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                                            فصل اول                                  

                                                                                                                                                         بنیاد جامعه شناسی                                                                                                                                

                                            :    اغازسخن -1

جامعه . جا معه شنا سی عبارت ازمطا لعه  زنده گی انسا ن است         

از تجزیه وتحلیل از شنا سی حا وی  بخش های مطا لعه  گونا گون اعم  

مکا لما ت ومذاکرات تا تیوریهای توسعه یافته مبنی بر درک ازچگونگی 

درین بخش ازین جزوه بشما جامعه شناسی را .عملکرد کل جهان میبا شد

معرفی خواهم  کرد وهمچنان  در با ره تاریخچه  جامعه شناسی مروری 

                              .                                    خواهیم داشت 

                                   ؟ جامعه شناسی چیست
شما اینجا هستید یک محصل  پوهنځی  جامعه شناسی ویک کتا ب 

جامعه شنا سی را نیز بد ست دارید و آنرا مطالعه می نماید   وشما کسی 

هستید که  به  این د سپلین  ورشته عالقمند ی خویش  را نشان  داده  اید 

ومیخواهید که در آینده یک جامغه شنا س باشید واز این پوهنځی  دیپلوم 

امعه شناسی را بدست آورید  ،من به نسبت این انتخاب  درستی که شما ج

نموده اید  به شما  تبریک میگویم  موفقیت  های  مزیدی  را بشما  ارزو 

می نمایم ، ولی میخواهم درین مورد با شما موضوعات و مطا لبی چندی  

رابغرض اگاهی بیشترشمادرمیان گذارم وآن اینکه این یک سفر طوالنی 

وقابل تحمل است  که شما آنرا درپیش گرفته اید ؛  وشما باید ان را بدانید  

که مطالعه جامعه شناسی  یک سفر عادی دریایی نیست  حقیقت  اینست  

که شمادراغازچنان سفری هستید که شمارابه عمق وقلب جهان ، جهانی 

تنها  که شما را احاطه کرده است   سفر می نماید ، شما  دراین  سفر  نه 

به صفت یک مسافر  یا ناظر ویا نه هم  به حیث شرکت کننده  میبا شید 

پس به . بلکه شما درین سفر  به صفت مبتکر و اندیشه گر نیز با ید باشید

وباید ) این دلیل وبرهان  جامعه شناسی خود  مطالعه جهان است  که ما 



نه  وجهان خود باید  پیرامون  خا ( ما  منظورم ازاینکه ما انسان هستیم 

بیا ند شیم  وابتکار نمایم ؛  چشم انداز جامعه شناسی  به جهان  همچون  

.                                        خالقیت وابتکار است (  ما نند شما)ما 

ویا آنچه که )اکنون من میدانم که شما درمورد چه چیزی می اند یشید     

مورد خوبی های واهمیت بسزایی این شمادر( من همین اکنون می اندیشم

رشته یعنی جامعه شناسی  می اند یشید  من  دراینجا  بشما  خاطر نشا ن 

میسازم وآن اینکه  این جهان را که من  وشما  در آن زنده گی می نما یم 

ویا در آن تولد یافته ایم ما آنرا خلق نه نموده ایم ، بلکه  این جهان قبل از 

گردیم ویا  هست شویم  ویا به روی  آن پا گذاریم  ویا آنکه من وتو تولد 

وآن اینکه مردمان قبل ازما  درساختار )هوای آنراتنفس کنیم وجود داشت

شما میگوید زمانیکه (این جهان تالشها وابتکارات چندی رابخرچ داده اند

.       من  به دنیا آمد م صالحیت وقد رت انتخاب را به هیچ وجهه نداشتم 

گر شما اینطور می اند یشید  پس اند یشه تان کامالً درست است  وآن ا    

زمانیکه شما  به دنیا  آمد ید  از شما "  وجود داشته  وبود " اینکه جهان 

هیچکس نه پرسید  که ا یا شما این جهان را خوش دارید ویا نه دارید  ؟ 

ند واز آن شما با صدای بلند ونعره کنان همچو که چیزی را به آب بیانداز

صد ا بلند شود به  د نیا آمد ید  یعنی که تولد شد ید  اگر پسربودید  نرس 

موظف بدور تان قد یفه ای آبی واگر دختر بودید شما را در قد یفه گالبی 

. پیچا نیده وبغرض اجتماعی شد ن تان شمارا نزد والدین تان اورده بود

و دوستان تا ن  واز  وبعد ازسپری شدن یک سال شما ازوالدین واز معلم

تلویزیون وحتی از پولیس درارتباط  قوانین   موجود  اجتماعی چیزها ی 

ضروری آموختید؛ این آموزش ها به نحوه تتدریجی بوده  وشما  تا حا ل 

تنها درمواردی از قوانین اجتماعی اطالعات چندی را داشته وآز آن اگاه 

رین مورد  اشکاراً  یاد آور ومطلع شده اید  ؛ اما برخالف آنچه که  من د

میشوم این است  که اکنون شما  به یک  خانواده ،  به  یک فرهنگ  وبه 

جامعه ای  مربوط  ومتعلق میبا شید  که  شما  آنرا  ا نتخاب نه نموده اید 

وانچه که شما متعا قباً باید انتظار انرا داشته با شید وحتی ممکن  است 

شوید که به  خانواده  خود ، بافرهنگ  خود  با تحمیل فشاربا این  وادار

.                              وبا جامعه خود  انطبا ق نماید ویا توافق نشان دهید



بلی شما  دردنیا یی  که قبل ازشما  ساخته شده بود  و قبل ازورود شما 

وجود داشت وبطورنورمال در آن نهادهای مختلف ایجاد شده بوده  پا به 

ذاشتید  به این معنی نمیبا شد  که شما تا حال در دنیای پیرامون عرصه گ

تان ا ز زمان موجودیت تا ن  چیزی را ایجا د ویا خلق نه نموده اید بلکه 

شما درایجاد وابتکارات چندی به ارتباط موضوع سهم گرفته  اید  ممکن 

است این سهمگیری و تالش های شما برای تان روشن وهویدا نباشد ولی 

اقیعت این است وان اینکه هر آنوقتیکه  شما اغا ز به  فعالیت نموده اید  و

یعنی قوانین مروج جامعه را آموختید وآنرامراعات نموده ایدویا درایجاد 

وتاسیس مجد داموارت چندی سهم گرفته اید پس این   خود نماینده گی از 

وازنظر   سهمگیری تا ن در امورات جامعه  وجهان پیرامون تان مینماید

زمانی چندان مدتی هم سپری نشده است که شما دراین روند سهم نگرفته 

باشید ؛ زمانیکه شما به چهار سالگی رسید ید  یعنی سن چهارسالگی را 

تکمیل نمود ید ازهمان وخت  حما یت وپیشتبا نی خود را از سیستم اغاز 

ردید  وبا نمودید  یعنی شما به ارتباط  ماهیت وارزش ها ی جنسیت پی ب

دیگر کسانیکه ارزشها و قوانین جنسیت  را در اجتماع  مراعات  مینمود 

شما نیز  به رعایت همچو قوانین اقدام نمودید ودرمقابل کسانیکه ازهمچو 

اصول ونورمها عد ول مینمود ند  سر توافق  نشا ن  نمید اد ید ؛ دخترها 

ویا با یکد یگر  وپسرهاهنگا م نشست وبرخا ست ازهمد یگرمی پرسید ند

می خند ید ند ویا  درمورد چیزی تبصره  میکرد ند  ویا  د خترها  باالی 

پسرها که لبا س ها د خترانه می پوشید ند مستقیماً می خند ید ند این همه 

مواردی ا ست که در روند سیستم سهم گرفته میشود که شما  به کار  این 

.             فعالیت نموده ایدسهم گیری  درسن وسال چهار سالگی اغاز به 

ایا این راه برای همه ای ما درست است ؟                                     

زما نیکه شما به دست یک پسریک چوب ها کی را میدهید  قسمیکه       

پسران خوش دارند تا چوب را بد ست گیرند ویا وقتیکه شما یک گدی را 

اونیز با خوشی آن گدی را بد ست  میگرد به د ست یک دختر میگذارید  

چونکه به آن عالقمندی بیشتر دارد پس دراینصورت شما  درایجاد  ودر 

سرعت وارجیحت ایجاد دوبا ره د نیا ونهادها ی مربوطه تانرادر واقیعت 

امر کمک نموده اید ؛ زمانیکه  شما  به جوا نی رسید ید  سهمگیری شما  



انین ودرایجاد مجدد نظم اجتماعی وگسترش به ارتباط رعایت قواعد وقو

آن درهمه بخش های اززنده گی وبه هرنهادی که  شما به آن تعلق داشتید 

بیشتر گرد ید که  این خود ناشی ازدرک شما بود که  از قوانین  واصول 

یعنی یادگیری : خط توسعه وپیشرفت ساده است .رعایت بعمل می آوردید

ن  واجرای قوانین  ابن است  چگونگی  نظم قواعد وقوانین عمل بر قوانی

اجتماعی ونهاد های اجتماع ما ازیک دهه به دهه دیگرعبور نموده  وهر 

نسل وجنیریشن  در ایجا د نظم نوین  اجتماعی  سهم  خویش راادا وبذل 

.                                                             مساعدت نموده اند 

این را بدان  که من  به ارتباط  که شما  در ایجاد مجد د  نظم  حا ل لطفاً 

اجتماعی  چه اجرائت عملی درست  ویا نادرست را بخرچ داده اید  نمی 

خواهم قضاوت نمایم  بلکه من به حیث یک جامعه شناس  میتوانم به شما 

خاطر نشان سازم  که شما در ایجاد دنیا وموساسا ت مربوطه  تان  آنچه 

وان داشتید و یا آنچه  که  کدام  کا ری که  اگر  بشما محول گردیده در ت

آنرا اجرا نموده اید  اما  من ا ین را باید یاد اور شوم وآن اینکه بعداً شما 

تتدریجاً درایجا د وگسترش نظم اجتماعی واقعاً که سهم  تان را ادا نموده 

                        .  اید  ویا ازهیچ نوع مجاهد ت دریغ نه ورزیده اید 

                       .چونکه ما همه  نیزدرین مورد تالش بخرچ میدهیم 

زمانیکه ماقوانین موجوده رادنبال مینمایم ویابادرنظرداشت  پارامترهای  

نهاد مربوطه مان درایجاد وخالقیت  مجد د نهادهای  اجتماعی مایان  به 

که  نیاکان ما  درایجاد انسان و تشکیل اجرای آن عمل می نمایم   آنطوری

جامعه باهم طوردستجمعی به شکار می پرداختند و آنها توانستند  اجتماع 

ویاجامعه شان رابوجودآورند لذا آنچه را که من درباال به آن اشاره نمودم  

این همان چیزی است که آنرا جامعه شناسی میخواهد ویا به عباره دیگر 

عالقمند میباشد  یعنی  جامعه شناسی  آنچه  را  که جامعه شنا سی به آن 

.    شما در دنیای پیرامون تان ایجاد ویا خلق مینماید  به آن عالقمند میباشد 

اکنون من درمورد شما نمیدانم ولی برای من جامعه شناسی رشتهء مورد 

بگفته ای  اوگوست  کونته  جامعه  شناس  مشهور )  عالقه من میبا شد  

این  یک ( ی جامغه شناسی شاه تمام رشته های اکاد میک میباشد فرانسو

واقیعت انکار ناپذیر است  که جامعه شناسی را  به عنوان  آنچه که ما به 



اغازنمودیم آنچه که من را  بخود ( نظم اجتماعی:بعنوان مثال )ایجادگری

مجذوب ساخت جامعه شناسی بودگرچه من دراوایل میخواستم رشته های 

انجینری ، شیمی ویا روانشناسی را برگزینم  ولی مواد ومندرجات  همچو

جامعه شناسی برایم نسبت به هر رشته آی اکادمیک دلچسپ وگوارا بود 

واین خود درمن  انگیزه ای  راخلق کردکه باید رشته ویا دسپلین جامعه 

                   .                              شناسی را انتخاب نمایم که انتخاب نمودم 

اکنون من درارتباط  صنوف انجینری و روانشناسی ام خاطراتی  را به   

یاد ندارم ویاآن خا طرات را به یا داورده نمیتوانم درحا لیکه من تا همین 

اکنون خاطرات  از صنف  اول  جامعه  شناسی   ام  را  به   یا د   دارم  

( Regina)پوهنتون ریگینا رادر(John Conway)فکرمیکنم جان کانوی

اکنون دراینجا ، من فکر میکنم  که ( Saskatchewan)در  ساسکاچوان

من  درسال  اول .اودراین د سپلین به توضیح بعضی چیزها می پرداخت 

که شاگرد پوهنځی جامعه شناسی بودم مدرسین وپیشوایان جامعه شناسی   

ودرپهلوی  آن  بسی  آن را شناخته  و انواع جامعه شنا سی  را دانستم   

چیزها را که قبالً نمید ا نستم و درحیرت  بودم  که  چطور  وچگونه آن 

چرا  وقتی :   مطالب  را باید بیاموزم  آموختم ؛ بگونه مثال  من آموختم 

والد ه ) که من شاگرد مکتب بودم  تجربه  بد وناکا فی داشتم  ویا چرا ما 

غریب ونا در بود یم  د لیل آنر میتوان  همیشه( برادرم ومن  –تنهای  ام 

چنین توضیح داد یعنی  ساختا ر اجتماعی  و تعصبا ت  بیشترعلیه زنان 

ومن همچنان به ارتباط    ( همانطوریکه این تعصبات تا هنوزموجود است) 

طبقات جامعه وبه ارتباط دلیل موجودیت طبقات درجامعه؛تبعیض نژادی  

مونیزم نیزدانسته گیی  های چندی  حاصل صنفبندی ؛ سرمایه داری  وک

نمودم ،همچنان من درمورد جنسیت و اجتماعی شدن و کنترول اجتماعی 

ومجموعه های از حقایق   جذاب ود لچسپ  وتیورهای  جامعه  شنا سی 

این  آن  چیزهای  بود  که  در اولین . معلومات بیشتری را بدست آوردم 

مورد  آنها معلوماتی بدست آورم آن سال ازشاگردی ام  من میخواستم در

چیزهای بود که من میخواستم درباره جهان  ودنیای پیرامون  خود بدانم  

که خوشبختانه   با ورودم درین رشته یعنی   با فراگیری جامعه  شناسی 

توانستم در موارد متذ کره دانسته گی های   الزم را بد ست آوردم  واین 



بزار و وسایل  ورهنمود های  علمی جامعه معلومات ها  را به  کمک  ا

شناسی در حیات روزمره ام بعد از اجراء ت عملی و اندوحته گی های 

.                                                                      تجربی توانستم حاصل نمایم 

خوش با تاسف فراوان باید بگویم که این دست  آورد ها  آز انکه من را 

سازد بیشترباعث خفگان واظطرابم گردید وان اینکه  امروز درین دنیای 

که ما درآن زنده گی مینمایم  دنیای شده که در آن خشونت ، ظلم وتعدی 

، عدم رعایت از قوانین ، مقررات ، اصول ، به حد اعالی  آن بمالحظه 

( 16111)میرسد وقرار  راپور واما ربد ست آمده  هر  روز  در حدود 

طفل نسبت فاقگی وگرسنگی  پدرود حیات میگویند  زورمندان و عاملین 

زروزور بخاطر سود  و نفع شان نظم  اجتماعی را مراعات  نمی نمایند  

بمالحظه وچشم دید این قلم که همین اکنون  بیرون از کشورم  به حیث ) 

ی مهاجر زنده گی مینمایم  و میخواهم  درمورد  جامعه شنا سی  جزوه ا

بنویسم  کشورم به یادم آمد کشوری که درآن توسط دولتمردان  و اراکین 

بلند  پایه ای  دولتی   که همه  در فساد ، رشوه ،  قاچاق مواد   مخدره ، 

قاچا ق آبدات  تاریخی  وفرهنگی ، قاچاق وآدم ربایی ،  غصب  ملکیتها 

ه  با سگ های تجاوز باالی زنان ، تبا د ل  زنا ن به  حیوانات و از جمل

شکاری ، گریز ازقانون ؛ غارت بیت المال ، چپاول بانک های  دولتی ، 

کشتار مردم بیگناه  تا گلو غرق اند وبه این اعمال غیر انسانی خود دوام 

هر روزهمچو  اعمال  را سر وصورت   میدهند  مایه ........میدهند ویا 

ر جای تاسف دراینجا افسرده گی وناامیدی را بار می آورد و ازهمه مهمت

است که حامی و پیشتیبان این انسان های نا فهم ودد منش همان سودخور 

بین المللی است که با رسانه های دروغ  پراگنی  خود داد  ازدموکراسی 

وحقوق بشر میزند ولی  درعقب کسا نی قرار میگرد وآزآنها حمایت می 

رقیخواه آز  آنها نفرت نماید  که همه مردم  افغانستان وجهان متمد ن  وت

دنیا یی  که زنها  بخاطر وارسی  از فرزندان  گرسنه (  وانزجار دارند 

وفاقه شان  تن به کارهای شاقه  وطاقت فرسا میزنند ، طبقات  محکومی 

که بخاطر اعا ده دمو کراسی و رعایت از قانون و تا مین  نظم اجتماعی 

مات  زیادی میشوند   همه  آن مبارزه می نمایند ودر این را ه متقبل  زح

مواردی است  که  ناشی ازموجودیت  طبقات درجامعه بوده  که این همه 



معلومات ها را جامعه شناسی برای انسان میدهد  تا در ریشه کن ساختن 

این همه نابسا ما نی ها راه های بیرون رفت  آن را نیز مشخص میسازد 

.                                       دیگر است  پس میتوان گفت که جامعه شناسی شاه علوم

                                                    قدرت برای بعضی  گرسنه گی برای دیگران

برده داری واقعی در کارگاه که ) امتیاز برای چند وبرده گی با دستمزد 

رابطه جنسی  دربدل دستمزد ناچیز ساعا ت ها  کا ر مینمایند وموجودیت

.                                                                                  برای بقیه ( اجاری از جهان

برایم به حیث یک جامعه شناس  معلوم  شد  که واقعاً : انزجا رقوی

این جهان یک جهان رنگ پریده ازتضاد ها بوده  ومرا بیشتر  به اجابت 

بیشتر متوجه  وقتی نضباط جامعه شناسی درخود فرود آوردمزاج نظم وا

دیپلوم   ، آن هنگامیکه من برای شد م که این جهان چرا رنگ پریده بود

خود کار میکردم ، من دید م ویا دریافتم از آنچیزیکه من آموخته ام  این 

بیشترازآن بسیا ری مواردی که دراین دنیا  ا ست  کمتر است  من ما نند 

( Bruce  Cockburn)فر ترسنا ک شعری  ازبروس کوکبورن یک مسا

را که مضمون آن شعر بیان ازدرد ورنج ونا له دراین جهان میباشد یافتم 

:                                                                                                                    وآن اینطور 

به کاربروی حرکت خوب                                                       –ند وزرا  می بین

همچنان در حرکت سرمایه کار میکنند                                         

همچنان بروی حرکت انسان کار میکنند                                                             

هستند بسیا ر گاوها                                                                     همچو مثل ما

مسافران نیگون بخت در آسمان سپیده دم                                                  

 که سبب گریه درونی ات میشود                                         –زیبایی را بیبین 

نی میسازد  وشما نمیدانید چرا                                                           شما را عصبا

مسافران شوم در آسمان سپیده دم                                                                              

                                                                  نبروس کوکبور                                       

اکنون من فکر میکنم  ومیدانم  که من ممکن موضوع خوبی  را  که  آن 

عبارت ازمطالعه جامعه شناسی است  برنگزیده ام وآن به این  معنی که 

ء آن کی میخواهد  یک رشته ود سپلینی را ا نتخا ب کند  ویا به  مطالعه 

بپردازد که باعث ازرده گی خاطر واظطراب او گردد  ولی بعداً  متوجه 



شدم ودریافتم که چه چیزی بد درجهان نیست  که نباشد   بی عدالتی ها ، 

(  ساختاری و اجرایوی)بی انصافی ها، ناسا زگاری ها ، نا کا ر آمدها ، 

تعلق دارد  این  بلی این تا هنوز دنیای ما است وبما.....  نا خوشایندها و

ما هستیم که این دنیا را  با اجرای  فعل وانغعاالت واقدامات خویش ایجاد 

وخلق کرده ایم  پس درنتیجه این ما میبا شیم ویا این ما هستیم که میتوانیم 

د نیا ی خودرا تغیر دهیم یعنی د نیا یی خودرا انسا نی  سازیم  این  توان 

خودرا  تغیر دهیم  برای ما جامعه شناسی وقدرت را که  ما با ید د نیا ی 

میدهد ودیگر هیچ رشته وهیچ دسپلینی نیست که  بما غرض تغیرد نیا یی 

                                                               .ما این توان وقدرت را بما بدهد
علوم طبابت بما می آموزاندکه چگونه  از بدن وعضویت پیچیده خود    

مواظبت بعمل آوریم ؛  مهند سی برای ما اجازه و یا رهنمود  میدهد  که 

سا ختما نها راچطور اعمار و تعمیر نمایم ؛ روانشناسی  ره های را برخ 

مامی گشاید که چسان خویشتن راخوش نگاه نمایم وازتشویش واضطراب 

را رهایی بخشیم ؛ کاتا لوگها ویا فهرستهای  تاریخی ؛ تاریخ گذشته خود 

ها را چه آنکه  آنها کار های درست نموده اند  ویا بد  ویا اینکه با داشتن 

نیرو قدرت  از مند رجات حقوق بشرعد ول کرده اند توضیح ومعلومات 

آن  ورشته ها ی مربوطه ومشتق شده ء )  میدهد اما تنها  جامعه شناسی 

برای ما وسایل وابزاری را بغرض ( اعم ازفیمینیزم،علوم سیاسیی وغیره

.                                                                             تغیر جهان میدهد

با درنظرداشت گفته های فوق میتوانیم بگونهء مثال ازکارها  وفعالیت     

یا د آوری  نمایم که نظریات ورهنمود  های خستگی ناپذیر کارل مارکس

های او در طول  یک  قرن  باعث  تحوالت  وتغیرات شگرف اجتماعی 

درسطح جهان گردید من دراینجا ازتجربه  شکست خورده روسیه  سخن 

به میان نمی آورم ؛ولی درمورد هزارها تحول وتغیر وانقالبات اجتماعی 

رات ودیگرگونیهای اجتماعی  دیگرسخن میگویم که این همه تحوالت وتغی

که در سراسر جهان وبویژه درامریکای التین  ومرکزی  بواسطه جنبش 

کارگری وا تحا دیوی بوقوع پیوست ثمره ای کار ورهنمود های داهیا نه 

کارل مارکس ومارکسیزم بود  تیوریها ورهنمود های با ورنکرد نی  که 

های اجتماعی وانقالبی تا ثیرات فراموش نا شند نی را درجنبش وخیزش 



اما تنها وتنها این نظریات وتیوریهای مارکس درکشور های )بجا گذاشت 

( غربی وسرما یه داری مورد تایید صاحبان سود وسرمایه قرار نگرفت 

با ید خاطرنشا ن ساخت که این همه تغیرات وتحوالت تنها  ثمره ای کار 

یجه کار جامعه  شنا سا ن وفعالیت کارل مارکس نبوده بلکه  توام با آن نت

ودانشمندان علوم سیا سیی واجتماعی ودانش آموزان  رشته های  متعد د  

وبه ویژه دانشجویان جا معه شنا سی را بغرض تغیر ودیگر گونی جهان 

.                                                                          نیزمیتوان پذ یرفت

ته که جامعه شنا سی وآن فعالیت های را که جامعه شنا سا ن اکنون الب    

بکار می اندازند ویا مصروف آن اند همیشه به مفهوم تغیروانقالب نیست   

وآن اینکه دراینجا اکنون جامعه شناسان مالحظه کار و کانسزربتیف نیز 

موجود اند  که آنها تمایل  دارند  تا ازحساب جیب د یگران امرار حیات 

یند ووضع ناهنجار موجود  را ارایش  دهند   وآنرا خوب وبهتر برخ نما

دیگران کشند ؛ نقطه قا بل تذ کر اینست  که با آتش شلیک  توپ   هنگام 

ادآی احترام نباید طفره رویم ویا آنرا باقهر وعصبا نیت  خشونتبار مورد 

خواهد نقد ونکوهش قرار دهیم  ؛ نقطه ای فوق العاده مهم وبا اهمیت این 

بود که با استفاده  از آن رهنمود های که از مطالعه جامعه شناسی داریم  

واقیعت های موجوده را با ید هرچه بیشتر وبهتر برجسته ساخته و بخور 

مردم  بدهیم  رهنمود های  که حد  اقل  بطور با لقوه  برای تغیر  جهان 

معه شناسی  یک جا: میباشد  پس انیجا است  که میتوان گفت  وآن اینکه 

.                              رشته ویا د سپلینی علمی  وقد رتمند وهیجان برانگیز میباشد 

با بستن این مقدمه ای کمی کوتاه ومختصر  من میخواهم  توجه شمارا     

همین اکنون (  جهانی که همین اکنون همینطور است) به جهان امروزی 

م  جامعه شناسیی  روح شجاعت ودلیری  معطوف بدارم ؛ قسمیکه من گفت

میبخشد ،  دانش ومهارت ها مورد نیاز وضرورت میباشد  تا بوسیله  آن  

جامعه را تغیرداد ولی با وجود آنهم تغیردادن جامعه آنقدرکارآسان وسهل  

( جهانی که همین اکنون همینطور است )هم نیست ،ما به جهان اجتماعی 

دراینجا تا هنوز  کارهای زیادی انجام ناشده مینگریم  ودرمی یابیم  که 

باقی مانده است که باید انجام شود ومردم درانتظار انجام شدن  آن کارها 

میباشند مثالً باوجود پیشرفت های کارگری ، برابری برای زنان  وغیره 



ماتاهنوزدرجامعه ای نابرابری موقف،رتبه وتفاوتهای متعدد  وگو ناگون 

پس چه باید کرد دراینجا یک سوال منصفانه  که باید    زنده گی می نمایم

پشکش شوداین خواهد بود که اگر جامعه شناسی اینقدر پرتوان وپرقدرت 

است پس چرا  هرچه زودتر وسریعتر زمینه تغیر وتحول ودیگر گونی 

                 را مساعد نمی سازد ؟                                                                

این پاسخ را جامعه شناسی  میدهد وآن اینطور که اگر  شما  از طریق      

درجه جامعه شناسی خود به حرکت بیافتید  آنوقت شما  خواهید  آموخت  

که چرا چنین به نظرمی آید که جهان اجتماعی درمقابل تغیرودیگر گونی 

چرا تالش ومبارزه برای از خود مقا ومت نشا ن میدهد ، وبه همین دلیل 

تغیرصورت میگیرد وغالباً تا چند دهه دوام مینماید ، آنوقت  شما  این را  

نیز  در ک  خواهید کرد که درجامعه بعضی کسان  دارای قدرت  بیشتر  

وبعضی ها دارای قدرت کمتر اند  ودرپهلوی آن اینرا نیز خواهید فهمید  

خویش را  دربرابر ودرتقابل که این صاحبان قدرت بیشتر چسان قدرت 

جهش وتغیر بکار خواهند انداخت ،  شناخت  ودرک این  موضوع   نیز 

.                                                            ازمطالعه جامعه شناسی قابل دسترس می باشد 

شمادرمورد فعا لیتهای هر چه  بیشترو  گسترده تر  رسا نه ها ودست      

ندرکاران وجمیعت های انبوه از برنامه سازان مربوط ارتباط جمعی  را ا

در جامعه که بسی مطا لب را به نفع عده  قلیل ازثروتمندان تحت پوشش 

بسیاری هابویژه  ثروتمندان  با استفاده : میگیرندخواهید دید بگونهء مثال 

ارتباط از رسانه ها وارتبا طا ت جمعی بمنظور کنترول از درک  ما  به 

جهان پیرامون ما تالشها ی مذ بوحانه رابکارمی بند ند تامارا دربیخبری 

وبی اطالعاتی قرار دهند  ، شما همچنان درجامعه  نابرابری های چندی 

اعم ازنا برابری  جنسی ؛ نا برابری طبقا تی  ونا برابری  نژادی را نیز  

ین  حا لت  ووضع خواهید د ید  واین  را نیز درک خواهد  نمود که   از

نا برابری کی ها ویا چه کسانی استفاده می نمایند ویا این نابرابری ها به 

است؛   وبه (اغلباً به نفع  صاحبان زورومتمول وقد رتمند)سودچه کسانی

این مطلب نیز واقف خواهید شد که  این صاحبا ن ثروت  وقدرت چسا ن 

ی پردازند  وجلو  هرگونه فعاالنه درمقا بل تغیر در جامعه به مقا ومت م

تغیروتحول وانکشا ف مترقی رامیگیرند درپهلوی اینهمه نابسا  ما نی ها 



شما همچنان این موضوع را نیزدرک خواهید کرد که چطور  شیوه های 

اجتماعی شدن ونهادهای موجود ما در واقع  از جا نب د ست اندر کاران 

وپیشتیبا نی میشود و از  سیستم های نا برابری واین زورمند ا ن حما یت

جانبی این مطلب را نیز خواهید دید  که درسیستم معارف و تعلیم  وتربیه  

ما این کهنه پرستان و صاحبان ثروت وسرمایه  به چه اندازه نفوذ  دارند 

واین سیستم را چطور به نفع خود می چرخانند وچگونه  با  فشار  وزور 

بلی اجتماعی راکه به نفع آنها  میبا شد ما راوامیدارند که این نظم کهنه وق

آنر جبراً بپذ یریم ؛ درنها یت امر ،  ودرپایان مطالعات وچشم  اندازهای 

خویش  خواهید دید  که جهان  یک محل رقابت  وعرضه ای مبارزه بین 

نو وکهنه است که در آن  برخی ها با استفاده  اززور میکانیزم بویژه ای  

ش بکارمی بند ند که دیگران را درهمه عرصه را بغرض نفع وسود خوی

های زنده گی  تحت  نظارت  و کنترول قرارمیدهند حقیقت تلخ وتاثرآور 

اینست  که ما متا سفا نه نمیتوانیم ویا توان آنرا داریم که درمقابل تبلیغات 

زهراگین وانحراف کننده ای آنها به تبلیغات بالمثل به مقابل آنها بپردازیم  

رهبران شرکت ) ی قا بل ذکر ا ینست که برخی از ما  نسبت  به ونقطه ا

های بزرگ وغول پیکر؛ دولت وقانون گذاران؛ قدرت های متمول وغنی  

درخط پا یا ن قرار داریم  وآنها  به ( وپادشاهان سر زمین های خارجی 

نسبت  نفوذ وقد رت در د ست داشته شان دنیای را مطابق آرزوها ومیل 

وخلق  مینما یند  وشرایط زنده گی را مطابق به  میل  خود   خویش ایجاد

.                                                                                    سروصورت میدهند 

وآن اینکه  برای ما حق تعین وانتخاب راه :  سرانجام  میتوان چنین گفت 

همین د نیای  که  باهمین  سیستم   فعالً  راخواهند داد  و آن ا ینکه  آیا ما

موجود ا ست آنرا بپذیریم  ویا  ا ینکه  در  صد د راه  وروشی   بغرض 

بینهم شویم وخود را آماده پذ یرش یک سلسله مسولیت ها "ایجادهمکاری"

ووظایف  سنگین سازیم  وبا بکا ربرد وتوان درد ست داشته مان  در پی 

یم  که به نفع همگان باشد    دراینجا آنچه که قابل ایجاد آنچنان دنیایی باش

تذکر است ا ینست که ایجاد همچو د نیای که ما خواهان آن  هستیم انقد ر 

ساده وسهل  نبوده  بلکه  برداشتن  یک  گام  بزرگ و یک سفر طوالنی 

وفوق العاده سخت ومشکل میباشد که جای هیچ شک وشبهه در آن نیست  



یک چلنج ازطرف جامعه شناسی میباشد   و یا  میتوان واین به ذات خود 

گفت که رهنمودها  وقطب نما را برای این سفر بما  جامعه شنا سا ن  به 

هدیه داده اند  یعنی  دانش  در مورد  چگونگی  وضع دنیا،دانش درمورد  

اینکه چه باید کرد ؟ دانش درمورد اینکه انتخاب ما درصورتیکه صاحب 

ت ؟ وجهان  اجتماعی  خویش  را  از  طریق  بکاربرد قدرت شویم چیس

اعمال واعتقادات خویش چسان مطابق میل همگان تغیردهیم  کاری است 

.                       بسی مشکل وسخت ولی به هیچ وجهه غیر ممکن هم نمی باشد 

شما که یک  محصل جامعه شناسی  :استفاده ازتخیل جامعه شناختی

یفه شما است تا خودرا به جامعه تان منصوب بدانید  وبا میباشید  این وظ

ا ستفاده  ازموقف  تا ن  درجامعه   به  اجرای  وظیفه  و شغل  بپردازید  

جامعه شناسی  علم و اگاهی  و مطالعه :همانظوریکه من قبالً گفته بودم  

جهان است  که در اثر کار وپیکا ر وتعا مال ت  وتوافق  وهمد ستی  وبا 

ایت ازقانون که شما و دیگران آنرا بکار بسته اید  ایجاد وخلق  نموده رع

اید  که  این خود  وظیفه و بیش از تقبل  مسولیت  چیزی دیگری  نیست  

لذا من بشما پیشنهاد می نمایم که در اغاز هر کار وفعالیت  تا ن  باید به 

میتوان  دید  حیث یک  جامعه شنا س بیا ند یشد که همچو  اند یشید ند را 

گاه ء جامغه شناختی درمورد دنیای گفت که  آنرا برای زنده گی  خویش 

این اندیشه های تان باید بویژه در  دومورد ودر دو نهاد . خلق نموده اید 

که با این نهادها در زدنده گی  روزمره  بیشتر نزدیک و سروکا ر دارید  

( محیط خانواده شما)یل شما تعمق بیشتر نماید  ،  یکی  ازین نهادهها  فام

وآن دیگر  محیط مدرسه ومکتب  به صفت موسسات ونهاد های که  شما 

هر روز به آن سروکار دارید  میباشد  شما با ید  ساختار ها ، مرزها  و 

قوانین  مربوط به این نها ده و همچنان انعکا سا تی  را  به ارتباط   این 

اید خاطر نشان ساخت که توجه بیشتر ساختارهاومرزها و قوانین بدانید  ب

تان را در ارتباط قوانین عام این ساختا رها ومرزها نبا ید بیشتر متمرکز 

بلکه  تمرکز (    مثل قبل  از به حمام رفتن دست را باال کردن)  سازید  

فکری بیشتر تان را بروی  قوانین  خاص   ویا  مختص   به آن   تلویحاً 

یشود که تمام این نظم وقاعده وقوانین  طور یکسان ایا م. متمرکز سازید 

بکار  رود و یاعملی شود؟  ایا  بعضی  مردم  پیروی  ازقوانین  مختلف 



مینمایند؟اگرچنین است پس چرا؟ ویا اینکه چه گونه وظایف را درارتباط 

بسررسا ند ن این   قوانین بکا ر می بند ند  ؟   اگر  یک نهاد تعلیمی و 

اهد که این  قوانین را بکار بیا ندازد   پس  دولت   در آن آموزشی میخو

زمان به نها د مذکور این صالحیت را میدهد   تا برای  انجام  عملکرد 

(  به زعم بعضی ها مغزشوی نماید  )  خویش در ارتباط  آ موزش  شما 

دست بکار شود واگر این قوانین را دربخش فامیل میخواهند بکار اندازند 

نصورت تمام اعضای فامیل بعد ازشا م باهم یک جا به انجام  آن پس درآ

.                                                                                نظم وقوانین  که گردهم جمع میشوند می پردازند 

وقتی شما قادر به شناخت همچو قوانین گردید ید بعدا در رابطه سهم      

ک  تان در بسر رساند ن و تحقق و تا سس وا یجاد مجد د  دنیای واشترا

پیرامون تان  واجرات که  به ارتباط این قوانین نموده اید  کمی مکث  و 

توجه نماید اگر شما احیا ناً به ارتاط موضوع مورد نظر  کدام دلهره گی 

در  داشته باشید   در آنصور ت خود  تا ن باید خود را دریابید   که شما 

کدام بخش ومرزی مبنی بربهره برداری درمخالفت ومقاومت قراردارید  

اگر شما در این رابطه سواالتی داشته باشید بهتر است که آن سواالت را 

در کتابچه  یاداشت های شخصی خویش یاداشت نماید وهرگز  نگران آن 

اید نباشید که کار های  شما جرا علمی  و هوشمندانه  نیست  وهمچنان  نب

هراس  داشته با شید که  پاسخ  های شما  غلط ونادرست  است  مسولیت 

وماموریت شما محضاً به ارتباط انعکا سا ت پیرامون نهاد های زنده گی 

تان باید باشد  مثل   به ارتباط  درجه بندی  وعمق بازتاب  نظریات  تان  

نرا به وقتی که ماموریت تان درموضوع مورد نظر تکمیل گردید سپس  آ

.                                                                         کمیسیون ارزیابی بغرض درجه بندی کیفیت آن بسپارید 

اصطالح  اجتماعی شدن  توسط  جامعه  شنا س   مورد :    یاداشت ها

استفاده قرارمیگرد  که خود به معنی آموزش دادن به آن کسی میباشد  که 

در اجتماع جدیداً وارد میشود ویا عضویت  اجتماع را کسب می نماید  و 

او الزاماً مجبور است  تا قوانین ومقرارت وسنن اجتماع اش را بد اند ویا 

بیاموزد اجتماعی شدن به عوامل اجتما عی شدن  مربوط میباشد مثل یک 

در  نرس  شفاخانه  که  کودک  نو تولد  را با تشخثص هویت تناسلی اش

قد یفه ای  آبی ویا گالبی می پیچاند وبعدا اورا به والدین اش یا به محیط 



وماحول ونهاد های مربوطه اش پیشکش می نماید بعدا این موجود نوتولد 

تتدریجا وبشکل دوامداربخاطر اجتماعی شدن اش به نهادهای مثل مکتب 

        . د ، مسجد ،  ارتباط جمعی  ونهادهای دیگر درارتباط قرار میگیر

جامعه شناسی  از نظر نهاد ویا انجمن  جامعه شناسان  ایاالت متحده    

شنا سی   جامعه :   تعریف ومعرفی شد    چنین( 2116)امریکا درسال 

عوا مل اجتماعی  و    تغیر اجتماعی   و    مطالعه  زنده گی اجتماعی ،

جامعه   ت  کهپیامدهای سلوک وروش بشر میبا شد  این نهاد   برآن اس

به پژوهش   شناسی  ساختار  جامعه   پیگیر   پیرامون ن  طور  سا شنا

وتحقیق مصروف اند مبنی براینکه ا نسانها بینهم  چه مناسبا تی دارند  و 

شناسی  مطالعه  به  چه  نوع  همکاریهای متقا بل میپردازند لذ ا جامعه 

       .انسان میباشد   علمی واکا د میک  جامعه ، انسان و رفتار وسلوک

: که   میسازم  نطوریکه گفتیم  یک با ر د یگر خا طر نشان  هما          

 معه سازماندهی شود وما  چگونه سی  یعنی  که چطور جا شنا جامعه  )

به عبارت ساده تر جا معه شنا سی   عبارت  . ( زنده گی را تجربه نمایم

ازمطالعه جامعه میباشد این مطالعه با بکاربرد روشهای مختلف بغرض  

وبه همین د لیل  انسا نها  چیزهای . بررسی راه  جامعه صورت میگیرد 

.                       را  که بعنوان جامعه است ویا مربوط جامعه است بکا ر می بند ند 

شناسی  یک  واژه  و یا اصطالح   بسیاروسیع میباشد که دریک  جامعه 

طیف گسترده  ساحات را تحت پوشش خویش قرار میدهد  و غیر  ممکن 

به نظر میرسد که این ساحات  وسیع  وگسترده  را درین جزوه   کوچک 

گنجا نید ویا آ نرا مورد تحلیل وبررسی قرارداد  ولی  من  تالش  بخرچ 

.                لب عمده ای جامعه شناسی را دراینجا ذکر نمایم  میدهم تا مطا

عالوه براین  چنین به نظر می رسد  که جامعه شناسی  زنده گی  افراد ،  

.  گرو ها  وگروپ های انسانها  وتمام جامعه را  بمطالعه میگیرد 

جامعه شناسی همچنان  از رفتار وسلوک  اجتماعی ما  واز فعل وانفعال  

ختصر  بین مردم را که یکد یگر خودر ا درپروسه تولید اجتماعی نمی م

شناسند  در طیف گسترده  ویا در ابعا د وسیع سیا ره مان مورد مطا لعه 

جامعه  شناسی  تجمع  اجتماع را  از نقطه  نظر  علمی آن  .  قرار میدهد

  در گروه ها  ودرحلقات اجتماعی مرد ما نی که  در طول زنده گی خود



این علم مطا لعه  .بحرکت می افتند  نیز تحت مطالعه خویش قرار میدهد 

جا معه یا جا معه شناسی نوع وجنس بشر؛ روانشنا سی ؛ تاریخ واقتصاد 

ونتایج حاصله ترکیبی این رشته ها رادرمقایسه با یکدیگر نیز به بررسی 

                                                  .                                            وپژوهش میگیرد 

جا معه شناسی همچنا ن رفتاروسلوک انسانهار را بخصوص درگروهی 

      .                                  وگروپی نیز مورد مطالعه قرار میدهد

جامعه شنا سی معاصر بیشترجهت گیری ها ی متقابل ومتضاد بین         

ا نیز درتحت پوشش خویش قرار میدهدو جنبش کارکردگرایی انسان ها ر

functionalism  ) ) جامعه شنا سی  به نظر می  آید که  اکنون  منسوخ

سمپل گیری ازیک جمیعت بزرگ  وآنرا بغرض امار گیری .  شده باشد 

به گروپ های فرعی  تقسیم  نمودن  نوعی از امارگیری است  و طریقه  

ن  را بنام سمپل گیری  می نا مند  وسمپل گیری در  یا روش انتخاب نمود

بیشتر به کار گرفته  میشود  (  Radom)م   احصا یه گیریهای  نوع  رند

واگر امار گیری نوع رند م غیر ممکن باشد  میشود که نمونه های دیگر 

امار گری را مورد استفاده قرار داد ، تذ کر این مطلب دراینجا  محضاً 

ه که  جامعه شنا سی امار گیری را نیز تحت پوشش خود بمنظور آن بود

.                                                                                                                        قرارمیدهد

وده  د  است   محد ر زیا سی  بسیا جامعه شنا  موضوعات  و مباحث     

فرهنگ ؛  ت  می تواند شامل  چیزهای مانند    این موضوعا امنه ای  ود

این .  باشد ......قانون ؛ اقتصاد ؛ محیط  ؛ تعلیم وتربیه  ؛ جنس  وغیره 

همه رشته ها  در ارتباط به مطالعه روش وسلوک انسا نها  دربخش های 

متنوع درمقیا سه یک گروپ با گروپ دیگر انسانها صورت میگیرد  که 

بطور مثا ل  جامعه .تحت  پوشش  جا معه شنا سی قرارمیگرد بازهم د ر

شناسی میتواند  نفوذ وتاثیرات خود را  از راههای مختلف  باالی  محیط 

زیست  بگذارد   محققان وپژوهشگران  روابط بین فکتورهای  اجتماعی  

وتاثیرات ناشی ازآن را باالی محیط زیست مطالعه نموده اند  ومن  چنین 

ام که  چرا یک  گروپ از انسا نها هم می نویسند  وهم  میخوانند  دریافته

تعلیم   و تربیه .   ولی  آن  گروپ  د یگر نه  میخواند  ونه  هم  مینویسد

ازموضوعات بزرگ جامعه شناسی شمرده میشود وآن اینکه  مطالعه این 



نه  بخش بزرگ  بما می آموزاند که  تعلیم  و تربیه   به چه  وسعت وپیما 

سیستم تعلیم وتربیه در مکاتب  .  باالی  ساختار اجتماعی تاثیر میگذارد 

برای سنین جوان تاثیر ات  خوب وبد  خودرا  نیزدارد ازمکا تب خوب  

شگردان ورزیده و بااحسا س به جامعه  تقدیم میشود  که با کار وپیکا ر 

وخراب شان جامعه مربوطه شا ن بیشتر شگوفان میشود ولی مکا تب بد 

که سیستم آموزش درآن درست نبا شد  نیروی بشری را به جامعه  تقدیم 

میکند که  نه تنها جامعه را به پله های بهبودی باال نمیبرد بلکه جامعه را 

مواجهه به خطرات ونا آمنی می نماید  وحلقات  نا فهم  سرنوشت جامعه 

ان کنونی دید را بدست میگیرند که نمونه  مشخص آنرا میتوان درافغانست

.                                                                                                         که برای همه مردم دنیا اظهر من الشمس است 

:                                                                 تا ریخچه جا معه شناسی

شنا سی در پرتو روشنگری فکری جوانه زد و مد ت  کوتاهی  جا معه    

بعد ازانقالب  فرانسه  بعنوان  یک دانش  مثبته  در جا معه پذ یرفته  شد   

جامعه شنا سی منشا وپیدایش خود را مد یون انگیزه های  مختلف  کلیدی 

در فلسفه  علوم وبه مفهوم وسیع کلمه در فلسفه ء ازتحلیل وتجزیه  دانش 

اجتماعی میداند ؛ منشا ومبداء جامعه شناسی را میتوان درسهام  مشترک  

فلسفه ویا لزوماً قبل ازتاریخ عرصه  فلسفه دانست؛جامعه شناسی مد رن   

بعنوان واکنشی به مد رنیتی ،سرما یه داری، شهرنشینی،انطباق براصول 

یک با  (  secularization)وسکوالریزم (  rationalization)عقالنی 

عالقمند ی  بویژه ای  در ایجاد دولت  مد رن مرد م ، تشکل  موسسا ت 

ونهادها وواحدهای اجتماعی تاثیرات اش را بجا گذاشت وآن به این معنی  

که نظارت  تا کیدی اش  را  برمفهو م مد رنیتی   می نما ید  نه    بجای  

ی  با استفاده  روشنگری  که اغلباً تما یز آن  در مباحثا ت  جامعه شناخت

.                                                                        از فلسفه کالسیک  صورت میگیرد

قابل یاد آوری است که این دسپلین یا رشته  در یک دوره  نسبتاً کوتاه      

چه ازنظر حجم موضوعات وچه از نظر  میتودولوژیکی  بیشتر گسترش 

ژه منحیث یک پیا مد  از واکنش های بی شما ردربرابر تجربه یافت ، بوی

ازجانب د یگر  بین جامعه شنا سا ن  بحث های (. Empiricism)گرایی 



گسترده تر پیرامون موضوع بر سراختالفات نظری مبنی برتقدم  هرکدام 

از انتخاب چه از نظر ساختاری وچه هم از نظر  سا زما  نی در  رابطه  

ی نیز صورت  گرفته   ا ست  و بخصوص   بر سر نظریه  جامعه شنا س

اجتماعی معاصر جامعه شنا سی  درجهت تالش  برای آشتی دادن  این 

معضله  یعنی تقدم ساختاری ویا سازما نی  که آنهم  بسرعت حل وفصل 

میگردد ،چرخش زبا نی  وفرهنگی از اواسط قرن بیستم منجر به  تعقیب  

 -که بطور فزاینده وبا برخوردهای  فلسفی    روش های  تفسیری گردید

جامعه را  مورد تحلیل   وتجزیه  همه جا نبه قراردا د ند   ولی برعکس  

درین دهه های اخیرما شاهد ظهور تکتیک های جدید تحلیلی ومحاسبا تی  

دقیق نیز میباشم که این خود نماینده گی از غنای جامعه شناسی می  نماید      

اجتماعی به ابزارهای برای  کسب " کوانتا تیفی"قیقی کمی روش های تح

وکاروبیسنیس دولت ها وسازمانها رایج شده است که میتوان آنرا درعلوم 

دیگراجتماعی نیزدریافت که مورداستفاده قرارمیگیرد که این خود  زمینه 

ای پژوهش اجتماعی این دسپلین ورشته راکه همانند ومشابهه علوم دیگر 

میباشد  درجه ویا صالحیت  خود مختاری میدهد  تا رشته های اجتماعی 

مختلف دیگررا  که جامعه وفرهنگ را مورد مطالعه قرار میدهد در زیر 

.                                                                         یک چتر جا سازی نماید 

پیش  347-427) افالطون جامعه شنا سی در اثا ر فال سفه  ازجمله      

-551)، و کنفوسوس ( پیش از میالد  322-384) ، ارسطو ( از میالد

ریشه دارد ،همچنان در اوایل  سده های قبلی  برخی ( پیش از میالد 479

از محققان دیگرنیز ازجامعه شناختی چشم اندازی داشتند ؛ مورخ چینایی   

اریخ جامعه شناختی را  درقرن سیزدهم  ت( Ma Tuan Lin )ما توان لین 

با مطالعه  ود نبا ل عوامل اجتماعی  موثر برتاریخ  در دایرت المعارف 

(  Wan Hsien Tuan  Kao)عمومی انکشاف داد، وین هسین تون کاوو 

با مطالعه  ادبیات واثارکلی که باقی مانده بود سهم خودرا نیز درانکشاف 

در ساختار وتکوین ( 1332-1416) جامعه شناسی بکار برد،ابن خلدون 

جامعه شناسی سهم فعال داشته وازپیشگامان جامعه شناسی شمرده میشود 

سال قبل ازاز اگوست کنت موسس علمی به نام جامعه ( 411)که درحدود

.                                                                        شنا س  حیات بسر می برد 



نا سی  یک رشته علمی  نسبتاً جدید است  ودراوایل  قرن جامعه ش         

وبا  افزایش  وپیشرفت . نزدهم درواکنش به جدالهای مد رنیتی بوجود آمد

ها ی تکنالوژیکی و قرار گرفتن این تکنا لوژی درمعرض  فرهنگ های 

جوامع مختلف از خود تا ثیراتی بخصوصی بجا گذاشت  که نتایج و پیامد 

زهم متفاوت و گوناگون بوده ، اما  برخی  از افراد انکشاف این تما سها ا

وپیشرفت این تکنالوژی را به ضرر و اضمحالل فرهنگ وآداب ورسوم  

خود  پنداشه انطباق همچو تکنالوژی را در جوامع خویش نه پذیرفته وبه 

آن خصومت می ورزید ند ویا اینکه درارتباط این تکنالوژی نظربه اینکه  

این خود . ربه آن چگونه برخورد می نماید تجدید نظرنمودنددنیای معاص

وظیفه تاخیرناپذ یز جامعه شنا سا ن میباشد ومسولیت دارند که درارتباط  

توضیح و راههای انطباق  این تغیرات واین تکنالوژی  بیدون آنکه باعث 

از هم پاشیده گی همبستگی اجتماع گردد با جامعه یکجا راههای حل  این 

.                                                                         ومعضله را  سراغ نمایند  مشکل

متفکرین عصرروشنگری نیز در جمع جا معه شنا سا ن درین برهه      

تاریخ بد نبا ل یافته های روشنگری ودانش شان درغنا  مندی وانکشا ف 

تالشها  دریغ نورزید ند  و بقرار  جامعه شناسی  نیز ازهیچ گونه سعی و

بار اول درتاریخ بود  که  "برای  (  Collins 1994,17)گفته ای  کولینز 

این متفکرین  به توضیحات جامع  وهمه جا نبه پیرامون دنیای  اجتماعی 

پرداختند وآنها حد اقل  با رعا یت  اصول کلی  تمام  اختالفات نظریا تی 

ار گذاشتند  وهمچو تن واحد تالش بخرچ  دادند وا یدیولوژیکی شان را کن

تا زنده گی  اجتماعی را برای مردم  بشنا سند وبه  توضیح و  تشریح آن 

که نویسنده گان  این  دوره شا مل  طیف وسیعی از فیلسوفا ن .  پرداختند

داوید هوم (  john  locke )جان الک :شناخته شده را میتوان  نام گرفت 

( David Hum)   ولتر( voltair)  امانیول کانت  (Immanuel  Kant  )

بارون (  Charles -Leuis de  secondat )چارلس لویس دیسکوندات  

  De ) یمینسکیوی  د   -وهمکارانش ( Baron de  la Brede)دال برید 

Montesquieu ) توماس  هوبیس(Thomas Hobbes  ) و ژان ژاک

.                                                ( Jean –Jacques Rousseau )روسو 



در مقدمه کتاب خود برای «  1995»در سال ( Macionis )ما سینوس  

محققا ن  وپژوهشگران  : دانش آموزان  جامعه  شنا سی  چنین   میگوید 

عالقمندی خاصی  به توضیح  ماهیت  جامعه  از طریق   مطالعه  تاریخ 

معمول  به این اصل  عطف توجه نمودند  که  جامعه داشتند  آنها  بطور 

اید ال چه نوع جامعه باید باشد  لذا  آنها  بخاطر یافتن جواب همچو پاسخ  

به مطالعه ای هرچه گسترده تر جامعه  شناختی انسا نی  ( 1811)درسال 

مبنی براینکه نظم اجتماعی  در همچو جامعه  چسان خواهد بود پرداختند 

دادند تا تمام موانع را از سر راه خود به   ارتباط  شنا خت وتالش بخرچ 

جا معه برچینند وبا درنظرداشت این برهان خود را  قبل ازهمه  با زیور 

دانش وعلم مجهزومسلح ساختند  و تالش نمودند  تا راه  را بغرض تغیر  

وتحقق نظم اجتماعی هموار سازند وبه همین دلیل است که آنها را بصفت 

.                                                    ه شنا سا ن د ست اول می نا مندجامع

:                                                       اوگوست کنت پدر جامعه شناسی

( AgusteComte)واژه واصطالح  جامعه شناسی توسط اوگوست کنت 

از  ترمسوسوس (   1838)در سا ل (  1857-1798)فیلسوف فرانسوی 

 (Termsocius )  ولوژی   ( کاردانی  –همدم »  التین یعنی «Logi »

صفت  او یعنی کنت به . ابداع شد (  گفتار –مطالعه ) واژه یونانی یعنی 

فلسفه  در   را   اولین بار  این واژه ویا اصطالح«   پدر  جامعه شناس»

-1896»ایدالیمخران   طرف   کار مثبت خود مورد مطالعه قرارداد واز

(  2111،67)وتورنر « Hill» هیل «Abercrobie»ابرکرومبی« 1838

که محصلین پوهنځی انجینری بودند  شناخته ومورد استفاده  قرار گرفت 

کنت  دبیر  وشاگرد  فیلو سو ف فرانسوی   کلود  هانری  دی  روبیری 

( claude Henri de  Rouvroy ) ( 1761-1825)دوست سنت سیمون

علمی   ت  حا اصال مدافع  خود    (saint  -simon )   سیمون سنت  بود،

                                                                                            .واجتماعی بود



                        

                   اوگوست کنت پدر جامعه شناسی          

:         کنت تاریخ راا نظرمالحظه تاریخی به سه مرحله ای  فکری تقسیم نمود  

    مرحله نخست یا مذهبی  مرحله شامل قرون وسطی  که درآن جامعه   : یک

                                  منعکس کننده خواست وآراده ء  اولوهیت بود           

مرحله دومی ویا میتافزیکی  که این مرحله در دوره روشنگری  بوجود          : دو

    متمرکز« طبیعت»آمد وبرای توضیح  رویدادها  بیشرباالی  نیروهای        

   .                                          میگردید ند و  نه  باالی اولوهیت         

 حله سومی را  زیر نام واصطالح پوزیتیوستی کنت در زمان خود  مر:  سوم 

         (positivistic)ره یا مرحله علمی یاد نمود وهدف اش یافتن قوانین هموا 

کرد  ودر                                                    صادق مسلط برجوامع انسانی توسط یک روش علمی تعریف         

نمود تا راجع به  قوانین  جهان  چیزهای  بیشتری                                               طول عمرخود تالش         

کنت  در  طول  زنده گی   خود که  در آن محل    :بگونه مثال    بیاموزد        

ویاساحه زیست می نمود محققین  وپژوهشگران بیشتر  قوانینی  حاکم  برجهان 

( 1727-1641)-(isaac Newton)جناب اسحق نیوتن  فزیکی را فرامیگرفتند

قانون  جاذبه زمین را کشف نمود ودر پهلوی آن  پیشرفت های چشمگیری  در 

علوم طبعی نیزتوسعه یا فت بخصوص درزیست شناسی که این کشفیات  برای 

کنت نیز احساسی بخشید واو معتقد گردید  که  به کمک علوم میتوان  درارتباط 

یک سلسله قوانینی را کشف کرد وتوسط آن جهان اجتماعی را تحت جامعه نیز 

مطالعه قرار داد  برای کنت قانون جازبه زمین و قوانین و حقایق چند  در علم 

بیالوژِی در واقیعت امر یک ازمایش ویک انگیزه ای بود  که اورا واداشت تا 

حاکم برزنده گی  بااستفاده ازعلوم طبعی وکشفیا ت جد ید بتواند به کشف قوانین

اجتماعی پی ببرد ومفهومی را تحت نام  پوزیتویزم  به جامعه شنا سی پیشکش 

نماید  یعنی راهی برای درک جهان  بر بنیاد  حقایق علمی  اومعتقد بود  که با 



این درک جدید ویا کشفیات علمی مردم میتوانند برای خود آینده بهتری  بسازند   

تماعی را  پیش بینی  نمود و خاطر نشان ساخت  که او روند تغیر زنده گی  اج

جامعه شناسان  میتوانند نقش عمده ورهنمودی را درسیر تکامل وتغیر زنده گی 

            .                                                                                                                       اجتماعی بازی نمایند 

حوادث و رویداد های دیگر آن زمان  تاثیرات بخصوص اش را نیز باالی        

قرن نزدهم وبیستم  زمانی بود که بسیاری از تحوالت .گذاشت   سی جامعه شنا

اجتماعی وتغیرات چندی درنظم اجتماعی بوجود آمد که موردعالقمندی خا ص 

  George Ritzer )ورج  ریتزر جامعه شناسان  اولی  قرار گرفت   مثل   ج

انقالب های :   که  در یا دا شت های  خود  چنین یا د اور شده (  1988-6-12

سیا سیی گسترده  اروپا در قرن هژدهم  و نزدهم   منجر به  تمرکز   در مورد  

تغیرات  اجتماعی  وا یجا د نظم  اجتماعی  گردید   که  تا  هنوز  نگرانی های  

ثریت این جامعه شناسان واز جانبی  اکجامعه شنا سا ن امروزی را در بردارد 

اولیه را دررابطه به انقالب صنعتی و ظهور سرمایه داری وسوسیالیزم  ورشد 

شهر ها وتحوالت مذهبی بیشتر  نگران ساخت  تا جا یکه  ایشا ن چنین وانمود 

ساختند  که این همه رویداد ها و حوادث  فکتورهای چشمگری   اند که باعث  

 .گی مردم گردید  تغیرات قابل مالحظه در زنده

                                                     
.                                                                                                         ماکس ویبر                                                 

ک دیگر جامعه شناسی  در اوخر قرن نزدهم  تا اوایل تیوریها ونظریات کالسی

 ferdinand)فردیناند تواینیس( Karl Marx)قرن  بیستم  شا مل کارل مارکس 



Toennies)  یم  دوروکها  ایمل ( Emlie  Durkheim) ،    ریتو  وپا برید ویل

( Vilfredo Paerto ) وماکس ویبر( Max Weber )  پیشگامان جامعه شناسی

یتوان بنام جامعه شناسان و مبتکرین  اولیه  جامعه شنا سی دانست اکثریت را م

این  مبتکرین وجامعه شناسان اولیه  در بخش های  د یگر  اکاد میک  آموزش 

.   دیده بودند ویا دارای تحصیالت عالی بودند  از قبیل  تاریخ ، فلسفه  واقتصاد

شامل موضوعات  تحقیقی  از  تنوع وگوناگونی  آموزش های این مبتکرین      

مذهب ، آموزش  وپرورش ،  اقتصاد ،  روانشنا سی ، اخالق ، الیهات  :  قبیل 

ومعارف اسالمی  بوده   تنها  به استثنای کا رل ما رکس  به صفت  پایدارترین  

جامعه شناس که نظریات  او علم جامعه شنا سی را بیشتر غنا بخشید ونظریات 

                                                                                                                                                                              . ر استاز ارزش واالی خود درعلم جامعه شناسی برخوردا داهیانه او تاهنوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارل مارکس                                                         

 کارل، اوگوست کنت بیمورد نخواهد بود تا  درمورد زنده گی نامه   

: در اینجا تذکر بعمل نیاوریم  ایمل  دورکهایمو  ماکس ویبرو  مارکس

                                           :زنده گی نامه ء اوگوست کنت

درشهر مونتپیلیر فرانسه متولد شد ،  «  1857-1798»اوگوست کنت

او به ارتباط بسیاری موضوعات وبیماریهای ونا بسامانی های   چندی 

بحیث  یک  شاگرد ممتاز دارای  مهارتهای  اولیه  بخصوص ( 1977)



درریا ضیات  بود  تا جای  که  برنامه های اش  را به نمایش   گذاشت  

اً متوجه شد  که پیامد برنامه اش در ارتباط  ریاضیات  قناعت ولی بعد

بخش نبوده است ، روش ورفتارکنت درمقابل  مقامات  مکتب ومدرسه  

بی تفاوت ودایماًباسرکشی همراه بودواواکثراًعلیه اقتدارگرایان شورش 

می نمود ومقا مات  مقتد ر  اورا به فعالیت های انقالبی متهم مینمود ند  

ه همین دلیل  اورا نگذاشتند تا به تحصیالت اش ادامه دهد ودیپلوم که ب

یونیورستی را بدست آورد یعنی اورا ازپوهنتون ومدرسه اخراج نمودند 

وتحصیل اش به پایه اکمال نرسید وبه نسبت سخنرانی های نهایت زننده  

که درپولی تخنیک پاریس بعمل آورددیگر برای او فرصت ندادندکه به 

 .                                                  ت اش ادامه دهد تحصیال

زنده گی روشنگری وروشنفکری کنت را میتوان  به سه مرحله           

:                                                                      تقسیم نمود 

ت  ه ایست که مددوره  ویا مرحل(46-43و Marvir  -1965ماربیر *)

بنام    شخص یمیترین  ت را با قد که این مد برمیگیرد   شش سال را در

همکار  ( Claude Henri de  Rouvroy )کلودیا هنری  دی  روبروی

کنت  فعالیت اش را درین زمان بحیث .  سنت سیمون سپری می نماید 

سکرتر سکرتریت سنت سیمون وبعداً به حیث همکار او اغاز  به  کار 

و فعالیت مینماید  ودر طول همین مدت  که با این میتودولوژیست یعنی 

با سکرتر سننت سیمون کار وفعالیت مینماید به نسبت مشاجره ونزاعی 

که بین  این مرد کهن سال و کنت برسرعدم ذکرنام کنت در یک نشریه 

( 1842)بزرگ بامحتویات دارای تفاوتهای فکری رخ میدهد   درسال  

از کار با او صرف نظر میکند یعنی قطع همکاری  خود را اعالن می 

                                              .                                                                    نماید 

کنت درمرحله دوم از زنده گی روشنگری اش به نوشتن اثار بیشتر  ** 

روشنگرایانه اش پرداخت  و راه های را بغرض گسترش پوزیتویستی  

اش نیز سراغ نمود واو به این باور مندی رسید که جامعه  شنا سی  با 



مشابه همچومشاهدات وتجارب ومقیاسه ها  استفاده ازعلوم طبعی بشکل 

(.                      5،1977)میتواندگسترش یابد ویاریشه هایش رادرجامعه گسترش دهد

کنت درصفحه یا دوره سومی از زنده گی  روشنگری خود  بجای *** 

رسید که مسایل مذهبی را در نوشته های  علمی اش  جا نداد  و لی  او  

پیشوای یک سازمان مذهبی احراز  مقام کرد یعنی در عو ض به حیث 

که جامعه شناسان  ان زمان اورا به حیث  کشیش  خویش  بر گزیدند ،  

نیز  پرداخت   که شامل  « بهداشت و تداوی مغزی »او یعنی کنت به 

مطالعه ای ادبیات کنونی  بخصوص  از ادبیات   دوره ای   ومطالعه 

( 1965ماروین )داز گذ شته  شامل منحصر بفرد از شاهکاریهای چن

ان بود و نتیجه آن چنین شد  که توسعه علمی وفکری او  بطور فزاینده 

.                                                            هرچه گسترش یافت 

درهنگام سخنرانی دچار  فروپاشی  روانی «  1826»کنت درسال     

رت ودوری از وطن سپری کرد  و بعد از گردید  او مد تی را درمهاج

مبتال به رنج وافسرده گی در  خانه اش تحت تداوی قرار  گرفت  وبا 

داشتن همین فروپاشی  روانی  عمر متباقی اش  را گذرانید  ودر سال 

.                                             چشم از دنیا پوشید « شصت سالگی »بعمر « 1857»

:                                                                                      نامه کارل مارکسزنده گی 

درپروس  که اکنون یک بخشی ازخاک (  1883-1818) مارکس      

او درابتدا  به فراگیری در رشته ای  حقوق .جرمنی میباشد  به دنیا آمد 

ردید  وبعدا  نسبت به عالقه ای که داخل فاکولته حقوق وعلوم سیاسی گ

« 23»به عمر ( 1841)داشت رشته ای فلسفه را تعقیب نمود ودرسال 

سالگی درجه دوکتورا را دررشته فلسفه بدست اورد ونظربه عالقمندی 

که  درین  رشته داشت  خواست به تتد ریس این رشته بپردازد ولی این 

در رشته ای ژورنالیزم چانس برای او میسر نشد  سپس او  خواست تا 

به مطالعه بپردازدکه توانست درین بخش نیز شخص باصالحیت گردید  



به نشر    (Rheinische Zeitung) رینش سایتونگ روزنامه   در  واو

مقاالت  متعدد از قبیل   مقاله بر سانسور مطبوعات ، مسایل اجتماعی، 

بسرعت  نامه پرداخت ولی این روز...توضیح وتفسیر قوانین دولتی  و

.                                                                      توسط حکومت پروس مصادره گردید 

مارکس ازدواج مینماید  وبه پاریس جایکه  درآنجا با مسایل و مباحثات 

سوسیالیزم سخت درگیر میشود مهاجرت می کند ؛  او همچنان با فرید 

فرزند یک المانی صنعتگر متمول دوست ( 1895-1821)ریش انگلیس

نزدیک میشود کسیکه درفصل هفتم کتاب خانواده مقدس نقش ارزنده ء 

رابازی کرده است آنها یعنی مارکس وانگلیس اغازبه دوستی می نمایند 

که این دوستی شان یک دوستی دوامدار و بیشتر بر همکاریهای فکری 

تاب تحت عنوان خانواده مقدس وروشنگری استوار بودآنها  به نوشتن ک

اغاز بکار کردند کتاب فوق العاده مهم وبا اهمیت که در آنجا نقش توده 

های وسیع را  به حیث نیروی  خارق العاده در تغیراجتماعی  برجسته 

انگلیس  ، مارکس  را درهمه امورات (  1988،25اپل بووم )میسازند 

نظر ما لی همیشه وبخصوص در کارهای  روشنگری و نوشتا ری  از

.                                                                                                            کمک می نمود 

نوشته های مکرر کارل مارکس توجه دولت را  بخود جلب کرد           

طالبه ازاو م« 1848»وآنرا به زیان خویش دیده ،مقامات دولتی درسال

نمودند که باید پاریس را ترک نماید ؛  مارکس رهسپار بلژیک شد ودر 

آنجا سمت رهبری لیگ کمونیستهای بروکسل  را بد ست آورد ودرسال  

مانیفست حزب کمونیست را نوشت که درواقیعت بحیث بیانیه «1848»

اصلی  حزب کمونیست بروکسل پذیرفته شد ، اما دولت وخت   اورا به 

لیتهای انقالب اش از بروکسل  اخراج نمود ؛ مارکس مبنی بر نسبت فعا

دعوت حکومت موقت برای مد ت کوتاهی به پاریس بازگشت  ولی  به 

نسبت فعالیتهای که علیه سلطنت داشت اودوباره به  پروس  در جرمنی 

بازگشت  و بحیث گرداننده ود بیر  مجله دوبا ره احیا شده ای نوی رین 



به فعالیت هایش اغازبکار نمود  ولی دیری نگذ شته سایتونگ در  کلن 

بود  که دولت پروس اورامتهم به تحریک وشورش تودهها نموده  مجله 

را مصادره واو را از آنجا اخراج نمودند  او به المان وسپس به پاریس  

به لندن « 1849»برای مد ت کوتاهی عزیمت نمود وسرانجام در سال 

.                                              نده اش را سپری نمود رفت ودرانجا  عمر باقیما

مارکس خانواده خویش را ازطریق انتشار وفروش برخی از نوشته       

هایش درکنارانتشارات مقاالت ونوشته های دیگراش درمورد  نظریات 

نوین اجتماعی ،اقتصادی ،جامعه صنعتی ، مذهب ، مالیکیت ، کمونیزم  

فه تحت حمایت  وپوشش قرارمیداد ، اوهمچنین به صفت خبرنگار وفلس

خارجی برای نیویا رک د یلی تربیون  به  سر د بیری  هوراس  کریلی 

(Horace Greeley )  مضا مین ومقاالت مینوشت ،   مارکس  همچنان

درلندن با لیگ بین المللی کمونیستها ارتباط داشت  ودر  پهلوی  آن  به 

کیل کارگران  المان  درلندن  نیز ایفای وظیفه میکرد  او حیث مدافع وو

ساعاتهای طوالنی  را درموزیم لندن  به مطالعه اما ر دربخش تجارت 

(.                                            27-1988اپل بوم .  ) انگلیس و نظریات اقتصادی  صرف مینمود 

بودند ، آنها  متکی  به کمک خانواده مارکس  بسیار غریب وبینوا      

های  انگلیس بودند تامواد ضروری وخوار بارزنده گی شان را بشمول 

وارسی ازصحت وجانجوری شان تامین نمایند سه فرزند کارل مارکس 

قبل ازآنکه به سن بلوغیت برسند  پدرود حیات گفتند مارکس وهمسرش 

سط  آن پول مشکل از یکمقدار میراثی که به آنها رسیده بود تا حدی  تو

مالی شان را حل میکردند ولی هنگامیکه فرید ریش انگلیس با پدر خود 

درفابریکه نساجی همکاروپارتنرگردید،اوتمام بدهی هاوقروض مارکس 

را پرداخت و هم یک مشت پول را به قسم معاش مستمری برای  رفیق 

                                                                 .       خود تعین نمود تا مارکس دچار بحران بیشتر مالی نگردد

حالت صحی مارکس   تدریجاً بوخامت  میگراید  او  بطور دوامدار از 

سردردی معند  وپرابلمهای چشم  واز تشوشات  جگر و سیستم هضمی 



وتنفسی  شکایت می نماید که  این  وضع باعث   آن میشود  تا مارکس 

ه  فعالیتهای  روشنگرانه اش  ادامه دهد ،ما رکس  سرانجام به نتواند  ب

(  تجمع آب بداخل  پلورا )احتمال اغلب از سبب توبر کلوز وپلوریزی  

چشم از جهان می پوشاند و دوسال بعد از آن خانم و « 1883» درسال 

دخترش نسبت   مبتال به  سر طان نیز  پدرود حیات  میگویند  از جمله 

ای اودو جلد بنام  سرما ی ه یا کپیتال  باقی ماند   که در سال  اثارپر به

، 1988اپل بوم ) زیور چاپ می یابد یعنی طبع ونشر میشود (  1977)

(.                                                                    1978و زیگل 1985فاینبرگ 

                                                                            :                  زنده گی نامه ماکس ویبر

پسر ارشد ازجمله ( 1864-1921)جامعه شناس المانی  ماکس ویبر   

هفت فرزند پدرش بود  اودرتما س  دایمی با بسیاری از سیا ستمداران   

مند بزرگ شد  واز دانش وروشنگری فکری آنها بیشتر مستفید وبهره 

با دانش آموزان و محصالن پوهنځی های «1975»گردید ؛ اودر سال 

مختلف دوستی وآشنایی وتماس دایمی داشت وازسوی دیگر ماکس ویبر 

در سن جوانی تمایل  بیشتر به مطالعه در بخش های  گوناگون  اعم از 

تاریخ  سنتی ، مذهب ،  اقتصاد وفلسفه داشت ،  او  در سن جوانی  به 

االت  در موضوعات  مختلف ازجمله در مورد شجره خانواده نوشتن مق

کنستا نتین  وتاریخ  سا زمانهای ملل متمدن  وقانون  پوشش  وپیشرفت 

وتوسعه  عالقه داشت  که وقتاً فوقتاً درموارد متذکره  مقاله می نوشت 

                                        ( .                                                 46-45و 1975ماکس ویبر )

ویبردررشتهء حقوق به مطالعه پرداخت،مقاالت زیاداودر موضوعات     

مختلف  به نشر رسیده است ، او یک شخص  فعال سیا سیی بود  اودر  

پوهنتونهای فرایبورگ وبعدا در هایدلبرگ به تدریس پرداخته وبه حیث 

ی به نسبت وضع  صحی  ناگوارش مدرس ایفای وظیفه نموده است  ول

 Bendix)ِاو نتوانسته تا یک مقام ثابت ودایم اکادمیک را بدست آورد 



ویبر در اثر کار وفعالیت های بیشتر ی که انجام میداد  (  1968.494

وضع صحی اوبیشتر بوخامت گراید وبعد ازمرگ پدر  دچار فروپاشی  

ای بیشتر او برای چند روانی گردید  واین تشوش  مانع کار وفعالیت ه

سال گردید ،اودرین مد ت زمان ترجیح داد تا باخانم اش به گشت وگذر 

وسفر های چندی بپردازد ؛  وسفر اخر او به دعوت یک دوست اش به 

ایاالت متحده امریکا بو که ویبر در آن کشور در یک گردهمایی مقا له 

معین   ارایه ومضمونی را تحت عنوان ساختار اجتماعی المان  به مست

در  انستیتوت (   T. Booker)نمود  اودرعین زمان با اقای  تی بوکر 

نیز  مالقات  نمود؛  (  اکنون پوهنتون  توسکیگی) توسکیگی واشنگتن 

ویبر باالخره از سفر ش دوباره به هایدلبرگ بازگشت وبه نوشتن        

تتد ریس در  مقاالت اش درموارد  مختلف  ادامه  داده  ولی  دیگر به 

(.                                                    Coser1977,240-41)پوهنتون ها متذ کره نه پرداخت 

ویبر  درزمان جوانی به حیث جوان  دواطلب به ارتش المان  رجوع    

میکند ودر زمان جنگ اول جهانی  میخواهد دراردو مصد ر خد ما تی 

به حیث یک  کارمند اگاه  در شفا خانه های   شود او درین مد ت زما ن

آنوقت اغاز بکار مینماید  ، اما از آنجایکه دولت آنوقت  مرتکب اعدام 

های اسیران  میگردید  ویبر خواست  تا این اعمال  ضد بشری را طی   

مقاالت انتقادی وعلیه دولت بنویسد وبد ست  نشر  بسپارد  وبد ین سان 

ویبر را تحت مجازات قرار دهند  بهرصورت وضع چنان میشود  که  

ویبر از ارتش به سیاست رجوع میکند  وبه نوشتن مقاالت اش پیرامون 

.                                                                        موضوعات مختلفه اغاز بکار وفعالیت می نماید 

بیشتر گسترده تربودند  اثار وموضوعات جامعه شناسی  ماکس ویبر     

که شامل  انکشاف و توسعه سیاسی در روسیه ، روانشناسی اجتماعی 

صنعتی  درمیان کارگران  کارخانجات وفابریکات  واقتصاد را میتوان 

تذکر داد ؛ اوجامعه شناختی  جامعه المان را که توسط فردیناند توینیس 

(Ferdinand  Toennies ) وجورج زیمل(Georg Simmel)  جامعه



شناسان  توصیف وتعریف شده بود یک موضوع سر درگم یافت ، اوبا 

عالقمندی  خاصی  به  مطالعه  موضوعات مذ هبی  پرداخت ومقاالت 

چندی در مورد مذهب مسیحیت ؛ یهودیت ؛  مذهب هندویزم  وبودیسم 

نوشت که معروفترین  اثر او درتحت عنوان  اخالق پروتستانی  وروح 

تاکید ویبر برآن بوده که  سرمایه داری  (  5-1904)است سرمایه داری 

.  به اصول دکترین مذهبی کالونیزم گیره خورده ویا بافت یافته است 

حتی ویبر  در طول  خدمت  زمان جنگ  متوجه میشود  که اوباید  به 

                        .                                  ارتباط  جامعه شناسی مذهبی بیشتر مطالعه نماید 

                                   

 ماکس ویبر وهمسرش مارین ویبر                               

نگرانی ویبر  بصفت یک محقق وپژوهشگر در رابطه به این موضوع 

چنین بود که   تعصبا ت تاثیرات بالقوه اش را باالی یافته های تحقیق و 

او بصفت یک مدافع این را میدانست  ویا به  ارزش  . پژوهش میگذارد 

بیدون قید وشرط تحقیق وپژوهش که  باید  هرتحقیق  بصورت  آزادانه 

:  رد معتقد و باورمند بود  آنطوریکه  مارین ویبر میگفت صورت گی

بافتهای ناخوداگاه ازدرک واقعی  توام با ارزشهای »او نگران ومخالف 

یعنی که در ناخوداگاهی نه درک درست از واقیعت .میباشد « قضاوت 

                   .                       «  1975-317»صورت میگرد  ونه هم قضا وت سالم پیرامون آن 

یک    رزیده شناس و جامعه   همسر ماکس ویبر ماریان ویبر  یک       



فیمینست فعال  در جنبش  زنان  شمرده  میشد او دانش آموزان  ودانش 

پژوهان راکه شامل روسیها ،پولیندیها ،ومتعلمین یهودبودند به روزهای 

زل خویش دعوت یکشنبه بعد از ظهر بغرض بحث ومذاکره وگفتگو بمن

میکرد  واز اشتراک اساتید دیگر بشمول سیاست مداران رادیکل امتناع 

ماکس ویبر درهرجای که ازبی عدالتی چیزی درک میکرد .می ورزید 

ویا میشنوید همچو  پیامبر به  قهر وغضب  می آمد  وهر آنکس  که به 

خت   همچو  بی عدالتی دست میزد  انزجار خود را علیه او  برمال میسا

واو به همچو افراد هیچ اعتماد واعتقاد نداشت وسخت درمخالفت به آنها 

قرار میگرفت ، ماکس  ویبر از اثربیماری ذات الریه  یا سینه بغلی در 

.                                                                      چشم ازین دنیا می پوشاند « 1921»سال 

:                                                                            مل دورکهایمزنده گی نامه ای

اولین جامعه شناس اکادمیک  فرانسوی (1917-1858)ایمل دورکهایم   

نظم وانظباط ودسپلین «پدر»ویکی ازموسس وبنیادگذارجامعه شناسی و

نیاد گذار اگاه شمرده میشود او همچنان  یک شخص مصمم  وباثبا ت وب

وهوشمند جامعه شناسی  بوده و بخاطری دارای مقام عالی میتواند باشد   

که اونه تنها شرایط را بمظور تتدریس این رشته ودسپلین در پوهنتونها 

مساعد میسازدبلکه بزرگی واگاهی او درینجا است که او این علم ونهاد 

توسعه وگسترش علمی را در جاهای دیگر نیز  با محتوا ومضمون اش 

میدهد، پس اودرواقیعت ارکیچکتر ومهندس   بویژه ء این  نهاد میتواند 

شمرده شودزیراکه اواین نهادرا بیدون تزلزل فکری واندیشوی  بصفت 

یک علم ودانش درسطح پوهنتونها وموسسات اکادیمیک به اندشه گران 

                             (. 46-1994،45کولین )و صاحبان دانش شناختاند  ویاپیشکش نمود

« ربانی»دورکهایم دروالیت لوران فرانسه متولد شد ؛پدرش خاخام      

درکهایم   نیز  تصمیم .  واز سلسله یا از اسالف طوالنی  خاخامها بود 

گرفت تا به صفت  یک خاخام درآید  او اماده گی اش را  برنامه ریزی 

انیت داخل شود اوبه کاتولیزم کرد تا بمدرسه خاخام غرض فراگیری رب



بیشترعالقمند  شد و خودرا ازجمله  پیروان مذهب کاتولیک نامید ؛ وبا 

داشتن همین عقیده او بجزازعالقمند یهای علمی مذهب کاتولیکی ازهمه 

چیزهای دیگرآن قطع عالقه نمود بهرصورت اودر پی آن شد تا مذهب 

گنجاند؛ قابل  یاد دهانی را در کارگرده گی ها واثارجامعه شناسی اش ب

است که اخرین ومهمترین کاردورکهایم پژوهش وتحقیق درمورداشکال 

که ازاو تاکنون بمیراث باقی « 1912»ابتدایی زنده گی مذهبی میباشد 

.        مانده است که یک کار بس مهم در جامعه شناسی میتواند شمرده شود 

فعالیت ها  در بخش دانش درکهایم  اوقات  خویشتن را وقف  کار و     

وفراگیری علم نمود اودر طول زنده گی اش  سخت  کار وفعالیت نمود  

تا جامعه شناسی را به عنوان یک دانش وعلم به پوهنتونها راه دهد وبه 

آن جامه اکادمیک بپوشاند ؛درین مورد یکی از زنده گی  نامه  نویسا ن  

ایم  دیده گاه جامعه شناختی دورکه: درارتباط دورکهایم اینچنین میگوید 

را  با طیف  گسترده ء  آن نسبت  به  همه  جامعه  شنا سان به استثنای 

 (.  1982,17-تامبسیون )کارل مارکس  بیشتر القاء وگسترش داده است 

                                  

 ایمل دورکهایم                                       

اوهمچنان  درزنده گی اش  خودرا وقف کار  وفعالیتی نمود تا            

برای ساخت یک سیستم علمی جامعه شنا ختی نه بعنوان یک پایان ویا 



اختتام  کا ر بلکه  بعنوان  وسیله ای  برای   سمتد هی  اخالقی  جامعه 

اختصا ص داد؛با درنظرداشت همین مطلب اوبه المان سفرکرد بجایکه 

ثیر نفوذ تحقیقات و مشاهدات  علمی  روشنگرا یان  قرار او  درتحت تا

به حیث سردبیرومحررمجله بنام  « 1887»گرفته بود دورکهایم درسال 

موظف  میشوداو ( L,Annee-sociologique )لی انی سوسیولوژیک 

ازآنجایکه درمورد تحقیق وپژوهش بیشتر باورمند  میباشد  بیشتر تاکید 

تقاعد میشود که مجله  باید نسبت به هرموضوع میورزد ویا به این امرم

ومطلب دیگر  بیشتر باید  جامعه شناسی را ازنظر تحقیقی  و پژوهشی  

گسترش دهد و زمینه اگاهی  را  به ارتباط   آن بیشتر مساعد سازد  او  

باالفاصله دردهه های اخیر توانست از خود سه اثر  معروف  ومهم را 

 .1964a,orig)جامعه  رت اند ازتقسیم کاردربمیراث باقی گذاردکه عبا

( 1964b,orig 1895)    شناختی   جامعه اصول   و قواعد (   1893 

(.                                                                            orig. 1897 ,1966 )وخودکشی 
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آنچه که در فوق متذکر شدیم  این بنیانگذاران  اولیه جامعه  شناسی      

 (251،1998تورنر   )بااستفاده ازدیدوسیعی که ازجامعه شناسی داشتند

درمشارکت با اوگوست کنت که اینهمه جامعه شناسان اولیه  مهارتهای  

عین زمان همه ای آنها  درتالش  ان شد ند  در علوم دیگرداشتند ولی در

تا به ارتباط جامعه وجامعه شناسی  توجهی  قابل مالحظه ای  بنمایند و  

بذل مساعی نمودند  تا در  مورد تغیرات اجتماعی  راهها ووسا یلی را 

کشف وسراغ نمایند تاباشد که زمینه تغیراجتماعی میسر گردد پرواضخ 

ف مستلزم  کار وفعالیت هد فمند  میبا شد   است  که رسیدن به همچوهد

وبادرنظرداشت همین دلیل میتوان بگونه مثال ازکاروتالشهای  خستگی 

اقتصاد دان وفیلسوف معروف در (  1883-1818)ناپذیر کارل مارکس

اروپا یاد اوری کرد،او با دوست ورفیق صمیمی اش  فریدریش انگلیس 



المانی بودیکجا در مقابله   که فرزند یک صنعتگرمتمول(1895-1821)

با نابرابری  طبقاتی درمد ت زمان اوج انقالب صنعتی دست به مبارزه 

زدند وبه  نوشتن  و نشر مقاالت ومضا مین متعدد د ست بکارشد ند در 

زمانیکه  اکثریت  صاحبان   فابریکا ت   از ثروتمندان افسانوی وکالن 

ر  را مورد حمله  واستثما ر بودند  وکار گران تهی د ست وناتوان وفقی

بیرحمانه قرار  میدا د ند  وبا سپری شدن هرروز این سوراخ نابرابری 

طبقاتی هرچه گشاده تر میگردید  تالش این صاحبان کارخانجات  برای 

هرچه بهترشدن نقش ساختارهای اقتصاد سرمایه داری بود که گسترش  

ارکس در تدوام  این  همچو ساختارهای اقتصاد سرمایه داری را کارل م

نابرابری طبقاتی مید ید  وبه همین جهت او همه جا نبه تالش بخرچ داد 

تا ماهیت و سرشت سرمایه داری را افشا نماید ، در المان  ماکس ویبر 

فعال سیاسی ایمل دورکهایم درفرانسه   در تالش  ودر ( 1864-1921)

شد نی را بخرچ  حمایت از اصالحا ت  آموزشی  فعالیتهای فراموش نا

.                                                                                      داده اند 

درایاالت متحده امریکامددگارویا کارمندان اجتماعی وجامعه شناسان    

 jane)« مس جان آد» بنام  ی امریکا معروف از جمله جامعه شناس 

addems«1861-1935»  ) بصفت یک فعال سیاسی  بخاطر  تامین

حقوق مهاجرین  د ست به مبارزه زد ؛ او در شیکاگواطاق گفتگو  را 

 Hull) بغرض حل وفصل مشکالت ومنازعات تحت نام  هال هوس   

House )  ایجاد کرد  اوهمچنان   بمنظور  تسهیالت  خدمات  اجتماعی

ازقبیل  کودکستانها  ؛  مواظبت های یک سلسله تا سیسا ت ونهادها را  

روزانه ؛دفترکار وکتابخانه ها رابوجود اورد وازجانبی هم در انکشاف 

وفراهم آوری  فعالیت های هنری د ست به تاسیس گالیره های هنری ؛  

کالسهای موسیقی  وهنر  زدو برای بار اول به ایجاد یک تیاتر کوچک  

   «Louis Wirth» لیویس ورت  . در ایاالت متحده امریکا  پرداخت 

کلینیک حمایه ووارسی ویاارشاد کودکان و بیمارستان    (1897-1952)



را ایجاد کرد واز طریق گسترش وتوسعه جامعه شناسی  وبا استفاده از 

محتوی ومضمون جامعه شناسی دستورالعمل هاورهنمودهای  آموزشی 

(.   kallen 1995)را بخاطر بهبود وضع کود کان  تنظیم وترتیب نمود

جامعه شناسان همین اکنون نیز با احساس مسولیت در تالش آنند تا        

زند   سا اشنا   بیشتر  مردم را با برخی از جنبه های زنده گی روزمره 

 William foot whyte »( 1914-2000 ) »مثالً  ویلهیم  فوت ویت 

رستورانت ها   توصیه مینماید  که  بغرض  بهبودی  وتوسعه  خد ما ت

ستاف درحال انتظاراز آشپزها را در آشپزخانه بغرض  گرفتن سفارش 

های غذایی  باید  موظف  ساخت  تا از مدعیون  استقبال  خوب  وبهتر 

«  Robert  K.  meerton» صورت گیردویااینکه روبرت لی مارتین

توصیه مینماید تا بغرض بهبود دنیای دادوستد وکسب ( 1910-2003)

ر  گروپی را موظف  سازند  که با شناخت از جامعه  چنان شرایط وکا

بهتری را که مورد پذیرش گیرنده ودهنده  باشد  آماده سازند یعنی یک 

سلسله  رهنمود های ساده وسهل و کار بر را بخور مردم تهیه وتدارک 

 نمایند  

                           ایدا برمیت ویلس برمیت         ویلهیم ادوارد بورگهارد       

ازجانبی میتوان  خاطر نشان ساخت  که جامعه شناسان همچنان  بطور 

پیگر وفعال  درگیر جنبش حقوق مد نی  نیز  بوده اند  مثالً بگونه مثال  



با   شوهرش  فرد ینا ن  برمیت ( 1931-1862)خانم ایدا برمیت ویلس

جرایم  بشری  مقاالت  صاحب امتیاز  یک روزنامه  در امریکا  علیه 

ویا  .هنگفتی نوشت  که  خودش نیز یکی از فعالین جنبش زنان میباشد 

جامعه شناس  ومورخ  و فعال  ( 1963-1868)ویلیهم ادوارد بورگهارد

حقوق مد نی علیه تبعیض نژادی مضامین ومقاالت زیادی بد ست نشر 

ا نموده سپردودرنهضت وارتقای جامعه شناسی وظیفه اخالقی خودرابج

.         است که فعالیت هایش ثبت تاریخ جامعه شنا سی میباشد 

تالش بخرچ (  1944) -( Gunnar Myrdal’s)همچنان  گونرمایردل 

داد تا توجه مردم عامه امریکارابه معضله حاد تبیعیض نژادی معطوف 

گرداند  ودرکنار این جامعه شناس بسی جامعه شناسان چه  ازجنس زن 

یک قرن علیه تبیعیض  نژادی  این پدیده شوم  اجتماعی در ومرد  طی 

ایاالت متحده امریکا مبارزه کردند تا توانستند تبعیض نژادی را از نگاه 

به  زباله دان تاریخ  بیا فگنند  وعاملین  این .... تفاوت رنگ وجنس و 

پدیده شوم را بمردم امریکا وجهان بشناسا نند که به حق این کار سترگ 

م جامعه شناسان میتواند  تلقی  شود                                                      تما

تاریخ جامعه شناسی  مبحث بس بزرگ وگسترده میباشد  که اگر :تذکر

تاریخ مکمل جامعه شنا سی  درقید تحریر  بیایید به  صفحات   هنگفتی  

ضرورت دیده میشود که باید روی آن نوشت  ولی تحمل وحوصیله این 

جزوه از نوشتن تاریخ جامع ومکمل جامعه شنا سی عاجز میبا شد  اگر 

یز مایل باشند که تاریخ مکمل جامعه شناسی را بخوانند خواننده گان عز

.                                              میتوا نند به انترنیت و مقاالت جامعه شناسان مراجعه نمایند 

جامعه شناختی                   /مقدمه  ای بر روش جامعه شناسی

است  که   در اثر هد ف ما درین  فصل  معرفی روشی  : پیشگفتار

در .مطا لعا ت جامعه شنا سان از زنده گی اجتماعی  بد ست آمده است 

این فصل ازامارگیری ویاازجزیات روش های خاص درتحقیقات جامعه 



شناختی صحبت بعمل نمی آید ؛هدف اصلی درین فصل توضیح مطلبی 

است وآن اینکه جامعه شناسان چگونه فراترازدرک عقل سلیم در تالش 

.                                      رای توضیح ویا درک پدیده های اجتماعی  می باشند ب

درفلسفه باستان بین علوم انسانی یا هنرهای : توسعه علم اجتماعی

لیبرال ریاضیات ومطالعه تاریخ ، شعر وادب وسیا ست تفاوت وتما یز 

مد که تتد ریجاً وجودنداشت ،تفاوتها باانکشاف اثبات ریاضیات بد ست آ

درک  این  تما یزات  بین  رشته های  علمی وعلوم انسانی ووجوه این 

تمایزات را ارسطو دراثرمطالعه سیارات وشعر با همان روش یکسانی 

ولی افالطون مخلوط از اثبا ت . وهمانندی را که بکاربرد  بوجود آورد

اتی وطبعی هند سی را با نما یش  ویا بابکاربرد در وضیعت از دانش ذ

.                                                                                         مورد مطالعه قرار داد 

ت ویکجا بودن علم  ویا ترکیب  علوم   بشکل  توصیفی آن   این وحد    

با  استداللی  که مینمود (  Thomas Hobbes)در زمان   توماس هابز

استدالل استقرایی  یا قیاسی  از بدیهات  یا  :او چنین میگفت   باقی ماند

اصول کلی  خود ایجاد یک چارچوب علمی است ؛  کتاب او تحت  نام 

درتوصیف علمی  از سیا ست  مشترک المنافع ( Leviathan)لیبیا تان 

میباشد درعرض چند دهه کار توماس هابز انقالبی  درترکیب  وتشکیل  

در ( Isaac Newton)بویژه  با کار اسحق نیوتن  علوم صورت گرفت

فزیک  انقالبی رخ داد که بعدا ً  بنام فلسفه طبعی مسمی گردید یعنی با 

کار  نیوتن  تغیر مشخص  در چارچوب وترکیب علوم بوجود آمد  که 

با در نظر داشت آن  افراد به درک آنچه که چه چیزی علمی است قادر 

ب مهم قابل تذکر است وآن اینکه  نیوتن  در گردیند ؛  دراینجا یک مطل

واقیعت صرفاً به حیث الگوی  تسریع کننده این روند بود اما تمایز مهم 

وبا اهمیت در اینست که نیوتن در روند مطالعه ریاضی ازیک  واقیعت 

مستقل فرض شده  بحیث  یک  ناظر  وبا  کارکردی که بوسیله خودش 



برای فیلسوفان  همان دوره  بیان . د صورت  گرفته برآن حکم  می ران

ریاضی همچو آرمان های فلسفی بصورت نمادی از روابط طبعی بشر 

شمرده میشد وازهمان قوانین واقیعتهای فزیکی ومعنوی تکانه میخورد 

گات (  Blaise Pascal)ویا بحرکت می افتید بگونه مثال بالیز پاسکال 

( Johannes Kepler)کیپلروجانیس (Gottfried  Leibniz)بریدلیابنیز

هرکدام آنها مثال ریاضی را  بعنوان  مدل  برای رفتار وسلوک  انسان 

مستقیماً بشکل مثال ونمونه پیشکش مینمودند  در مورد پاسکال  نظریه  

شرط بندی  پا سکال  از موضوع  ندانم )  معروف اش بنام شرط بندی 

نسبت به وجود خدا  گرایی بحث میکند   یعنی از  موضوع  کسانی که 

اطمینان ندارند او دلیل می آورد  که نتیجه عاقالنه تر آنست  که بوجود 

یا  از  الیبنز  مخترع  محاسبات  دودویی (  خدا  اعتقاد   داشته  باشیم 

(binary computation ) ونظریه کپلر در ارتباط  مداخله وراهنمایی

                                                          . فرشتگان  به سیارات رامیتوان بخاطر آورد 

درعرصه ها وقلمرو  رشته های دیگرفشاری برای اظهار نظردر قالب 

ارتباطات وروابط ریا ضیا ت ایجاد میشود که همچو روابط ایجا د شده 

رجوع »ریاضیا ت رابعد ازیک تجربه ای زمانی بنام قوانین یاد نمودند

قوانینی که بصورت  یک مد ل  فزاینده  در تمام «   علم شود به فلسفه 

رشته های دیگرازآن تقلید صورت میگرفت ودراواخرقرن نزدهم برای 

بکارگیری ویا بکا ربرد معادالت  بمنظوربیان  پیرامون رفتا روسلوک 

انسان تالش همه جانبه وفزاینده ای مشترک صورت گرفت ؛ که دربین 

(  زبان شناسی )حست به ارتباط قوانین فیلولوژیاین همه تالشها درقدم ن

سعی بعمل آمد ودرپی آن شدند  که با گذشت زمان نقشه ای را بغرض  

آوردن تغیرات در صوت  وصدای  زبان  بوجود اورند  یعنی درصد د 

ساختارصوت  وصدا ی زبان  شد ند  بهرصورت  درپهلوی  این  همه 

قابل  تذکر است اینست که در  اقدامات وتالش های بشری  آن چیزیکه 

اوایل قرن بیستم موجی   از تغیرات   درعلوم  پدید آمد  واین  تغیرات 



چشمگیر و هنگفت که محصول تالش های انسانها خبیر ومتفکر میباشد 

وبایدیاداورشدکه انسانها اگاهی ازاین تغیرات راازمطالعه امارواحصایه 

علم ریاضیات میباشد یعنی گیری ها بدست اوردند که این خودمحصول 

این علم ریاضی است  که بواسطه آن معلومات ها بشکل امار وداده ها  

.                                                                                           پیشکش میشود 

 کشف با روابط انسانی  علمی را  تحقیق   اولین متفکرا نی که ترکیب   

دراطریش ووویلهیم جمیس ( sigmund freud)کردند سگموید فروید 

(william  james ) نظریه ویاتیوری .  در ایاالت متحده امریکا بودند

فروید ناشی ازعملکرد ذهن و  کار ویلیهم جمیس  مبتنی بر روانشناسی 

تجربی بودکه تاثیرات هنگفتی باالی کسانی که ایشان دردنبال آنها بودند 

.                                                                                  د بجا گذاشت ازخو

( quantitative)با پد ید آمد ن  ایده  ونظریه ای اندازه گیری  کمی    

مراجعه شود به  قاعده کلی و معروف الرد روترفورد ) درعلوم فزیک

«Lord Rutherford » که اندازه گیری عددی شده  که هر دانش وعلم

نتواند  آن خود نا شی از کم  دانشی بی علمی  کسی  میباشد  که  اندازه 

مرحله درک مفهوم علوم انسانی  مجموعه (گیری عد دی کرده نمیتواند 

.                                            ای شبیهه بحیث پیشداوری ازعلوم اجتماعی است 

                                                                            :      روش علمی

روش علمی عبارت از روند ویاجریان اساسی  برای  بکار گیری        

تحقیقات علمی  وکسب  دانش جدید است  که براساس  شواهد ومدارک 

وش قابل اثبات بدست می آید ؛  جامعه شناسان  عالوه بر بکارگیری ر

علمی در تحقیقات  خود  چند ین  مقاصد مختلف دنیای اجتماعی را نیز 

یعنی  شیمی ) درذهن خویش  مجسم  می سا زند  مانند  علوم  فزیکی  

؛ جامعه شناسان همچنان  میتوانند ویا اغلباً عالقمند  به آینده ( وفزیک 

گیرنده نگری نتایج پدیده هابا توجه به اگاهی ازمتغیرها و وروابط دربر



آنها نیز میباشند؛ این عقیده که یک دانشمند کار خودرا بامشاهده حقایق 

شروع میکند با قدری تامل وتانی   نشان خواهد داد  که این امر امکان 

ناپذیر است ؛ کدام حقایق ؟                                                              

که هرگز کسی نمیتواند تمام آنها را   میلونها حقایق درجهان وجود دارد

مورد مطالعه قراردهد ؛  لذا اولین کاری که یک دانشمند باید انجام دهد  

بگیرد   باید   تصمیم  این است  که درمورد آنچه میخواهد مطالعه کند 

.                                    وخودرا به موضوع تحقیق مورد نظرمحدود ومتمرکز سازد

ن  آنرا  بکا ر  سا جامعه  شنا وتحقیقی که   روش و میتود پژوهشی     

می برند  معموالً متفاوت وتا حدی پیچیده ا ست با اینحال  که در مواقع 

ضروری  اغلباً  فنون ریاضی   وآماری  مشکل  را  باید بکار ببرند ؛ 

یعه پژوهنده ممکن است  اطالعات  خودرا  بوسیله پرسشنامه ها ویا ذر

مصاحبه ها جمع آوری کند ؛ پرسشنامه ها میتواند برای  پی  بردن  به 

طرز  تلقی  ومحرک های ناخود اگاه افراد از طریق  ازمونهای  برای 

.                                                  شناخت عکس العمل ها  بکار برده شوند 

تجزیه » شناسی   جامعه در  یگری د پژوهشی  و تحقیقی   یک روش   

است ، جامعه شناس برای تاید  درستی تیوری ویا نظرش  به «وتحلیل 

.                                                                         مورخ وداده ها مراجعه مینماید 

پس این  شکل  برخوردها  وبکا رگیری  روشها  بغرض  شناخت      

قت مورد نظررامیتوان با بکار گیری علم بد ست آوردکه واگاهی ازحقی

( positivism)سرانجام همچوبرخوردرا به علم اصطالح پوزیتویزم  

داده اند ؛ « ویا بادقت هرچه بیشتر میتوان  بنام تجربه گرایی یادکرد » 

برخورد  پوزیتویستی  به  علوم  فزیکی  بغرض   توضیح  وپیش بینی  

عی بوده  که  اغلباً  با  استفاده   ازیک   روش  کمی پدیده های   اجتما

(quantitative )  شیمی )صورت میگیرد  اما  برخالف علوم فزیکی

و دیگر علوم اجتماعی   ما نند انسا ن )جامعه شناسی ( وفزیک وغیره 

نیزاغلباً به ساده گی به دنبال درک پدیده ها ی اجتماعی میباشد  ( شناسی



که « verstehen»ل  برخورد را به  زبان المانی ماکس ویبر این شک

است   یاد نمود  ویا « understanding»معادل انگلیسی آن فهمیدن  

پرچسپ نمود ،  درین روش  هدف اینچنین است  که  برای درک  یک 

فرهنگ یا پدیده در شرایط خاصی  که  پد یده موقیعت  دارد  به آن باید 

برای  آینده نگری   ودرک   آن  به    برخورد صورت  گیرد  نه  آنکه

انکشاف  وتوسعه  یک تیوری تالش صورت گیرد ؛هردونوع برخورد  

ازیک روش علمی اند  که  منظور ازجمع   آوری  مشاهدات  وداده ها 

درارتباط فرضیهء پیشنهاد شده وازمون فرضیه ها بخاطرتدوین  نظریه 

ح جزییا ت و مشخصا ت  مورد نظر میباشد  که مراحل  آن را با توضی

:                                                                                 آن  ذیالً  به بحث میگیریم 

جامعه شنا سان با استفاده ازمشاهدات شان ، فرضیه ها واستنباطات را  

بغرض توضیح وتشریح پدیده های  اجتماعی قابل بحث درقالب  نظریه 

ویا تیوریها مدنظر میگیرند ، آینده نگریها ی  این تیوری ویا نظریه  ها

ها اوالً مورد ازمایش قرارمیگیرد  اگر پیش بینی چنین معلوم شود  که 

درست است  درآنصورت  این  تیوری  ویا نظریه  زنده  می ماند  ویا 

  پذیرفته  میشود  ودرغیر آن یا تعدیل  میگردد  ویابکلی حذ ف میشود ؛

لهذا روش معموالً بعنوان یک اصل منطقی درواقیعت امر یک عملکرد 

علمی است ؛ وعلم در اساس  خود  به معنی  یک ساختار بسیار محتاط 

.                                                      وقابل تحمل  ودر ک  از شواهد  جهان طبعی میباشد 

راروبازگشت  درچها رمرحله عناصرمتشکله ء یک روش علمی تک    

:                                                               به شرح زیرین میباشد 

،عملیاتی، مشاهده «quantity»کمی ) خصوصیات ویا مشخصات-اوالً 

(.                                                              واندازه گیری       

(.                نظری ، توضیح فرضی ازمشاهدات واندازه گیری ) فرضیه  -ثانیاً 

(.                                         استنتاج منطقی  از فرضیه ها )  پیش بینی -ثالثاً 

ازمون  تمام   باالیی  های متذ کره درعلوم )  تجربه یا ازمایش -رابعاً 



با شند  که اغلباً با اشکال مختلف  اجتماعی ، ازمایش های واقعی باید 

ازتجزیه وتحلیل داده ها بد ست می آید که با جزیات آن ذیالًمورد بحث 

(.                                                                                  قرار میگرد 

یک روش علمی  بستگی به توصیف  دقیق  :  خصوصیات – اوالً 

یک موضوع  قابل  تحقیق  داشته  ود ر پی جستجوی  خواص وکرکتر 

موضوع متذکره بوده که این تفکر دقیق همچنان نیاز به برخی تعریفات  

ومشاهدات دارد ود سترسی به مشاهدات اغلباً مستلزم اندازه گیری  ویا 

                                                                   .       شمارش دقیق ودرست میباشد

جمع آوری دقیق وسیستما تیکی  اندازه گیری ها یا شما رش  مقادیر     

مربوطه ومطلوبه  اغلباً  باید در موجودیت تفاوتهای  جدی  بین  شبهه 

یهای علوم ما نند کیمیا گری وعلم همچو شیمی درنظر باشد؛ اندازه گیر

علمی  معموالً  در جداول ، نقشه  ها ، ودستکاریها ی  اماری  بگونه ً 

ربط وبرگشت  تنظیم و ترتیب میگردد اندازه گیری ها همچنان  دریک 

محل ویا محیط کنترولی بوسیله ازمایشگاهها والبراتوارها  نیز  ساخت 

 وسازمیشود ویا توسط اشیای غیرقابل د سترس ویا غیرقابل د ستکاری

شده کمترویابیشتربد ست می آید مثل موضوع  نفوس شماری ویا نفوس 

از سوی دیگر  بعضاً برای اندازه گیری ها نیا ز . جمیعت های انسانی 

برای اندازه گیری درجه ) به ابزار تخصصی دیده میشود مثل ترمامیتر 

(    voltmeter )اولتمتر (  spectroscpe) ،سپکتروسکوپ (حرارت 

ت علمی دیگری در زمینه های  مختلف  که  ابزار  ووسایل  وانکشا فا

جد یداً قابل اختراع را نیز ممکن با خود  همراه داشته  با شد  که برای  

.                                                       اندازه گیری ها  مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

تعریف  عملیاتی  از مقا د یر زیربط اندازه گیری  خواها ن بکاربرد     

بوده که به صفت کمیت های علمی  ( همچنانیکه عملیاتی شناخته میشود)

تعریف وتوضیح  گردیده ا ست وقابل یا د اوری ا ست که این کمیتهای 

علمی را چگونه میتوان اندازه گیری نمود انچنانیکه درتقابل  آن بعضی 



ارمانی قرار دارد  تعریف عملیاتی ابهامات بیشتر ونادرست  یا تعریف 

ازیک چیزوآنهم بصورت مقایسوی اکثراًدراتکا به معیار های ستاندارد 

درنهایت امر متکی (  mass)صورت میگرد  تعریف عملیاتی از جرم 

میباشد مثل یک کیلوگرام ( محصول مصنوعی )بابکاربردیک ارتیفیکت

اشته شده است ، عملیات معین ازپالتین  که در البراتوار فرانسه  نگه د

یک متغیر مختصراًبه معنی ایجاد و خلق نمودن  یک  تعریف عملیا تی 

است وبرای کسی  مفهومی را دربردارد  که میخواهد  آنرا اندازه نماید  

واینکه این اندازه گیری چگونه انجام میشودکا ربس مهمی است که باید 

د که  باید پژوهشگران مستقل   آنرابه اندازه کافی وبا د قت تمام انجام  دا

بااستفاده  از توضیحات  که شما  داده اید و اندازه گیری  را که  تکرار 

.                                              درتکرار شما نموده اید  قادرباشند که آنرا بکار برند 

بعضی اوقات تعریف علمی یک اصطالح ازآنچه که بایدبطور طبعی    

یک زبان بکار برده شود تفاوت قابل مالحظه می نماید  بگونه مثال  در

اغلباً  به شکل  رد وبد ل  ویا یکی (  Gender)وجنسیت ( sex)جنس 

درجای د یگر بشکل تعویضی در مکلما ت وگفتگوها ی مشترک مورد 

استفاده قرارمیگیرد درحالیکه معنی آنها در جامعه شنا سی کامالً ازهم 

مایز ا ست ؛  مقادیر علمی  اغلباً توسط واحد های  مختص متفاوت ومت

بخودآن دانش اندازه گیری میشوندکه بعداً میتوانند درواحدهای متعارف 

.                                                           فزیکی  درهنگام برقراری ارتباط کاری مشخص شوند

 همچنان  بعضاً با تخمین  وعد م اندازه گیری درکارعلمی  معموالً       

قطعیت همراه میباشد ، عدم  اطمینان  اکثراً با اندازه گیریهای تکراری 

ازمقادیر مورد نظربمالحظه میرسد عدم  قطیعت  همچنان ممکن است  

با درنظرگرفتن  عدم قطیعت مقادیرمنحصر بفرد بعضاً در زمینه مورد 

یزها  ازجمله سرشماری نفوس یک استفاده قرار میگیرد   که تعداداز چ

کشور دریک زمان خاص نسبت محدودیت های  میتود وروش صورت 

گیرد ؛شمارش یا کونت ممکن است تنها یک نمونهء   از مقا دیر مورد 



نظر باشد  که توام با  نشانی عدم اطمینان  وبراساس بکارگیری نمونه 

(.              حد مرکزیرجوع شود به قضیه )گری یا سمپلنگ بستگی داشته باشد

قبل ازهمه ضرورت آن دیده میشود که مفهوم :توسعه فرضیه: ثانیاً 

وتعریفی ازفرضیه  رابدانیم  تادرارتباط انکشاف وتوسعه  آن معلوماتی  

برای روشن شدن مفهوم فرضیه  از تذکر مثالهای بسیار . بدست آوریم 

خانه ای  قطع شده  ساده  وروزمره اغاز می نمایم ، فرض کنید  برق  

مسله او اینست  که علت .  وصاحبخانه  با مشکل روبرو گردیده است 

قطع برق چیست ؟ درعالم تفکروبا استفاده  از معلومات کلی  وشناخت 

های قبلی  چند حد س  یا گمان  به ذهن او خطور میکند ،  مثالً  امکان 

امکان دارد ( ن پریدن یا سوخت)دارد فیوزکنتور دچا ر مشکل شده باشد 

امکان  دارد از  کا رخا نه  ویا .عیب از ا تصال  سیم های  برق باشد 

از استیشن برق قطع شده باشد  ونظایر آن ،  اینها همه تصورات ذهنی  

هستند که برای اوبوجودمی آید ومنشا آنها نیزمعلومات قبلی  وقضایایی 

                                                                    .        کلی  هستند  که نسبت به آنها اگاهی دارد

تمام این تصورات ذهنی که برای او بوجود می آید  در واقع فرضیه     

های اند  که در ذهن او نقش می بند ند   وذهن اورا به سمت آن  جهت 

در میدهند تا تالش کاوشگرانه ء خودرا   برای  حل  مسله  قطع  برق  

او بال فاصله شروع  به  کاوش  وتحقیق .راههای  معدودی  بکار گیرد 

درمورد هریک از آنها میکند و ابتدا سهل ترین و محتمل ترین  راه را  

انتخاب وآزمایش میکند ؛  مثالً ممکن است ابتدا  به سراغ کنتور  برود  

اقدام   وبا مشاهده ًآن از وضیعت فیوزآگاهی یابد اگر مشکل از آن باشد

به رفع  اشکال نموده جریان برق  را برقرار می کند ؛  درین  صورت  

مًسله  حل میشود  ولی اگر  قطع برق  از فیوز نبود  به  سراغ احتمال 

به سراغ موارد بعدی .  اگر این بار  نیز به نتیجه  نرسید. بعدی میرود 

پیدا شود  می رود ویکی پس ازدیگری آنها راآزمایش میکند  تا راه حل

این مثال ساده  حامل  پیام های خوبی برای  کسی است  که  میخواهد  . 



روش  تحقیق علمی را  یاد بگیرد ؛  زیرا به زبان ساده  اورا با  مفهوم 

مًسله ،فرضیه سازی ؛ روش جمع آوری  اطالعات  وآزمایش  فرضیه 

حقیق ونتیجه گیری آشنا میکند  ونقش فرضیه را  در وصول  به هدف ت

.                                                                                                      واضح می نماید 

فرضیه عبارت  است  ازحدس یا گمان : درتعریف فرضیه میتوان گفت 

اندیشمندانه درباره ماهیت ؛چگونگی وروابط بین پدیدها؛آشیا  ومتغیرها 

ا در تشخیص  نزدیکترین  ومحتمل  ترین  راه  برای کشف که محقق ر

بنا براین فرضیه گمانی است موقتی  که درست .مجهول کمک می نماید

بودن یا نبودنش باید موردآزمایش قرار گیرد؛فرضیه براساس معلومات  

کلی وشناخت های قبلی  با تجارب محقق  پد ید می آید  این  شناخت ها 

ارب یا مطالعات  قبلی  باشد  ،  ازمنابع شفاهی  ممکن است براساس تج

.         بدست آمده باشد ؛یا درجریان مطالعات ادبیات تحقیق  حاصل شده باشد

درهرصورت ؛مجموعه  منابع مزبور  می تواند  ذهن محقق را آماده    

نماید  تا درباره ًچگونگی  متغیر ها  وروابط آنها  در تحقیق مورد نظر  

وپیش بینی بعمل آورد وحاصل آنرا درقالب قضایایی حدسی   حدس بزند

نکته ای که باید  درباره ء تفاوت فرضیه با نظریه .وخبری تدوین نماید 

وقوانین  یا معلومات کلی بیان شود این است که نظریه وقوانین  عمدتاً 

مشتمل  برقضایای کلی وعمومی هستند  وبه مورد خاصی تعلق ندارند  

مصادیق زیادی داشته باشند ؛  درحالی که  فرضیه  حالت    ومی توانند

کلی نداردومختص مًسله تحقیق است که از قضایای کلی ناشی می شود  

ولی درقلمرو  یک تحقیق  خاص  شکل می گیرد ؛ به همین دلیل ، یک 

محقق  نمی تواند  فرضیه ء خودرا  درتحقیق  مورد نظرش   بصورت 

رچند از قضایای کلی  به روش قیاسی  واز کل قضیه کلی بیان  نماید ه

به جزء  فرضیه سا زی  نما ید  وفرضیه های  خودرا  با قضایای کلی  

استنتاج نماید ، باید مفاهیم و اصطالحات مربوط به فرضیه را  به مًسله 

           .                                                                تحقیق خود محدود کند 



ویا میتوان فرضیه را  حدس علمی اثبات شده دانست  که رابطه بین     

س علمی  چند مفهوم را بشکل خبری بیان می کند پس فرضیه یک حد

.                                                                            است 

وده  که بطورکلی  یک فرضیه  شامل توضیح پیشنهاد یک موضوع ب    

یا توضیح کننده ای علت ومعلول موضوع موردنظر میباشد ویا  اینکه 

اگر این . پیشنهاد برخی از ارتبا طات بین دومتغیر را تدارک  می بیند 

توضیح  به ارتباط علت ومعلول باشد درآنصورت حداقل دربرگیرنده ء  

میباشد ( تقلمس)ویک متغیر غیر وابسته( غیر مستقل )یک متغیروابسته

متغیرها پدیده های قابل اندازه گیری اند که ارزش آنها میتواند تغیر کند 

بگونه مثال وضیعت ویاحالت یک صنف از پاین را به  وضیعت  باال )

یک متغیر وابسته  متغیری است  که ارزش فرض  شده ء آن (.  بردن 

عباره  دیگر  بحیث یک پیامد ویا نتیجه از متغیر مستقل تغیرکند  ویا به 

ارزش از یک متغیر وابسته منوط به ارزش متغیر مستقل میباشد  البته 

این فرض وحتمی است که رابطه واقعی بین این دونوع متغیر ها وجود 

یک  متغیر مستقل  متغیری  است  که  مقدارآن  توسط ازمونگر . دارد

جامعه یا درمورد تحلیل  غیر تجربی  ،  تغیرات در)  دستکاری میشود 

ممکن به طور مثال   به وضوح  د ستکاری  راهنمای (  واندازه گیری

شده باشد یا به عباره دیگر شاید که با  توضیح دستکاری و مانوپولیشن 

راهنمای شده باشد درین مطالعه  نفوذ وتاثیر  جنسیت  در ارتقاء متغیر 

رآن  جنس خواهد بود  ولی ارتقاء متغیر وابسته وتغیر د/مستقل  جنسی

.                                      درارتقاء این فرضیه  همه جانبه دروابستگی به جنس میباشد 

دانشمندان با استفاده ازهرآنچه که آنها توان آنرا دارندآنرا مورد  استفاده 

قرارمیدهند و به ایجادگری وخالقیت  شان می پردازند چه که توان این 

العات شان  درزمینه های  مختلف چه نظری  خالقیت شان را از اثرمط

ویا چه در رشته های دیگر ویا  قیاس کل از جز بصورت سیستیماتیک 

وغیره  بدست  اورده اند برای توضیح یک پدیده بکار می بندند  وآنرا 



تحت مطالعه شان قرارمیدهند ، دراینجا  هیچ   رهنمودی  قطعی  برای 

لم ا ست با داستانهای ازدانشمندان  با ایجاد فرضیه وجودندارد  تاریخ ع

ادعاهای پرتو افگن ازوقوع الهام واحسا س در آینده ها که بعداً  انگیزه  

آنها را بحیث شاهد بخاطرحمایت ویا رد ایده های  خود  بکار می برند 

              .                                                                 ویا آنرا نگه میدارند

یک فرضیه ً مفید با استدالل استقرایی  یا قیاسی  :  پیش گویی:  ثالثاً 

که بشکل تجربوی  مورد بررسی قرار گرفته باشد میتواند قادر به پیش 

بینی ویا پیشگویی  باشد  درصورتیکه اگر  نتیجه بدست آمده از تجربه  

رت  فرضیه  تحت  مغایر ویا در تضاد با پیش بینی قرار گیرد  درآنصو

ازمایش  نادرست وناقص بوده  و نیا ز به  تجدید  نظر دارد  ویا اینکه 

ضرورت آن پیش می آید  که  از آن بکلی صرف نظر شود  واز سوی 

دیگر اگر فرضیه مورد ازمایش  نتیجه پیش بینی را مورد تاید قراردهد 

میکند که پس ممکن است  که فرضیه درست باشد   ولی با آنهم  ایجاب 

درمعرض ازمایش بیشتر قرار گیرد ، چونکه   پیش بینی در اشاره  به 

طرح وبرنامه ریزیهای تجربی تا  هنوز نا معلوم  و یا  یک  پیش بینی 

که همین اکنون ) متفاوت ازیک پیش  بینی که نتجه آن ( ناشناخته شده)

                                                   .          معلوم وشناخته شده است میباشد ( شناخته شده است 

وقتی  که  یکبا ر اقدام  به پیش بینی :  تجربه یا ازمایش:رابعاً 

صورت گیرد چنین است  که یک ازمایش طراحی شده  یا یک فرضیه 

ای برنامه ریزی شده را تحت برسی وازمایش قرار میدهند وبعداً نتایج 

ز دو حالت نخواهد بود  یا که نتیجه  بد ست حاصله از آن هرگز خالی ا

آمده ازآن درست ومورد تاید  میباشد  ویا برعکس نتایج بدست آمده  از 

.                                                                                 فرضیه نا درست وغلط میباشد 

ایش دست بکار میشوند  دانشمندان  درمورد کسانیکه  به انجام یک ازم

ازمایشاتوفرضیه های آنها را با نگرش شفاف وبا صراحت همه جانبه 



موردتوجه ونقد قرارمیدهند وبرآن تاکید می ورزند که نگهداری سوابق 

ازما یشات و یا فرضیه ها  ضرور بوده که  گذارشات و نتایج حاصله 

بخشی ویک تجربییات باید ثبت ودرج گردد یعنی مدارک وشواهد ازاثر

آنها یعنی دانشمندان  همچنان  .پارچگی ازاین روش راباید درنظر داشت

.                                دربازتولید  نتیجه تجربی نیز کمک ودستیاری می نمایند 

تمامیت ویک پا رچگی  ازمایش  باید با  معرفی  کنترول  آن  مسلم      

تقریباً همانند ویکسان میباشند  تنها وقطعی باشد،  دراینجا  دو ازما یش 

دریک از آنها  عامل ویا سبب  در حال  ازمایش  متفاوت  اجرا میشود 

واین اجراًت  به تجرید هرپدیده  دارای علت ومعلول  خدمت می  نماید  

یک  ازمایش  دارویی را درنظر میگیریم   ومهم پنداشته : بگونه مثال 

د قت همه  جانبه اجراشود  چونکه  شاید  میشود  که این ازمایش باید با

تاثیرات  جانبی ناشی ازخود ادویه مورد ازمایش با شد  دوکتوران  ویا 

اجراکننده گان ازمایش  این کار را  شاید  با یک مطالعه  ازمایش کور 

 یعنی  که  هم داکتران  وهم  مریضان  در ازمایش  دور ازمایش کور)

 ند  واین  باعث  خواهد شد   که چانسمصرفی  دوا  بی  اطالع  هست

انجام دهند درین ( هرگونه تاثیر تلقینی  یا فریب هوشیارانه از بین برود

ازمایش  دوگروه ازبیماران  که تقریباً از نقطه نظر معیارات و شاخص 

های ایپید یمیک  یکسان اند انتخاب میشوند به یکی ازین گروه بیماران  

یعنی مواد غیر ودایی ) روه دوم آنها  دارونما ادویه تجویز میشود وبه گ

تجویز میگردد درین ازمایش ویا مطالعه ( که بشکل دوادراورده میشود 

کور نه داکتران ونه هم مریضان چیزی میدانند که به کی ها  دارو داده 

میشودوبه کی ها  دارو داده نمیشود ، این نوع  ازمایش بمنظور  بدست 

و موثق  بکاربرده    میشود چو نکه   ازمایش اوردن  تجربه  درست  

همانطورطرح ریزی  شده است وبا شکل واشکال متبادل ویا الترناتیبی 

آن  که ذیالً مورد بحث ما قرار خواهد گرفت کامالً در تضاد ودر تقابل 

                   .                                                                              میباشد 



زمانیکه یک ازمایش ویا تجربه  به پایه اکمال خود رسید یعنی تکمیل 

جمع (داده ها)شدیک محقق یا آزمونگر مالحظه  می نماید که آیا نتایج 

آوری شده  به  آنچه  که  پیش  بینی  شده  بود  سر میخورد و یانه ؟ 

فرضیه پیش بینی درصورتیکه نتیجه  گیریهای تجربی بد ست آمده  به 

شده در مطابقت نباشد محقق یا به اصالح کا ستی های آن  می پردازد 

ویا اینکه به ایجاد تیوری دیگر اقدام می نماید  واگر  تجربه مورد نظر 

بطوریکه (   در تیوری) درست وموفقانه بود درآنصورت به انتشار آن 

آورده با شند دیگران  ممکن است  همان نتایج را از تجربه شان بدست 

 .                                                                               به تکثیر  تجربه خویش داخل اقدام میشود 

 

گرام ا تجربوی است که اطاعت واقتدار درپرتو « ُپست»این یک دیاگرام معروف میل

                                                                                                           .پرداخته شده است جنایات مرتکب شده توسط  نازی ها  درجنگ جهانی دوم 

ازمایش نیاز مطلق نیست ؛ مشاهدات اگر  بر مبنای  ازمایش های           

علمی واقعی وآنهم در صورتیکه طرح آن بشکل متفاوت وحتمی نسبت 

ایشگاه کالسیک  مبتنی برعلم  صورت  گیرد خود  تجربه  است  به ازم

ودرین مورد  با  توجه  به  نگرانی  های اخالقی وارزشهای خالص از 

مانیپولیشن ویا د ستکا ری دربخش های جامعه ؛  کار جامعه شنا سا ن 

است که با بکار برد مواد درخور ضرورت را برای  ازمایش فرضیهء 

ویا از رشته های  علوم دیگر بغرض بسر رساند ن   شا ن بکار میبرند



ازمایش فرضیهء شان  استمداد  میجویند ؛ جامعه شناسا ن  بجای  حفظ 

ونگهداشتن  متغیرهای  ثابت  درتنظیمات  البراتواری  بکا ر روشهای 

می پردازند زیرا  به آنها اجازه  داده (  بگونه مثال رگرسیون )آماری 

جازه رادارند که به کنترول متغیرها درتجزیه وتحلیل  میشودویاآنها این ا

ونه نسبت به جمع اوری داده ها داخل اقدام گردند بطورمثال  در برسی  

ترویج جنسیت ؛ جامعه شناسان ممکن تاثیر طبقه اجتما عی را   با این 

احتمال  که متغیر شاید تاثیر اش را باالی ارتبا طا ت  جامعه   بگذارد 

یعنی برخالف آنکه  این متغیر ها را  . خویش قرار میدهند تحت کنترول

جامعه شنا سا ن  همچو  بعنوان  یک  ازمایش  واقعی  در یک  محیط   

البراتواری  اجرا  نمایند درعوض  روش های  اماری وا حصایوی را  

چونکه حالت بهتراز واریانس )بغرض ثابت نگه داشتن طبقه اجتماعی 

بکا رمی بند ند   پس  ( ماعی  بحساب برده میشود نسبی برای طبقه اجت

آنها   روابط  بین  جنسیت  و ترویج  را بیدون  تداخل  طبقه  اجتماعی  

دیده میتوانند بدین ترتیب ازما یش فرضیه درست است وبرای  عملکرد  

وکا رایی علم  به آن دلیل وبرهان  نیزایده ال  وارما نی  است چونکه 

ای استنتاج علت ومعلول است درحالیکه روش های یک روش بهتر  بر

.                     دیگرازازمون فرضیه  را طورمعمول درعلوم اجتماعی بکارمی برند 

روند وجریان علمی تکرار شونده میتواند  باشد   :ارزیابی وتکرار

ودرهرمرحله از روند  این  امکان  وجود دارد که  توجه یک دانشمند 

تکرار قسمت پیشین ویا مقدم از  این روند وجریان  بخود  را  مبنی بر

جلب نماید   بگونه مثال عدم موفیقیت ویا وامانده گی  یک فرضیه قبالً 

طرح شده  بمنظورد سترسی به یک پیشبینی جالب  وآزمون شده   قابل 

مالحظه  وقتی میسرنگردد  بدیهی  است  که  دانشمند  تصمیم میگیرد 

.                                           ضوع  وتعریف فرضیه مورد نظر  تجد ید نظر نماید تا در رابطه مو

نقطه قابل عطف و قابل یاداشت اینست  که  علم  بخودی خود  یک       

سرمایه عظیم اجتماعی است یعنی این علم است  که  دراجتماع سرمایه 



ف اجتماع مورد پذیرش گذاری می نماید وکارعلمی تنها آن زمان ازطر

وتاید قرار میگیرد  که نتایج تجربی  ونظری آن  دراجامع علمی توسط 

دیگران تکثیر شده باشد همچنان قا بل تذکر است  که تمام  دانش علمی  

در واقیعت  یک حالت تغیرات متوالی میباشد  که درهر زمان   ممکن 

قرار  داشته  است شواهد جدی را که با یک فرضیه  در تضاد طوالنی

باشد آن تضاد را ارایه وافاده نماید ؛بادرنظر داشت همین دلیل  مجالت 

علمی درواقع استفاده  بردن  ازیک  پروسه با ز بینی  است  که در آن  

معموالً  یک ) نسخه های خطی  دانشمندان با سردبیران مجالت علمی 

رد نظر  ازلحاذ درزمینه ًمو( معموالً ناشناس)همکاروهمتا ایکه (تا سه 

بررسی و ارزیا بی مهارت  وآشنایی  دارند  به  همچو وظیفه  گماریده 

میشوند ؛ داوران ویا صاحبان نظر  ممکن است  انتشار  مواد  ارزیابی 

شده  را توصیه بنمایند  ویا شاید  هم نه نمایند ویا اینکه   انتشار آنرا با 

ویا  نشر  موضوع   مورد افزونی بعضی  پیشنهادات  توصیه  نما یند  

نظر را درکدام  مجله  ویا  ژورنال   دیگر  تدارک  نمایند  پس  به هر 

صورت همچو اقدامات در واقع  خد مت بی  شایبه  برای حفظ  ادبیات 

ودر طرد وکاهش  خطا های  . علمی آزاد ومبرا از کار غیر علمی است

فیت اد بیا ت علمی را اشکار  کامال ً مثمر واقع میشود  وبطور کلی  کی

بهبود می بخشد ؛ اعالم وآماده گی کار قبل از رفتن  در مطبوعات عام 

پسند و معروف  از طریق این  روند   بطور  کلی  روی درهم کشید ن 

است ؛ همکار  گاهی اوقات  بشکل غیر  منصفانه  وغیر  مخلصانه به 

مواقع به  بررسی  موضوع  می پردازد  و یا  ممکن  است  دربعضی 

موضوع  بیش از حد برخورد سطحی نماید، بهرصورت  روند بررسی 

دقیق همکار وهمتا ویا پارتنر همیش  با موفقیت همراه نمی باشد ؛ بلکه  

موضوع مورد نظر توسط جامعه یا اجماع علمی میتواند هرچه گسترده 

                                       .                               تر مورد تایید وتصویب قرار گیرد 

تکثیر  یا تکرار مشاهدات علمی آنطوریکه در روش علمی بسیار مهم 



توضیح وتشریح گردید در واقع به ندرت گذارش داده میشود  ویا آصالً 

به آن توجه صورت نمیگیرد،داوران وسردبیران اغلب مقاالت و نوشته 

اوریجینل نیست ویاحاوی مطالب هارادرتحت نام اینکه مضمون ومقاله 

جدید نمی باشد  اقدام به  نشر وتکثیر آن  نمی نمایند  ؛  ولی  گاهگاهی  

گذارشی از نتیجه یک موضوع ناکام وشکست خورده به نشرمیرسد که 

پیرامون آن اختالف نظروعقیده ویا سو ظن ازتقلب نیزموجود میباشد ؛ 

وان یک عامل بازدارنده  تهدید عدم تکرارتوسط دیگران بهرصورت بعن

بسیارموثر برای بسیاری ازدانشمندان که معموالً تکرارداده های خودرا  

.                                                  چند بار قبل از اقدام به انتشار می سپارند  میباشد

بعضی اوقات مشاهدات مفید  یا خود پدیده ها  را نمیتوان بدست نشر     

رد  آنها شاید وقایع نادر باشند  یا حتی موضوع منحصر بقرد باشد ؛ سپ

تکثیرپذیری مشاهدات وتکرارازمایش ها تضمین می نماید که موضوع 

مورد نظردرست است ویا تاهنوزدرست درک نشده است خطا ها اغلباً 

میتواند قبل ازازمایش در البراتوار چهره نمایی کند که این خود میتواند  

.                                                                                                  ا نی در نشر موضوع مورد نظر گرددباعث ت

دردنبال :(نسبت میان علت ومعلول) همبستگی وعلیت

وپیگیری علمی تولید و توضیح بین متغیر ها دو رابطه مغشوش کننده 

 ؛ رابطه اشاره « نسبت علت ومعلول»  علیت و همبستگی:وجود دارد 

                                                       

   دیاگرام تفاوت بین رابطه وعلیت را نشان میدهد که مصرف آیس کریم  ارتباط به

واقعات جرم وجنایت دارد  الکن  هردو متغیرها  به کمی ویا زیادی درجه حرارت 



درارتباط میباشند لذا روابط بین مصرف آیس کریم وجرم وجنایت جعلی  ونادرست 

 .  است 

است که درآن  باهم یکجا  ( یا بیشتر متغیرها)به ارتباط بین دومتغیرها 

معکوس باشد ؛ /مستقیم  یا منفی/ تغیرمی نمایند ؛ ارتباط  میتواند مثبت

مثالً »یک ارتباط  مثبت  بد ین معنی ا ست  که زیاد شد ن یک متغیر 

.  میدهد « مثل جرو جنایت»متغیردیگررانیزافزایش«مصا رف شیریخ 

زیرایک همبستگی منفی مخالف همبستگی مثبت است  یعنی  در تقابل 

یکدیگرخود قراردارند وان بدین معنی که اگر یک متغیرافزایش یابد یا  

متغیر د یگر کاهش «  مثل وضیعت اجتماعی اقتصادی» بیشتر گردد  

                        .                                 « مثل میزان مرگ ومیر نوزادان » می یابد 

یا )اشاره به ارتباط  بین دومتغیرها «  نسبت علت ومعلول » علیت    

می نماید که در آن تغیر یک متغیر  زمینه تغیر متغیر (بیشتر متغیرها

دیگر را مساعد میسازد وبه همین ترتیب  تغیریک متغیر ، تغیر متغیر 

:                                 زیرین میباشد  دیگر را باعث میشود که دربرگیرنده سه معیار

.                                                                                 متغیرها باید باهم درارتباط باشند*  

    تغیر درمتغیر وابسته باید زمینه تغیر متغیر غیر وابسته را در   *  

.                                                                       ودوزمان سبب ش  وخت       

       است  که  (  سومی)باید نشان داده شود  که متغیرهای مختلف *  

      طوریکه فهمیده میشود » باعث  تغیردرین دومتغیرموردعالقه     

                                       .  نه می شوند «  نادرست وجعل است    

این تفاوت ها را میتوان دریک مثال توضیح داد،  مصرف  آیس کریم 

.                                                                              با واقعات جرم وجنایت  ارتباط مثبت دارد

باال از آن  ذکرنمودیم   با استفاده ازروشهای علمی مشخص شده که در 

خواننده بال فاصله طی سوالی توضیح این رارابطه را باید جویا شود ؛ 

نکته ای که یک عبارت ساده ودرعین حال قابل توجه باید معرفی شود  

اگرشما به سه معیارکه در فوق . ارتباط علت ومعلول نیستاینست که  



ابطه  بین مصرف  آیس قبالً ذکر شد نگاه نماید  درخواهید یافت  که ر

که آنها  » کریم وجرم وجنایت فقط با یکی از معیارهای سه گانه  فوق 

مطابقت می نماید ؛ توضیح واقعی این روابط  « با هم یکجا درتغیر اند 

مصرف آیس کریم  و فزونی جرم : مقدمه ای برای متغیر سومی است 

ن دومتغیر ها باهم  وجنایت  در ماه های تابستا ن  بیشتر میگردد؛ لذا ای

درارتباط اند ، مصرف آیس  کریم  باعث  جرم و جنا یت  نمیگردد یا 

معکوس آن بلکه هردو  متغیر ها ویا تغیراتی که درآنها بوجود می آید  

به بلند رفتن درجه حرارت  در ماه های تابستان وابسته و یا  وارتباط 

                                           .                                       دارد 

معلول  /این موضوع درخور اهمیت است  که موجودیت رابطه  با علت

سرسام اور وگیج کننده نبوده ،موضوع چنین است که ارتباط اغلباً بین 

متغیرها وجود داشته میباشد ولی  چنین به نظرمی آید که همچو روابط  

درک مشخص ا ز رابطه  بین متغیر ها    اغلباً جعلی ونادرست میباشد

.                                                 یک رکن وعنصر مهم از فرایند علمی شمرده میشود 

هما نطوریکه بین جامعه شنا سی پوزیتویستی وجامعه  :کمی وکیفی

فرق وجود ( واژه المانی یعنی فهمیدن«verstehen»)شناسی شناختی 

ررسی که صورت گرفته است اغلباً بین دونوع از جامعه شنا دارد با ب

                                                          . کمی وکیفی :ختی نیز تمایز وتفاوت  وجود دارد 

پد یده های   گاه  ید ت جامعه  شناختی  از د روش های کمی تحقیقا     

طبقه اجتماعی را میتوان  :نه مثالاجتماعی میتواند اندازه گیری شودبگو

باال ،متوسط  : با در نظرداشت روش های کمی به گروپ های مختلف 

وطبقه پایین تقسیم نمود  وهمچنان میتوان  هریک از تعداد متغیرهاویا 

مثل  درآمد، د ستیا بی  به آموزش : ترکیبی ازآنها رااندازه گیری کرد 

جامعه شناسان  با درنظر .  وپرورش  قدرت ومنزلت وپرستیژ  وغیره

داشت روش کمی بیشتر متمایل  اند تا ازروش های خاص  جمع آوری 

داده ها وازمون فرضیه ازجمله از طرحهای تجربی ، بررسی ، تجزیه 



.    وتحلیل داده ها ی ثانوی  وتجزیه وتحلیل های  آماری  استفاده نمایند 

جامعه شناختی ازمنظر   دنباله روان  میتود وروشهای کیفی  تحقیق    

بیشرتمایل نزدیک شدن به پدیده های اجتماعی را (verstehen)درک 

دارند آنها یعنی این جامعه شنا سا ن  تالش می ورزند  تا از یک پدیده 

خاص  اجتماعی درک عمیق  و همه جانبه  داشته باشند ، آنها همچنان  

ور تجزیه وتحلیل  اغلباً  بصورت  عمدی  برکمیت  الزم  آماری  بمنظ

آماری  در رسیدن  به عمق تجزیه وتحلیل  از پدیده مورد مطالعه تکیه 

.                                                                                    می نمایند 

همچنان جامعه شناسانی وجود دارند که یک میتود ویا میتود دیگری     

خویش قرار میدهند  ویا جامعه شناسان دیگری هستند  را مورد استفاده 

که بمنظورنیل به سودونفع بهتروخوبترازمزایایی روشها وبرخوردهای 

ترکیبی استفاده  بعمل  می آورند  این  نظریه  کمی وکیفی بعنوان یک 

رویکرد ویابرخورد تکمیلی  میتواند پذیرفته شود،نتایج حاصله  ازیک 

:  یدا شده درروش دیگرراپرنماید ؛بگونه مثال روش می تواند شگاف  پ

روشهای کیفی میتواند الگوی بزرگ ویا بطورکلی یک نمونه درجامعه 

باشد در حالیکه  روشهای  کمی  درجامعه  میتواند  به  توضیح مطلبی 

           .                            کمک نماید که یک فرد چگونه قادر به درک آن الگوها  شده میتواند 

جامعه شناسان مانند همه انسانها دارای :عینی در مقابل انتقادی 

ارزش ها ،باورها ، وحتی پیش  داوریها  و پیش فهمی ها از آنچه  که 

ممکن است درپایان تحقیقات خویش بد ست می آورند  میبا شند،جامعه 

ظر شناسان درتمایل به تغیر ودگرگونی جهان نیز مصون نیستند بناً ازن

جامعه شنا سی برای جامعه شناختی دوروش پدید آمده است که تاکنون 

رایج ترین روش وبرخورد؛ رویکردی است  که ازطرف  ماکس ویبر 

حمایت شده ویا  برسمیت  شناخته شده  است  چنانکه دانشمندان علوم 

اجتماعی بصورت منطقی ازآن استدالل بعمل می آورند وآن بدین نحوه  

استدالل درداخل یک صنف درسی آنهم ازطرف شخص  که بیان همچو



ویااشخاص غیر حرفوی وغیر علمی هرگز  جایز نیست ، ماکس ویبر 

به این موقف وموقیعت با چند دلیل چنین برخورد می نماید ویکی ازین 

برخورد اصولی را دربحث علمی خود  ازعلم بعنوان  حرفهء مشخص 

فرد که درموقیعت باال قرار  یاد اوری می نماید  وآن اینکه برای یک

باشد مناسب نیست  ( مانند یک استاد )داشته باشد وصاحب قدرت ونفوذ

که شاگردان خودرا بخاطرآنکه ازاین صنف به صنف دیگرارتقا نمایند 

ویبر استد الل  مینماید   . به جبر وزور وادارد که نظریا ت اور بپذیرند

علوم اجتماعی در خارج که بیان همچو موضوعات  برای دانشمندان  

از صنف درسی کامالً جایز است تا نظریات خویش را درمیان گذارند  

که این خود در واقیعت امر برای دانشمندان علوم اجتماعی ویا آنهایکه 

با سیاست ودیگر فعالیت های اجتماعی درگیرند  بعنوان  سپر و مدافع  

ه علوم اجتماعی نظریات شان محسوب شده میتواند ؛ برخورد عینی  ب

درتحقیقات جامعه شنا ختی ونشرات متدواول وبقوت خود تاهنوز باقی 

مانده است وآنهم به دلیل امتناع  درتعامل با مسایل اجتماعی در سطح 

عقاید  وباورها چونکه  به جای  تمرکز باالی   عقاید   بهتر است  به 

                                            .         روی داده ها  ونظریا ت بیشتر متمرکز گردید 

روش عینی با روش انتقادی درتضاد وتقابل قرارمیگرد چنانچه که     

کارل مارکس  ریشه های آنرا  در ساختار های اقتصادی کامالً برمال 

وبرهنه ساخته است ؛  هرکس که با نظر یه های مارکسیستی  آشنایی 

ه مارکس جامعه را فرا تر از توصیف داشته باشد  متوجه خواهد شد ک

و تشریح آن بخاطر تغیرستوده واز آن حمایت نموده است ؛ آز آنجایکه 

مارکس جامعه سرمایه داری را نمی پسند ید   نیروها را  بخاطر تغیر 

این سیستم فرا میخواند ؛ این روش ویا برخورد به جامعه شناسی است  

به عمل ) اسی انتقادی  می نامند که اغلباً امروز آنرا بصفت جامعه شن

بعضی ازمجالت جامعه شناختی بر جامعه (تحقیق وپژوهش نگاه شود 

شناختی انتقادی بیشترمتمرکز میگردند چنانچه برخی ازهمچو برخورد 



بحرانی ( فیمینیزم بگونه مثال تفکر سیاه وسفید فیمینستی است ) ها ذاتاً 

                                                            .                              میباشد 

اندیشه های اخالقی برای جامعه  شناسان  بویژه :  اصول اخالق

مهم  والزمی میباشد  چونکه بخاطر تحقیق موضوع  ومسایل مردم  

می باشد ، مهمتر بودن اندیشه های اخالقی در اینست   که ،  جامعه 

. مجموعه دقیق از رهنمودهای اخالقی میسازد  شناسان را پا بند به

درتحقیقات جامعه شناختی درنظر گرفتن برخورد اخالقی  روش خیلی 

با اهمیت تلقی میشود تا شرکت کننده گان شامل تحقیقات  ویا  کسانیکه 

باالی آنها  تحقیقات صورت میگیرد احساس کدام خطر وصد مه را نه 

یزی تضمین شده است که ازمطالعه نمایند برخورداخالقی درواقیعت چ

میتواند متفاوت باشد یعنی که یک شیوه خاص  مختص بخود ا ست که 

باید پژوهشگر بخاطر درست بودن تحقیقات خود آنرا جداً درنظرداشته 

باشد ،دراینجا  مالحظات چند عمومی  وهمگا نی  وجود دارد که نباید 

انان نیا ز  به  موافقه فراموش گردد مثالً  پژوهش  در کود کان ونوجو

ورضایت پدرومادر دارد ؛ تحقیقات وپژوهش در بزرگ ساالن نیز  به 

رضایت وموافقت اگاهانه شرکت کننده گان درتحقیقا ت تعلق دارد  که 

نباید آنها را با جبروزورشامل پروسه تحقیق ساخت ویا با آنها برخورد 

حساس و مرموز غیر اخالقی نمود ؛ بمنظور بد ست آوردن اطالعات  

دوشیوه  اضافی برخورد که عبارت از (  مسایل جنسی ودرآمد وغیره)

محرمانه بودن وگمنام بودن شرکت کننده گا ن درتحقیق  می با شد جداً 

با ید درنظر گرفته  شود ، به  همین دلیل است  که  اکثریت  پوهنتونها  

ا محرم  نگاه فیصله ها و نتایج  تحقیقات  سازما ن  هییت مدیره خود ر

میکنند  که این  خود یک  برخورد  اخالقی  وتضمین  کننده مصونیت  

.                                                          شرکت کننده گان در تحقیق و پژوهش میباشد 

باید خاطر نشان ساخت که برخورد اخالقی در تحقیقات بعضاً توسط    

بمطالعه مسایل انسان عالقمند میباشند مراعات برخی از دانشمندان که 



نمیگردد چنانچه ازمطالعا ت همچو موارد متعد د  معلوم شده است  که 

را در نظر   اکثرپژوهشگران درهنگام تحقیق و پژوهش اصول اخالقی

نگرفته وآزآن عدول نموده اند ازجمله میتوان ازازمایش پروژه سفلیس  

مردان فقیرسیاه پوست ( 399)درآن  یادنمود که(Tuskagee)توسکاگی

مبتالبه سفلیس به نسبت برخورد غیراخالقی که به آنها صورت گرفت 

ند ومتقبل انزار ناگوار مریضی  ازادامه تداوی مریضی شان ابا ورزید

شان شدند ویا میتوان ازبرخورد غیر اخالقی وغیر انسانی نازی ها یاد 

.         وناگون خویش قرار میدادندنمود که انسانها را درتحت ازمایش های گ

که (  Susan M. Reverby )ویا میتوان ازمحتوای مقاله اخیر سوزان

به افشای یک رازمرموزغیراخالقی پرداخته دراینجا یاد اورشویم وآن 

اینکه ازمایش های غیر اخالقی گستر ده تر از مطالعه  توسکاگی یکی 

الت متحده امریکا  متقبل شده  هم  تحقیق بعدی که بود جه آنرا دولت ایا

است مطالعه هزاران بندی ومحبوسین گواتیماالیی  که  مبتال به سفلیس 

اند هدف ازتخقیق ومطالعه که  ایا با  تجویز پنسیلین  این  مبتالیان  به 

سفلیس شفا خواهند یافت ویا نه ؟ اینست نظارت های اخالقی که درعلم 

جلوگیری  ازنقض  حقوق  بشر   طرحریزی شده است  و آنهم  زیرنام

.                                                                                  درجهان امروزی 

اخالقی   ازنظر را   حرفه وضوابط   جامعه شناسان باید  که اصول    

پژوهش   در  صداقت که   است    بدیهی همیشه درنظر داشته باشند ، 

جامعه    یه وتحلیل ودر نشرات خیلی ها مهم وضروری میباشد،درتجز

شناسا ن که داده های شان د ستکاری شودویاعضویت شان از سازمان 

حرفوی لغو شود طبعاً باعث رنجش خاطر شان میگردد و به این شکل 

منافع خودرا ازدست میدهند  باید خاطر نشان ساخت که   تضاد منافع   

بمالحظه میرسد که ازصورت حساب و منبع   یک جامعه شناس زمانی

آن بودجه تخصیص داده شده  که برای تحقیق وپژوهش  درنظر گرفته 

شده است تجسس صورت گیرد، این  نوع  برخوردها  طبعاً تا ثیرا ت 



ناگوار خودرا باالی تحقیق وپژوهش میگذارد و  درواقیعت امر همچو 

و اخالق  یک پژوهشگر روش ها مغایر  اصول  و اسا سا ت  حرفه  

.                                                                          میتواند تلقی شود 

بعد ازبحث مفصل وهمه جانبه :  جامعه شناسی بما چه میگوید

از جامعه شناسی  این توان را بدست آوردیم که جامعه خودرا بشناسیم 

باشیم ،محدودیت های جامعه شناسی   ویا ازجامعه درک وفهمی داشته

آنقدر  قابل ارزش نیست  که مارا از تحقیق وپژوهش به ارتباط جامعه 

وادارد ویامانع تحقیق ما شود ولی با آنهم شماری ازپرابلمها ومشکالت 

قابل توجه درزمینه تحقیق میتواند بمالحظه رسد که تذکر این مشکالت  

                                                       :  طور ذیل ضروری پنداشته میشود 

سلوک ورفتار مغلق وپیچیده انسان ، ساخت وتولید  بویژه  درسطح * 

.                                                        فردی  قابل مالحظه در زمینه تحقیق و پژوهش

ه درحال مطالعه قرار حضور محققان  میتواند  تحت تاثیر  این پدید* 

.                                                                                    گیرد 

جامعه بصورت متداوم درتغیر وتحول میباشد  وبرای جامعه شناسان * 

مشکل وپرابلم راخلق می نماید تا به  مطالعه  مستمرو یکنواخت  شان  

ن است  که بر اساس  تحقیقات جامعه شناسا ن دوام دهند  همچنان ممک

بگونه مثال  بنا به شهادت )تغیرات وارده  درجامعه برمال وهویدا شود 

( .                                                               جامعه شناسان مبنی بر ادغام مدارس ومکاتب 

رت  پیگیر  بخشی برای جامعه شناسان دشوار خواهد بود که  بصو*  

.                 اززنده گی اجتماعی خویش راوقف مطالعه یک پدیده اجتماعی بنمایند

فلهذا  درین صورت  الزم می افتد  تا محدودیت های جامعه شناسی     

را  بهتردرک نمایم ،انچنانیکه کمک های جامعه شناسی ما رادر درک 

وابزار های مفید  برای درک ازجامعه ویاهمچنانیکه  به ارایه نظرات  

انسان  بعنوان موجود اجتماعی  بمایاری رساند یا رهنمودی را بخاطر 



درک ازجامعه و انسان اجتماعی بدسترس ما گذاشت   میتوان  اهمیت 

 .    جامعه شناسی درک کرد 

                                                                                 

 وام دارد د                                       
 


