نقاشیان

تثلیث   ایده«اي بود که مشخصا بر بنیاد  خطی ِپیشرونده، اندیشهسیر زمانِ واحد سه قسمیِ   به مثابه» تثلیث تاریخی«متافیزیک 
ها بعد توسط راهب یواخیم فیوره پرورده شد و با گذار از قرنها و پرواري توسط اسقف بوسوئه،  نزد قدیس آگوستین و قرن» تمسیح

 –قدیم »تثلیث فلسفه تاریخیِ«رسید و برهگلی » فلسفه تاریخ«ویکو، تورگو، ولتر و کندرسه از تفسیر دینی تاریخ به اوج خود در 
آزادي مردم شناسان و جامعه  –اهلی کردن  - تمدن و توحش  –بربریت  -هاي تاریخیِ توحش  عصر جدید، تثلیث –قرون وسطی 

  .شناسان کالسیک بنا گشت و در آراء بسیاري از اندیشوران اروپایی و آنگوالساکسون خود را نمایاند
و »تمدن«در نیل به» خط تطوري«در یک » پیشرفت  ایده«همپیوند با » تاریخ جهانی«و » امر کلی»  ایده  دهاي در برگیرن اندیشه

، این »انسان اروپایی«که جهاِن اروپایی از آن عبور کرده بود و  بود وخط تاریخی» اروپا«تمدنی که واجد اعظمِ آن . »عصر جدید«
، جدا می »انسان بدوي« و » انسان وحشی«ن قرار داشت و در خطی تطوري از و متمدنِ عصر جدید در غایت آ» مدرن «انسان 
  .گشت
اي فلسفی و خردي مشخصا تئولوژیک که بنیادهاي مدرنیزاسیون ایرانی را تشکیل داد و تحت پردازش روشنفکران ایرانی به   پنداره

» تمدن«و فاقد » وحشی«مردمانی   ه عشایر به مثابهسازِي جمعیت ایران و به ویژ سازي و اروپایی وقایع اسکان و کوچ و یکسان
  .و به سوي عصر جدید » انسان بدوي«و » انسان وحشی«براي خروج از حالت » انسان اروپایی«اقدامی جهت نزدیکی به . انجامید

در راستاي مطالعات گسترش ابعاد مفهومی و نظري هاي مدرنیته و کنکاش و  این چنین، بر مبناي عطف به بنیادهاي فلسفیِ نظریه
» انسان شناسی فلسفی«تاریخی و اجتماعی ایران؛ این پژوهش بربنیاد نقد دیالکتیک انسان شناختیِ محتواي تاریخ ایران با رویکرد 

کالسیک، به پردازش   ، بر اساس خوانش روشمند متون کالسیک تئولوژي مسیحی و فلسفه»انسان شناسی تاریخی انتقادي«و 
  .پردازد تبیین سیر مذکور میمفاهیم و نیز 

  .، تئولوژي مسیحی، عصر جدید، مدرنیزاسیونایده پیشرفت، تاریخ :واژگان کلیدي
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  )bitanaghashian.hr@gmail.com(دانشگاه تهران  شناسی کارشناسی ارشد انسان . 1
  



  q123   رانهاي مفهومی و نظري درباره جامعه ای دومین همایش کنکاش                           
  

  بازدارندگی توسعه در ایران :تعارض فرهنگ آرمانی و فرهنگ موجود ایرانیان
  1اسداله نقدي

ه، به آنچه می خواستیم نرسیدیم و آگاهی از علل و زمینه پرسش از این مهم که چرا علیرغم بیش از یکصد سال تالش براي توسع
شاید بتوان تأمل و تفکر عباس میرزا پس از شکست در جنگ با . این عقب ماندگی در ایران سابقه اي دیرینه دارد هاي موثر بر
افتگی آن ها و ضعف و عهدنامه هاي گلستان و ترکمن چاي، درباره علل شکست در این جنگ و پیشرفت و توسعه ی دروس ها و عق

 برشمردن مسائل اجتماعی،. در زمینه عقب ماندگی خود دانستایی ترین بارقه هاي آگاهی ایرانی ناتوانی ما را از اولین و ابتد
بسیار  بیان کرده اند سیاسی و ژئوپولتیک در آثاري که توسط متفکران ایرانی یا نظریه پردازان در باره جامعه ایران اقتصادي،

ر این مقاله تعارض میان فرهنگ آرمانی و فرهنگ موجود که در سایر آثار کمتر بدان تاکید یا حتی اشاره شده است مورد است؛د
  . تاکید نویسنده است

ایرانیان در نظر به بسیاري از .اگر همچون میسرا فرهنگ را بنیان توسعه بدانیم آنگاه تعارض فوق الذکر اهمیت بیشتري خواهد یافت
) وقت طالست(اهمیت عنصر زمان و وقت شناسی)نابرده رنج گنج میسر نمی شود(م توسعه همچون،اهمیت کار و تالشعناصر مقو
) عام گرائی-همه را با یک چشم دیدن(انصاف و عدل)علم را حتی در چین جستجو کردن یا علم بهتر از ثروت بودن(علم باوري 

در حد و بعد نظري مورد اجماع اگرنه همه، بل غالب ایرانیان هست )....لجماعهیداهللا مع ا(راست گوئی و صداقت و باور به کار جمعی
  اما همین ارزش ها در کنشگري در میدان عمل اجتماعی به راحتی مورد اغماض و فراموشی قرار می گیرد

  .استنه فراتحلیل برخی از آثار منتشر شده در این زمی تفسیري و نیز استفاده از تکنیک –تحلیلیاین تحقیق  روش
توان گفت در همه مکاتب و پارادایم هاي توسعه بر تاثیر و یا رابطه بین فرهنگ و توسعه حتی در نظریه هایی که  بعنوان نتیجه می

در این پژوهش کنکاشی است در  با توجه به آن چه بیان شد، مسئله اصلی .است بر متغیر هاي اقتصادي پرداخته اند تاکیده شده
عنوان مانع و بازدارنده توسعه ه ف بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ موجود در میان مردم ایران و چنین نگرشی ببیان پیامدهاي شکا

  .یافتگی یا توسعه خواهی فراگیر و عملی معرفی شده است
  .ایران، فرهنگ آرمانی، فرهنگ موجود در توسعه، فرا تحلیل، موانع توسعه: واژگان کلیدي
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	جمعی در بین ایرانیان ربررسی روحیه کا
  2زاده عیرب زهرا ،1نوروز نیمروزي ناوخی

هدف اصلی مقاله شناخت روحیه کارجمعی در بین ایرانیان در طول تاریخ بر اساس منابع مکتوب و مطالعات انجام شده توسط 
یه قرارداداجتماعی ژان ژاك مبناي نظري بحث بر اساس نظر. است...)نظیر مستشرقین،سفرنامه نویسان و(محققان داخلی و خارجی

که با دو شیوه اسناد درونی با  روش تحقیق مطالعه اسنادي کتب،گزارشات و سایر منابع مکتوب در این زمینه است. روسو است
 .استفاده از منابع داخلی و اسناد بیرونی با استفاده از منابع خارجی به جمع آوري و تحلیل اطالعات و یافته ها پرداخته شده است

هاي محققان داخلی و خارجی پیرامون وجود روحیه  ها و بعضا تناقضاتی در نتیجه گیري ج بررسی شده بیانگر یک سري تفاوتنتای
  .جمعی بعنوان یک ویژگی روانشناسی اجتماعی در بین ایرانیان است کار

  .ونیاسناد بیرروحیه کارجمعی، ایرانیان، قرارداد اجتماعی، اسناد درونی،  :واژگان کلیدي
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  شناسی ایرانپردازي در جامعهموانع نظریه
  1نریمان یوسفی

ها هستند که در ارتباط با هاي منطقی از واژههاي ذهنی و مجموعهها سازهنظریه. پردازي استتنها راه تولید و توسعه علم، نظریه
هاي علمی در طول تاریخ، تمدن ایران خاستگاه نظام. روندبه کار می تبیین و حل مسائل جامعه و ایجاد تصویري روشن از واقعیات

رسد اندیشمندان ایرانی اما اینک با وجود رشد شتابان علم به نظر می. هاي مختلف علوم بوده استآوري در حوزههاي نامو شخصیت
پرداري در این حوزه سی در ایران، فقر نظریهشنادر این میان با گذشت حدود یک قرن از آموزش جامعه. انددچار نوعی رخوت شده

شناسی در کامالً محسوس بوده و اجماع نظر کنشگران اجتماعی نیز بر آن است که آنچه پایه و محتواي آموزش و پژوهش جامعه
  .و بوم است شناسی این مرزباشد، صرفاً نقل و بازآزمایی تولیدات غیر ایرانی، بدون دستاورد نظري جدي براي جامعهایران می

پردازي اجتماعی در شناسی و نظریهدر این مقاله با استفاده از روش مطالعه اسنادي، ضمن بررسی تاریخچۀ تکوین و رشد جامعه
-واکاوي منابع موجود حاکی از آن است که فقر نظریه. شودجهان، به نقل ورود و پاگرفتن این علم در بستر تاریخ ایران پرداخته می

به نظر . شناسی ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی بیشتر متأثر از متغیرهاي کالن و سپس میانی و خرد استامعهپردازي در ج
اي و ورزي و عقالنیت در جامعه و اجتماع اندیشمندان ایرانی، ضعف دانش بین رشتههاي اندیشهتاریخی به پایه رسد که صدمهمی

اي در اجتماع کنشگران اجتماعی، شناختی و نبود رفاقت و رقابت حرفهتمان جامعهاي علوم در ایران، ضعف گففعالیت جزیره
رویکرد پوزیتویستی و غفلت از رویکردهاي رقیب در  هشناسی، سیطرساختار آموزشی ناکارآمد، آموزش نقلی و غیر تحلیلی جامعه

  .شناسی ایران باشدازي در جامعهپردنظریه هبررسی واقعیات اجتماعی و عوامل ضد انگیزشی از جمله موانع عمد
  .شناختیپردازي، عقالنیت، ساختار آموزشی و گفتنان جامعهشناسی ایران، فقر نظریهجامعه :واژگان کلیدي
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  شناختی عدالتمدلی براي تحلیل جامعه
  2محمد صادق طلوع برکاتی، 1علی یوسفی

این سوال مطرح است که جامعه . است "عدالت اجتماعی"اسانه براي تحلیل موضوع شننوشتار حاضر درصدد ارائه چارچوبی جامعه
ست و مطالعه آن به مثابه "بایدها و تجویزها "کند در حالیکه عدالت در محدوده  ي اجتماعی را بررسی می"ها هست"شناسی،

منظر عدالت درحیطه عقل عملی  ازاین.موضوع بررسی فلسفه اخالق و فلسفه سیاست است فضیلتی فردي و اجتماعی، بیشتر
در این معنا، عدالت موضوعی نیست که بتوان درستی و . قرارگرفته و حکم به عقلی بودن حسن عدل و کلّی عدالت صادرمی شود

نظر  دنادرستی را بر آن حمل کرد،عدالت نوعی تجویز است که گاه خطاب به تمام مردم است و گاه طیف خاصی از مخاطبان را م
ست دراین صورت بررسی علمی یک امر تجویزي چه معنایی -نه بایدها - هاچنانچه قائل باشیم که جامعه شناسی علم هست. دارد

االذهانی یافت و بخشی از یک فرهنگ یا خواهد داشت؟ پاسخ این است که اگر تجویزي، فارغ از منشاء و ریشه آن، خصلتی بین
توان آن منشاء اثر بوده و می» امر واقعی«پیدا می کند که مانند هر » اجتماعی وجود«فرهنگ قرار گرفت، در آن صورت یک خرده

بدین صورت چارچوب یک پژوهش علمی و تجربی درباره عدالت اجتماعی، به عنوان یکی از . را مورد بررسی جامعه شناختی قرارداد
ر بر عادالنه بودن توزیع کاال و خدماتی است که به عدالت اجتماعی ناظ. مناقشه برانگیزترین انواع عدالت، موضوعیت خواهد یافت

گویی به دو شناختی به عدالت اجتماعی، منطقاً در پی پاسخبنابراین رویکرد جامعه. جهت کمیاب بودن مورد توجه آحاد جامعه است
عادالنه «االذهانیِ بینکشف معنا و محتواي ) 2بایست به نحوي عادالنه توزیع شود و بررسی آنچه که می) 1: پرسش خواهد بود

شویم، پس پرسش دوم نیز به تفکیک کاالهاي توزیع شده قابل ؛ و چون در پاسخ به پرسش اول به فهرستی از امور نائل می»بودن
-کننده چارچوبی است که آراي فالسفه و اندیشمندان اجتماعی اعصار مختلف را میپاسخ به این دو پرسش فراهم. طرح خواهد بود

آن چه  "چگونگی توزیع"و  "موضوع توزیع"طوري که بتوان تشخیص داد هر صاحب نظري در مورد ل آن تعریف کرد؛ بهتوان ذی
  . نظري دارد

  .عدالت، عدالت اجتماعی، هنجار عدالت، موضوع توزیع ، چگونگی توزیع: واژگان کلیدي
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  ایران تاملی در تجاذب ادراکی دیانت و آزادي در
  2، نغمه عندلیب1فیعلی یوس

غال ذهنی را ، این اشتو دین ورزي در جوامع از سوي دیگرمطالبه رو به گسترش آزادي و معنویت ازیک سو و کثرت تجربه آزادي 
آزادي خود و  میان آزادي و دینداري برقرار است و افراد متناسب با درکی که از دیانت دارند، محدودهطی ابتراایجاد کرده که 

اي  به گونه  آزادي ، تناسب ادراکی دیانت وچارچوب مرجع دینی هر رود در انتظار میدر این صورت .نندک تعریف میدیگران را 
نوع اسالم  متناسب با درك اسالم گرائی است و برحسب اینکه چند یک چارچوب اسالمی، درك آزادي در. ، نمایان شودمربوط

گیري آید و این تجاذب ادراکی تدریجا در طی فرایندهاي یاد بوجود میز آزادي انواع تعریف ا جامعه قابل تعریف باشد، گرائی در
براین اساس متناسب با شرایط و مقتضیات اجتماعی برخی از اشکال تناسب ادراکی دیانت و  .شود اجتماعی در جامعه آموخته می

فرایندهاي نوگرائی و نوسازي از مهمترین  دراین میان، .روند کرده و برخی از آنها به حاشیه میآزادي، رونق بیشتري پیدا 
توان این گمانه را مطرح نمود  میچنانکه  آن.دهند یانت و آزادي را تحت تاثیر قرار میکه هم تکثر و هم تناسب ادراك د اند اجتماعی

دراین حالت برخی از .دشو برقرار می فرایندهاي نوگرائی و نوسازي جامعه وآزادي هماهنگ با)اسالم گرائی(که تناسب ادراکی دیانت
توانایی انتخاب  اختیار،(آزادي فرد تري از موسعکند با تعاریف  انواع دینداري که درآن اراده و اختیار دیندار برجستگی بیشتري پیدا

این درحالی است که برخی  .بخشند میتناسب یافته و به آزادي خواهی مشروعیت بیشتري  درعرصه اجتماعی) گیري تصمیم و حق
  .انواع دین ورزي ممکن است به تصلب و محدودیت بیشتر آزادي فرد انجامیده و مانع از حضور آزادانه او در عرصه عمومی گردداز 

  .آزادي، دینداري، تناسب ادراکی، نوگرائی، نوسازي: واژگان کلیدي
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  تاملی بر مساله آموزش اضافی در ایران
  2، احمد فرزانه1علی یوسفی

آموختگان با اي فزاینده براي آموزش عالی و عدم تناسب این آموزش ها با اقتضائات شغلی و همچنین عدم تناسب تعداد دانشتقاض
خیل عظیم  یک سو از. کار اجتماعی درایران محسوب می شودفرصت هاي موجود شغلی، یک چالش اساسی براي نظام تقسیم

ي وسیعی نداشته و هرساله وارد جامعه می شوند و ازسوي دیگر، براي گستره هایشان مشترياي که آموختهدیدهاشخاص آموزش
الزم ارائه نمی شود، در واقع بخش عمده اي از آموزش دانشگاهی وارد چرخه تقسیم کارتخصصی و بازار  ازمشاغل، مهارت و آموزش

ها، هاي زیاد از سوي دولتردن هزینهکهاي رسمی، صرفنیازهاي گسترش آموزشیکی از پیش. کار نشده و به هدر می رود
-ي غیراقتصادِي آموزشترین هزینهمهم. ها ممکن است اقتصادي باشد یا غیر اقتصادياین هزینه. ها و خود اشخاص استخانواده

ل، اند که به منظور تحصیهاییي اقتصادي مستقیم، هزینههاهزینه.ستاثمرهاي زندگی، درمسیري بیکردن سالاضافی، صرف
توان با اقدام به کار اندکه درساعات تحصیل، میهاي غیرمستقیم یا هزینه فرصت تحصیلی، درآمدهاییشوند و هزینهمیپرداخته

هاي بدون تقاضا، یکی دیگر از آثار آموزش.شده، از آن درآمد بازمانده استآورد ولی چون شخص، مشغول تحصیلاقتصادي به دست
دهند افرادي هم که به ناچار به این کارها تن می. ها وتن ندادن آنان به مشاغل با پرستیز پائین استافزایش توقع دانش آموخته 

ي آموزش اضافی دانشگاهی درکنار این منتجه دیگراثر.کنندهاي تحصیلی خود، احساس خسران میي انواع هزینهنسبت به همه
است که خود  "مدرك گرایی"و  "فرمالیسم علمی".ذاتی نیستي متقاضیان، مطلوبیت هنکته که مطلوبیت تحصیل براي عمد

  .مستقیما به تضعیف نظام تقسیم کارمی انجامد
بین متقاضیان از یک سو و عدم تناسب انتظارات اجتماعی با ظرفیت ها و  وجود گرایشات شغلی نامتناسب با نظام تقسیم کار در 

هاي خاصی تحصیل و مشاغل مشخصی را احراز کنند اما از طرف ه در رشتهزاعضایش انتظار دارد کا جامعه(امکانات نهادي جامعه
ازسوي دیگر، سبب تداوم آموزش اضافی و رقم خوردن وضعیت آنومیک در ) کندیابی به این هدف را فراهم نمیدیگر وسایل دست

ها و نارضایتی هاي اجتماعی، درنظام  امروزه می توان گفت منشاء بسیاري از ناراحتی. نظام تقسیم کار جامعه ایران گردیده است
  .تقسیم کار انومیک جامعه نهفته است

 .فرصت تحصیلی، مدرك گراییاري، هزینه ککار، تقسیم کار انومیک، بیآموزش اضافی، تقسیم:واژگان کلیدي 
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