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در دوراني به سر مي برمي آه جامعه شناسي بيش از پيش از دنياي مورد مطالعه اش فاصله                  ••
گروه هاي " به   در چنني دوراني، بزرگ ترين چالش جامعه شناسي مردم مدار پرداخنت        . گرفته است 

به جاي آن آه جامعه شناسي  مردم مدار را با          . گوناگون و آمیخنت با آنان است       " مردمي
 جامعه شناسی جا     بي توجهي به حال خود واگذارمي، مي بايد آن را به نوعي در چارچوب رشته             

به اين ترتيب، با به رمسیت شناخنت جامعه شناسي مردم مدار، روحي تازه به                     . دهیم
با بررسي تقسيم آار جامعه شناخيت، به وابستگي         .  شناسي مي دميم و تقويتش مي آنيم     جامعه

متقابل و در عني حال مبتين بر رقابت و تضاِد انواع چهارگانهء معرفت جامعه شناخيت پي                    
معرفت مبتين بر ختصص، معرفت انتقادي، معرفت معطوف به سياست گزاري، و                : خواهيم برد 

 .معرفت مردم مدار
هبرتين حالت، رشد و رونق هر يك از اين چهار نوع معرفت، در گرو رشد و رونق سه  نوع                    در  

البته، هريك از اين انواع مي تواند به آساني شکلی آسیب گون پیدا کند و به               . دیگر است 
در واقع به اين    . دليل حترميش از سوي آن سه  نوع ديگر و يا تبعيتش از آهنا قرباني شود                

ناسی به ميدان قدرتي مي ماند آه در آن انواع چهارگانه معرفت حضور                ترتيب ،جامعه ش  
حمتواي هر  . چنني تصويري مطالعه ء رابطهء بني اين چهار نوع معرفت را ترغیب مي آند           . دارند

يك از انواع چهارگانهء معرفت جامعه شناخيت از زماني تا زمان ديگر و از آشوري به آشور                 
 از آن ها الگوهاي شغلي متفاوتي در اختيار افراد          کال، هر ي  ديگر فرق مي آند و در عني ح      

دست آخر اينكه، از مقايسه علوم و رشته هاي گوناگون دانشگاهي نتيجه              . قرار مي دهند 
بنابراين، در شرايطي آه جامعه      .  وصل است  3"گروه هاي مردمي "مي گريمي آه جامعه شناسي به      

 ••نفع جامعه شناسي در دفاع از جامعه مدني استمدني مورد تعرض بازار و دولت  واقع شده، 
 

 
 

صورتش رو به   : فرشته تاريخ را اينگونه به تصوير آشيده اند      
آن چه را  ما زجنريه اي از وقايع می بینیم، او             .گذشته است 

بليه اي مي داند از انباشت ناآامي های پی در پی  که بر سر             
دارد آه  فرشته تاریخ خوش تر می         . راهش پرتاب می شوند    

. مباند، مرده ها را بر انگیزاند و ویرانه  ها را آباد آند           
 هبشت وزيدن گرفته با چنان هیبتی         اما طوفاني که از جانب    

در ميان بال هاي او می وزد آه توانايي بسنت آن هارا از او             
طوفاني آه ناگزير او را به مست آينده اي سوق          . گرفته است 

 اين مهه در حالی است آه         مي دهد آه به آن پشت می آرد و         
اين طوفانی است که    . آوارهاي مقابل او سر به فلك مي آشد       
 .ما آن  را توسعه و پيشرفت مي ناميم

  والرت بنیامني-
 

 تز معروف خود را در مورد فلسفه تاريخ زماني نوشت آه ارتش نازي پاريس                9والرت بنیامني   
او آرمان های   . ا به تصرف در آورده بود     حمبوب او، مظهر حتقق آرمان های متدن و مدنیت، ر          

. از دست رفتهء متدن و مدنیت را در قالب شخصيت تراژيك فرشتهء تاريخ به تصوير مي آشد                  
در سال  . عبث مي آوشد تا متدن را از حرآت به مست ختريب و تباهي بازدارد               فرشته اي آه به    

تالينيسم بدل می گشت و بین      ، زماني آه سرمايه داري به فاشيسم، و سوسياليسم به اس          1940
فاشیسم و استالینیسم ائتالفی شکل گرفته بود، تصوير بنجامني از آينده تصويري دلگیر                 

 نيز، گرچه آمونيسم مضمحل شده و فاشيسم به            21امروز، در آغازين سال هاي قرن       . بود
ان بر روي   خاطره اي دهشتناك بدل گشته است، آوارهايي آه متدن از خود به جا مي گذارد مهچن             

سرمايه دارِي جلام گسيخته امروزه به سلطه مستبدانه بازار منجر شده           . هم تلنبار مي شوند  
گفتمانی که حول احیا و استقرار دموآراسي شکل گرفته است اغلب به ابزاري براي                . است

سرپوش گذاری بر منافع قدرمتندان ، حتديد حقوق شهروندان، نشر اکاذیب و حيت اعمال خشونت                
فرشتهء تاريخ، بار ديگر در چنربهء طوفان وحشت زايي آه از مست هبشت مي وزد             . ل گشته است  بد

 .گرفتار آمده است
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جامعه شناسي در ابتدا آرماني جز اين نداشت آه به سان فرشته تاريخ، نظم را در ميان                   

مارآس آارل  : پاره پاره هاي مدرنيته جست و جو آند و حتقق آرمان های متدن را ممکن سازد                
اميل دورآيم مهبستگي ارگانيك را از دل آنومي        . سوسياليسم را از ازخودبيگانگي جنات داد     

ماآس وبر به رغم هشدارهايش در مورد قفس آهنین مدرنیته توانست           . و خودحموري بريون آشيد   
در . آزادي را در عقالنيت آشف آند، و به دنیای افسون زدایی شده ما معنایی تازه ببخشد               

آفريكانيسم را در برابر نژادپرسيت و امپرياليسم علم         -، پان 4وي آتالنتيك، دوبوا  اين س 
اما . آرد و جني آدامز آوشيد از دل جنگ و ستيزه جويي، صلح و جهاني گري را بريون بكشد                  

درست در اين هنگام طوفان پيشرفت و توسعه به جان جامعه شناسي  افتاد و باليدنش را                    
يان که عزم خود را براي تغيري دنياي پريامون خود جزم آرده                بر خالف پيشين  . مانع شد 

 .بودند، ما اغلب فقط در جهت حفظ وضع موجود آوشيده امي
 

جامعه شناسي در تالش و تقال براي به دست آوردن جايگاهي در ساختار دانشگاهي بود که                    
و ) 1949( مرتون   دانش ختصصي خود را اجياد آرد؛ نظريه پردازي  های برجسته و درخشان رابرت            

 .از اين قبيل تالش ها بود) 1951و 1937(نظريه آالن تالكوت پارسونز 
 

، 1950با مرور آثار جامعه شناخيت دههء          ) 1961(سيمور مارتني ليپست و نيل امسلسر            
پیروزمندانه اعالم آردند آه جامعه شناسان باالخره موفق شده اند بر صبغهء اخالقي                    

اين براي اولني بار نبود آه      . و در مسري حرآت به مست علم بیفتند       جامعه شناسي غلبه کنند    
اما مهچون گذشته،   . رويكرد آنيت توجه خنبگان حرفه اِي جامعه شناسي را به خود جلب آرده بود           

چندين سال بعد در صحن        . ديرپا نبود " علم حمض "تالش برای تبدیل جامعه شناسي  به         
 شاهد اعرتاضات   –شینهء قويرتي در جامعه شناسي داشتند       به خصوص در آهنا آه پی      –دانشگاه ها  

مسئله اي آه جامعه شناسي   . سياسي براي آزادي بيان، حقوق مدني، و استقرار صلح بودمي            
فرشته تاريخ بار ديگر باهلايش     . وفاق و رويكرد غري انتقادي اش به علم را زير سوال برد           

  .را می گشود و آمادهء پرواز می شد
 

توسعه و پيشرفت نه تنها بر زندگي فردي ما به عنوان جامعه شناسان حرفه اي                ديالكتيك  
اشتياق اوليه براي استقرار    . بلكه به طور آلي بر رشته جامعه شناسي سايه افكنده است           

عدالت اجتماعي، برابري اقتصادي، حقوق بشر، حميط زيست پايدار، آزادي سياسي و يا به                 
 آه بسياري از ما را به حتصيل جامعه شناسي سوق داده               زباني ساده استقرار جهاني هبرت     

واحدهاي درسی استاندارد شده، شرح درس هاي      . اکنون جاي خود را به مدرك گرایی داده است        
تاييد شده، آزمون هاي دشوار، پايان نامه  هاي سفارشي، ضرورت انتشار مطالب در فصلنامه              

و باالخره زیر نظر گرفنت مهكاران قدمي و         های علمی، سوابق و عناوین اداری دهان پرکن،           
جديد براي حصول اطمينان از اينكه از قافله عقب نيفتاده امي، مهه و مهه، بر اين موضوع                   

با اين حال و  به رغم مهه این فشارها، آتش آن رویکرد اخالقي اوليه نسبت                 . داللت دارند 
ه شناخيت مني توان به راحتی مهار     بر روح و بینش جامع    . به جامعه شناسي مهچنان افروخته است    

 .زد
 

 هم در قالب حرآت فردي جامعه شناسان هم به منزلهء          –به رغم مهه اين فشارها، جامعه شناسي       
ما قرني را صرف بنای دانش حرفه اي خود و ترمجه درک            .  به بار نشسته است    -رشته ای علمی 

عامه /لم را به زبان عرفی     اکنون وقت آن رسيده است آه ع        . عامه به علم آرده امي    /عرفی
. ترمجه آنيم و دانش خود را به ميان آساني بربمي آه آن را از ایشان وام گرفته بودیم                     

وقت آن رسيده است آه مشكالت شخصي افراد را به مسائل عمومي تبديل آنيم،و به اين                      
 که  5ریجامعه شناسي مردم مدا . ترتيب، براي جامعه شناسي از نو تار و پودي اخالقي ببافيم          

 . است نه نايف آن6من از آن سخن می گویم مکمل جامعه شناسي حرفه اي
 

فراخوان من براي به رمسیت شناخنت جامعه شناسي مردم مدار مهه جا به مذاق خماطبامن خوش آمده                
 .و حترکاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است

 
ليت جامعه شناسي  مردم مدار   ابتدا در مورد مقبو    . دهم  تز ارائه مي    11من در اين مقاله      

در اين خبش، من هم تقسيم آار       . داليلي ارائه مي آنم، سپس انواع گوناگون آن را برمی مشرم         
را مورد بررسي قرار مي دهم و هم جامعه شناسي را به              ) مهبستگي بني اجزا  (جامعه شناخيت  

چهارگانه من ماتريس      . مطالعه می کنم  ) رقابت بني اجزا    (مثابهء يك ميدان قدرت         

                                                 
4 W. E. B. Du Bois 
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  وارجنبش قیچی: تز مشاره يك
با توجه به اينكه جامعه شناسي بيشرت به چپ گرایش دارد و دنيايي آه ما در آن زندگي                     

پيدا آرده است، نياز به جامعه شناسي مردم مدار هم نسبت به          مي آنيم بيشرت به راست گرايش      
 .گذشته قويرت و حتقق آن دشوارتر شده است

 
در نيم قرن گذشته، جامعه شناسي به حلاظ سياسي رنگ و بويي انتقادي گرفته است در حايل                   

  از اعضاي  1968وقيت آه در سال      . آه دنياي مورد مطالعه اش در جهت خالف حرآت آرده است           
 3/2اجنمن جامعه شناسي امريكا خواسته شد تا در مورد جنگ ويتنام بيانيه اي صادر آنند،                

در حايل آه در   . راي دهندگان با موضع گريي اجنمن و ورودش به مسائل سياسي خمالفت آردند              
 و تقريبا مهني    -9آهنا خمالفِت فردي خود را با جنگ گزارش آرده بودند           % 54نظرسنجي ديگري   

 سال  35، یعنی   2003  در سال     10.آل مجعيت امريكا نيز با جنگ ويتنام  خمالف بودند         درصد از   
بعد، بيانيه مشاهبي، اين بار در مورد جنگ با عراق، براي راي گريي در اختيار اعضاي                    

 راي دهندگان با موضع گريي اجنمن در مورد جنگ با         3/2اجنمن جامعه شناسي امريكا قرار گرفت و       
راي دهندگان خمالفت خود را با     % 75 مهم تر آنكه در نظرسنجي مرتبطی       11.ندعراق موافقت آرد  

از آل مجعيت امريكا با جنگ       % 75اين در حاليست آه      . جنگ عليه عراق اعالم آرده بودند      
 12.عراق موافق بودند

 
به رغم  .  اين يافته ها قدري غريمنتظره است      1960با توجه به رواج گرايش هاي چپ در دهه          

، جامعه شناسان سياه پوست، جامعه شناسان      1968گردمهايي ساالنه اجنمن در سال         آنکه در    
راديكال، و زنان جامعه شناس به طرح صریح مطالباتشان پرداختند، گروه های خمالف مهچنان               

بيشرت اعضا حتت تاثري لیربالیسم حمافظه کار حاکم بر جامعه شناسِي دوران             . در حاشيه بودند  
البته در گذر زمان،     . شتند و در چنان فضايي رشد آرده بودند          پس از جنگ قرار دا      

با حضور و   .  به شكل رقيق شده اش در حرفهء جامعه شناسي رخنه آرد          1960راديكاليسم دههء   
 به پست هاي مديرييت در     1960مشارآت فزاينده زنان و اقليت هاي نژادي و ارتقاء نسل دههء            

 جامعه شناسي نيز به طور آلي رنگ و بوي انتقادي            دانشكده ها و اجنمن جامعه شناسي، رشته    
 13.به خود گرفت

 
به مهني دليل، جامعه شناسي سياسي از مطالعه ويژگي هاي دموآراسي مبتنی بر انتخابات در                

به عنوان فرايندهایی   (امريكا به مطالعهء رابطه دولت با طبقات و جنبش هاي اجتماعي              
جامعه شناسي کار و   . يق مشارآت دموآراتيك روي آورد    و مهچنین مطالعهء روش هاي تعم    ) سياسي

اشتغال از مطالعه فرايندهاي سازگاري با حميط آار به مطالعه فرايندهاي سلطه و                     
جامعه شناسي قشربندي هاي اجتماعي از مطالعه حترك اجتماعي         . جنبش هاي آارگري روي آورد    

تغري نابرابري هاي اجتماعي و    درون سلسله مراتب منزلت هاي شغلي به مطالعه ساختارهاي م          
در جامعه شناسي توسعه، نظريه توسعه       . طبقه و نژاد و جنسيت ـ روي آورد          –اقتصادي  

نيافتگي و حتليل هاي نظم جهاني و توسعه از باال و حتت محايت دولت جانشین نظريه                         
 نظريه اجتماعي، تفسريهاي راديكال تري از وبر و دورآيم در اختيار             . مدرنيزاسيون شد 

فمينيسم . گذاشت و مارآس را نيز به عنوان یکی از بنیانگزاران خود به رمسیت شناخت                 
گرچه به آانون نظریه اجتماعي راه نيافت اما تاثريات مهمی بر حوزه های گوناگون                     

                                                 
7 Policy Sociology 
8 Critical Sociology 
9 Rhoades 1981: 60. 
10 Mueller (1973: Table 3.3). 
11 Footnotes July–August, 2003. 
12 Gallup Polls 

 نفری که به عنوان اعضای شورای مرکزی اجنمن انتخاب شدند فقط یکی شان زن بود                19، از   1968در سال    13
 درصد اعضای شورای مرکزی را زنان و اقلیت ها          50،  2004در سال   . و باقی مهه مرد و سفیدپوست بودند      

هء دکرتا در جامعه     از میان فارغ التحصیالن دور     1969 تا   1966مهچنین بین سال های     . تشکیل می دادند  
از سوی دیگر، در    .  درصد رسید  58.4 به   2001این میزان در سال     .  درصدشان زن بودند   18.6شناسی فقط   

 درصد از فارغ التحصیالن دورهء دکرتای جامعه شناسی قالیت بودند،            14.4، تنها   1980حالی که در سال     
 . درصد افزایش یافت25.6 این میزان به 2001درسال 
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اگر آه جانشيين نسل هاي سياسي با يكديگر و حمتواي متغري جامعه شناسي يكي از اهرم هاي این                

. قیچی باشد، اهرم ديگری آه در جهيت خمالف حرآت مي آند، جهاني است آه ما مطالعه مي آنيم                
بيش از پيش مطرح مي شود جامعه شناسان نشان داده اند        به رغم آنكه شعار برابري و آزادي         

 سال گذشته، با گسرتش      25در  . آه نابرابري و سلطه در جهان دائما در حال افزايش است            
و مهچنني با استقرار دولت هاي زورگو و مستبد، هر           ) و نابرابري هاي مالزم با آن     (بازار  

حقوق مدني به دست آمده بود، از دست         آنچه پيشرت در حوزه هايي مهچون امنيت اقتصادي و           
رفته است؛ امري آه به تضييع حقوق شهروندان هم در سطح ملي و هم در سطح بني املللي منجر                   

در اغلب مواقع دولت و بازار با هم عليه بشريت ائتالف آرده اند؛ ائتالفی که                . شده است 
 ، به دليل آاهش بودجه و       14مهزمان، دانشگاه هاي دوليت  . گاه نئوليرباليسم ناميده  شده است    

حتت رقابت شديد با ساير دانشگاه ها، به راه حل هايی که بازار در اختیارشان قرار می دهد                
روي آورده اند؛ و به اين ترتيب، يا خبشي از سهام خود را به بنگاه هاي خصوصي واگذار                    

ي تبليغاتي راه   آرده اند، يا براي جذب دانشجو و در نتيجه دريافت شهريهء بيشرت ستادها            
در بعضي موارد براي دريافت خرييه ها به افراد متمول رو آورده اند، و در               . انداخته اند

موارد دیگری آوشيده اند تا با آموزش از راه دور، و در واقع با آااليي آردن آموزش،                    
و ناگفته مناند خيل    -استخدام پاره وقت نريوهاي متخصص       . آسر بودجه خود را جربان آنند      

 از ديگر راه حل هايي است آه دانشگاه هاي دوليت براي حل معضل            -15آارگران خدماتي آم درآمد  
 . آسر بودجه خود اختاذ آرده اند

 
آيا راه دیگری جز توسل به راه حل هايی که بازار در اختیارمان قرار می دهد وجود                      

ا به عنوان يك     ندارد؟ آيا براي رهايي از چنني مشكالتي الزم است آه ايده دانشگاه ر                
خیرمهگاني واهنيم؟ توجه و تاآيد بر جامعه شناسي مردم مدار در واقع تاحدي واآنش و پاسخ                

پويايي جامعه شناسي مردم مدار منوط است به احيا ايده           . به خصوصي سازي مهه چيز است       
 در. ؛ ايده اي آه يكي ديگر از قربانيان طوفان توسعه و پيشرفت است            "مردم و خري مهگانی   "

شكاف فزاينده بني روح و بینش جامعه شناخيت و          : نتیجه امروزه با یک پارادوآس مواجهيم      
جهان مورد مطالعه اش هم نياز به جامعه شناسي مردم مدار را برمی انگیرد، هم استقرارش                

 چه بايد آرد؟. را مانع مي شود
 

 انواع جامعه شناسي  مردم مدار: تز مشاره دو
 انواع گوناگونی دارد که هريك جتسم گروه های متفاوتی از مردم               جامعه شناسي  مردم مدار 

ِ سنيت و ارگانيك دو سر يك طيف  اما مكمل يكديگرند               . هستند . جامعه شناسي هاي مردم مدار
درست است که می توان از شکل گیری گروه های مردمی جلوگیری کرد اما در عین حال می                      

ی از این گروه ها مهیشه متشکل  باقی می             بعض. توان در شکل گیری آهنا هم نقش داشت         
مانند،از مجله دانشجویان که در واقع اولین گروه های مردمی ای هستند که ما با آن ها سر                 

 .و کار داریم
 

مقصود ما از جامعه شناسي مردم مدار چه مي تواند باشد؟ جامعه شناسي مردم مدار،                      
می قرار مي دهد و گروه های مردمی را نیز        جامعه شناسي را درموضع  مكامله با گروه های مرد        

به عنوان منونه می    . بنابراين مقصود من مكامله اي دو طرفه است      . در گفتگو با جامعه شناسي   
توان به کارهای دوبوا ، گونار میردال، دیوید ریزمن، و رابرت بال و مهکارانش اشاره                   

عه شناسانند، خماطباني عام تر    اين آثار چه وجه اشرتاآي با هم دارند؟ نوشتهء جام            16.کرد
از اهايل دانشگاه دارند، و موتور حمرك حبث هايی هستند که در جامعه و بین مردم در می                     

مثال حبث در مورد ماهيت جامعه، ارزش هاي حاکم بر آن، فاصلهء بین آرمان ها و                   : گیرد
. اعی در می گیرد   واقعیت های اجتماعی و مهچنین حبث هایی که در مورد مسائل و مشکالت اجتم             

آنچه را که من جامعه شناسي  مردم مدار سنتی می نامم می توان در ميان جامعه شناساني جست                
و جو آرد آه در روزنامه هاي سراسري مطلب مي  نويسند و در مورد مسائلي آه به حلاظ عمومي                  

 دانشگاهي را   به عالوه، روزنامه نگاران نيز مي توانند حتقيقات     . حائز امهيتند نظر مي دهند   
  17.به حوزه عمومي بياورند

 
گروه های مردمی ای که خماطب جامعه شناسی مردم مدار سنيت هستند، اغلب غیرقابل مشاهده اند،             

اعضای این گروه ها برای یکدیگر ناشناخته اند        . به این معنا که منی توان نشانشان داد       

                                                 
14 Public Universities 
15 Kirp 2003; Bok 2003. 
16 W.E.B. Du Bois: The Souls of Black Folk; Gunnar Myrdal: The American Dilemma; David Riesman: The Lonely 
Crowd; and Robert Bellah et al.: Habits of the Heart. 
17Chris Uggen and Jeff Manza, 2002; Devah Pager, 2002. 
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گونه ديگري از جامعه شناسی مردم مدار هم وجود دارد و آن جامعه شناسی مردم مدار                     
ارگانيك است که در تعامل مستقیم با گروه های مردمی ای قرار دارد که حملی، قابل مشاهده                

دار خبش عمده جامعه شناسی مردم مدار در واقع مهان جامعه شناسی مردم م            .  و نیز فعالند  
ارگانيك است يعين جامعه شناسي ای آه مثال با جنبش آارگري، اجنمن هاي حملي، مجعيت هاي مذهيب،               

 .گروه هاي حامي حقوق مهاجران و يا سازمان هاي حقوق بشر آار مي آند
 

بني جامعه شناسی مردم مدار ارگانيك و گروه های مورد مطالعه اش ديالوگي برقرار است آه                
مادر جریان به رمسيت شناخنت جامعه شناسی مردم مدار بايد         . منتهي مي شود به آموزش متقابل    

جامعه شناسی مردم مدار    . جامعه شناسی مردم مدار ارگانیك را هم به رمسيت بشناسيم             
با طرح ایدهء جامعه شناسی       . ارگانیک اغلب جدا از زندگی حرفه ای ما تلقی می شود             

نگامهان پنهان مانده است مشاهده پذیر کنم و به         مردم مدار در واقع در صددم آنچه را از         
 .این قبیل ارتباطات ارگانیک، به عنوان خبشی از زندگی جامعه شناختی مان اعتبار ببخشم

  
. جامعه شناسی مردم مدار سنيت و ارگانيك در تقابل با يكديگر نيستند بلكه مكمل مهند                  

 از دانشجويان دوره حتصيالت تكميلي      به عنوان مثال، سه نفر    . هريك ديگري را تغذيه مي آند    
در برآلي،وضعيت بغرنج آارآنان خبش خدمات دانشگاه را مورد مطالعه قرار دادند و به                  

 اين آارآنان به اين ترتيب به گروهی مردمی         18.اين ترتيب آهنا را از سايه به در آوردند        
ا هتيه آردند بر     گزارشي آه آهن  . تبديل شدند آه دانشگاه موظف بود پاسخ گوي آهنا باشد          

در عني حال اين    . مبناي حبث هاي گسرتده تري که در سطح دانشگاه جریان داشت هتيه شده بود             
. گزارش خود به تقویت حبث هاي عمومي در مورد دانشگاه به عنوان اجتماعی اخالقي منجر شد                

گانيك را  در هبرتين حالت، جامعه شناسی مردم مدار سنيت چارچوب جامعه شناسی مردم مدار ار             
تعيني مي آند، در حايل آه جامعه شناسی مردم مدار ارگانيك، جامعه شناسی مردم مدار سنيت را               

 .قاعده مند مي سازد و هدايت مي آند
 

ما مي توانيم بني انواع جامعه شناسی مردم مدار متييز قائل شومي و از گروه های مردمی                    
 دانشگاهيان و غري    –طرفني اين داستان را     اما چطور مي توان    . گوناگونی سخن به ميان آورمي    

 به گفت و گوي با يكديگر واداشت؟ چطور می توان ترغیبشان کرد در برابر               –دانشگاهيان را 
سيل اطالعاتي آه در رسانه ها جاري است، به حرف هاي ما هم توجه کنند؟ آيا ما بيش از                     

 خماطبان خود عاجزمي؟ بعضی      اندازه انتقادي برخورد مي آنيم و به مهني دليل از جلب توجه            
 هشدار داده اند که گروه های مردمی یا با رواج الگوهای بازار از بین                 19جامعه شناسان

 .رفته، یا حتت سيطره رسانه ها قرار گرفته، و  يا در چنربهء بوروآراسي گرفتار شده اند
 

است آه اگر   البته، وجود آالف درهم پیچیده ای از جامعه شناسی مردم مدار حاآي از آن                 
با این مهه، ما مي بايد در مورد حنوه درگري آردن مردم           . جوينده باشيم یابنده خواهیم بود    

ما بايد  . ما هنوز در مراحل ابتدايي پروژه خود هستيم         . با آار خود بيشرت بياموزمي     
 مهچنني بايد بدانيم آه ما هم     . گروه های مردمی را مقوالتي سيال و نه تثبيت شده تصور کنیم         
درواقع، خبشي از آار ما به       . در خلق آهنا نقش دارمي هم در دگرگون ساختنشان نقش دارمي            

عنوان جامعه شناس اين است آه مقوالت و دسته بندی های جدیدی از انسان ها به دست بدهیم                  
و به این ترتیب زمینه     ") زنان"،  "زنان مبتال به سرطان سينه    "،  "مبتاليان به ايدز  "مثال  (

 و اگر چنني    -طالعهء جامعه شناسانهء این گروه ها در جامعه شناسی فراهم کنیم           را برای م  
آاري را با آمك خود این افراد اجنام دهيم زمینه شکل گیری گروهی مردمی را ایجاد                      

 .کرده ایم
 

مبناي شكل گريي گروه مردمی فعالی شد که ابعادی        " زنان"به عنوان مثال، مقوله اي به نام       
دلیل این امر آن بود که روشنفكران، و در بني آنان                  .  املللي یافت ملي و حيت بني     

جامعه شناسان، زنان را گروهي در حاشيه، مطرود، و سرآوب شده تعريف آردند و به عبارتي                
از اين نگاه خمتصر    . زنان را به آن شكلي آه مشاهده کرده و دریافته بودند تعريف آردند            

مي آيد آه براي تشخيص هبرت امكانات و ضعف هاي جامعه شناسي          چنني بر   به انواع گروه های مردمی   
  و اين آار با طی       -مردم مدار نيازمند بسط و گسرتش جامعه شناسی گروه های مردمی هستيم            

، جان  )1922(، والرت لیپمن    )1972(طريق در میسری است که پیشرت کسانی مهچون رابرت پارک             

                                                 
18 Gretchen Purser, Amy Schalet, and Ofer Sharone, 2004. 
19 Alan Wolfe, 1989, Robert Putnam, 2001, and Theda Skocpol, 2003. 
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ما  باید خود را نیز به عنوان گروهی مردمی هم درنظر بگريمي آه می تواند در حوزه                        

دورآيم  تاآيد آرده بود آه اجنمن ها و گروه هاي           . سياست و سیاست گزاری ايفاي نقش  آند      
نه صرفًا مدافع   –اصر تشكيل دهنده حيات سياسي در سطح ملي باشند         حرفه اي مي بايد يكي از عن    
به مهني دليل هم اجنمن جامعه شناسي امريكا مي تواند در مباحث            . منافع حمدود حرفه اي خود   

 مهچنان آه مشارآت هم جسته است، منونه آن ارائه توصيه نامه  و                 -عمومي مشارآت جبويد   
منونه دیگر آن، زمانی بود آه اعضاي اجنمن          . ا است مشاوره ختصصی به دادگاه عايل امريك      

و . جامعه شناسی امریکا قطعنامه اي را در خمالفت با جنگ عليه عراق به تصويب رساندند               
يا زماني آه اجنمن دفاع از مهه جامعه شناساني را آه از سوی دولت ها یا گروه های سیاسی                   

اما از آن جا که داشنت        . ی دهد حتت فشار قرار می گیرند در دستور کار خود قرار م              
منایندگی از مههء جامعه شناسان کار دشواری است و بنابراین ما باید برای تقویت ساختار                
دموکراتیک اجنمنمان بکوشیم و و مشارکت آزادانهء مهه اعضا را در جلسات عمومی اجنمن                   

 . تشویق کنیم
 

 گروه های مردمی گوناگون دارد آه      چندگونگي جامعه شناسي مردم مدار نه تنها داللت بر وجود       
جامعه شناسي مردم مدار  از یک      . حاآي از تعهدات ارزشي متفاوِت جامعه شناسان نيز هست         

هنجار ارزشی خبصوص دفاع منی کند و تنها خواهان برقراری حبث و گفت و گو در مورد این                      
 .ارزش هاست

 
ا برومي حمو خنواهد شد،       یکی از گروه های مردمی آه هرگز پيش از اينكه ما از دني                  

 جامعه شناسي درسطح آارشناسی      25000ما هر ساله به طور تقرييب         . دانشجویان ما هستند  
ما نباید به دانشجویامنان به مثابهء ظرويف خايل از مظروف نگاه کنیم که              . توليد مي آنيم 

به ای زيست  بلكه بايد ایشان را به مثابهء حامالن جتر        . با دانش خود آهنا را پر می کنیم       
البته آنان در جریان مکامله  با ما به درك عميق تري از آن بسرت اجتماعي و                . شده بنگریم 

ما به آمك    . تارخيي ای نائل می آیند که جتربهء زیسته شان در آن شکل گرفته است                    
ما اين آار را از     . جامعه شناسي، مشكالت خصوصي آهنا را به مسائلي عمومي تبديل مي آنيم          

 .رداخنت به زندگي شخصی آهنا و نه با نادیده گرفتنشان اجنام مي دهيمطريق پ
  

 مكامله اي بني ما و     –آموزش به اين ترتيب به ترویج مكاملمه در قلمرو جامعه شناسي می اجنامد           
دانشجويامنان، بني خود دانشجويان و باالخره بني دانشجويان و گروه های مردمی بیرون از                 

ا به این ترتیب، در مهان حال آه فرامي گريند به سفريان جامعه شناسي            دانشجويان م . دانشگاه
بدل مي شوند آه اموخته هاي خود را در سراسر جهان هپناور مي گسرتانند و به عالوه جتربه آار                 

 مهه ما در مقام معلم،  بالقوه از          20.با گروه های مردمی گوناگون را به آالس ها مي آورند        
 .م مدار هستيمزمرة جامعه شناسان مرد

 
خبشي از تالش ما در اين جهت است آه جامعه شناسي مردم مدار به رمسيت شناخته و به آن                       
مشورعیت داده شود تااز عرصه خصوصي بريون بیاید و بتوانيم آن را مورد جتزيه و حتليل                    

 خبش دیگر تالش ما نیز برای این است که جامعه شناسي مردم مدار  را به يكي                .  قرار دهيم 
از اجزا تشكيل دهنده رشته دانشگاهي خود بدل آنيم؛ مسئله ای که ما را به تز مشاره سه                   

 .مي رساند
 

 تقسيم آار جامعه شناخيت: تز مشاره سه
جامعه شناسي مردم مدار  یکی از اجزای آار جامعه شناخيت است و دیگر اجزا شامل                        

 .جامعه شناسي سياست گزار، حرفه اي و انتقادي است
 

است که مهصدا با      ) 1958(بارز جامعه شناسي مردم مدار  سنيت، سي رايت ميلز               مظهر  
بنيانگزاران جامعه شناسي در اواخر قرن نوزدهم عقیده داشت آه بني جامعه شناسي به عنوان              

اماامكان بازگشت به دورانی که علما میان علم        . عملي علمي يا اخالقي متايزي وجود ندارد      
ما بايد جلوتر برومي و حرآت خود را از آن            . بودند وجود ندارد  و اخالق متایزی قائل ن     

جایی  آغاز آنيم آه اکنون هم به واقع در آن قرار دارمي، یعنی از تقسيم آار                           
 .جامعه شناخيت

 
. اولني قدم در اين راه، تفكيك جامعه شناسي مردم مدار از جامعه شناسي سياست گزار است                

جامعه شناسي .  هديف است آه کارفرمایش تعيني آرده است          جامعه شناسي سياست گزار در خدمت    
سياست گزار در صدد است آه يا با ارائهء داده های احتماعی براي مشكالت سفارش داده شده                 

                                                 
20 Ostrow et al., 1999, and Marullo and Edwards, 2000. 
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جامعه شناسي مردم مدار ، برعكس، بر مبناي گفت و گويي دوطرفه بني جامعه شناس  و گروه های                

ین با دستور کار خاص خود وارد گفت و گو           مردمی شكل مي گريد؛ به طوري آه هر یک از طرف          
جامعه شناسي مردم مدار  اغلب به      . مي شوند  و می کوشند خود را با ديگري تطبيق  دهند            

شكل گريي ارزش ها و اهدايف منتهي مي شود آه به طور خود به خودي مقصود نظر طرفني گفت و گو                   
ميده است با دشواری حاصل       نبوده است و به مهني دليل آنچه هابرماس آنش ارتباطي نا               

 . با اين حال، هدف جامعه شناسي مردم مدار  برقراري چنني مكامله اي است. مي شود
 

جامعه شناسي مردم مدار و جامعه شناسي سياست گزار در تقابل با یکدیگر قرار ندارند بلکه              
ه فضاپیمای  مثال گزارش های حتقیقاتی ای که به حنوه برخورد رسانه ها با فاجع             . مکمل مهند 

 قرار  22، مورد استفادهء آميته حتقيق و تفحصي      21کلمبیا و پیش از آن چلنجر پرداخته یود        
 .گرفت آه براي بررسي علل وقوع این دو حادثه تشكيل شده بود

 
جامعه شناسي مردم مدار  و جامعه شناسي سياست گزار بدون وجود جامعه شناسي حرفه اي                   

اآه اين جامعه شناسي حرفه اي است آه روش هاي صحيح و            چر. مني توانند وجود داشته باشند    
آزموده شده را به مهراه چارچوب های مفهومی و جمموعه ای از دانش در اختيار ساير شاخه ها                 

جامعه شناسي حرفه اي در درجه اول دربرگرينده برنامه هاي پژوهشي چندگانه اي            . قرار دهد 
 مفهومي و نظريه هاي رو به تكامل خود را           است آه هريك فرضيات، منونه ها، دستگاه هاي        

 بيشرت زيرشاخه های جامعه شناسی حرفه ای دربرگرينده برنامه هاي پژوهشي  تثبیت شده           23.دارند
برنامه هاي پژوهشي با سر و آله زدن با پرسش ها و مسائلی بسط می یابند آه                 . ای هستند 

است، يا  ) ها و يافته هاي جتربي    ناسازگاري بني پيش بيين  (يا ناشي از آشفتگی های بیرونی         
مثال در حوزهء جنبش های اجتماعی، نظریه هایی که جنبش های             . ناشي از تناقضات دروني   

اجتماعی را حاصل رفتارهای غیرعقالنی می دانست جای خود را به نظریه جتهیز منابع داد که                
نظریه .  دانستجنبش های اجتماعی را مبتنی بر کنش های عقالنی و حسابگرانه افراد می                

جتهیز منابع نیز جای خود را به نظریه های تازه تری داده است و به این ترتیب، مطالعه                   
در درون هر برنامه پژوهشي، مطالعات      . جنبش های اجتماعی وارد فضاهای حدیدتری شده است       

اين اصلی جمموعه ای از معماها را حل مي آنند و مهزمان معماهاي تازه اي خلق مي آنند و به                  
برنامه هاي پژوهشي زمانی رو    . ترتيب برنامه پژوهشي را به مست و سويي جديد سوق مي دهند           

به زوال مي روند که یا در ميان انبوهي از آشفتگی ها و تناقضات گرفتار آيند و يا                      
هنگامي آه تالش ها براي یافنت پاسخی مناسب برای پرسش های مطرح شده در هر برنامه                      

(گودوین و جاسپر    . قصد حفظ ظاهر صورت  گريد تا نوآوري هاي اصيل نظري         پژوهشی بيشرت به    
 .می گویند آه مطالعات در مورد جنبش هاي اجتماعي نيز به چنني روزي افتاده است) 2004

 
اين وظیفهء جامعه شناسي انتقادي، یعنی چهارمني نوع جامعه شناسي، است آه پیش فرض های                

وصيفي برنامه هاي پژوهشي جامعه شناسي حرفه اي را مورد        آشكار و ناآشكار، و هنجاري و ت       
از این شاکی بود که علوم اجتماعي با پرداخنت         ) 1939(مثال رابرت لیند    . بررسي قرار دهد  

بیش از حد به روش و روش شناسی،از مسئوليت اصلي خود آه مهانا پرداخنت به مشکالت فرهنگي                  
 را به   1950، جامعه شناسي حرفه اي دهه     )1959(ز  سي رايت ميل  . و هنادي است ،سرباز زده است     

دليل دور افتادنش از مسائل و مشکالت ملموس اجتماعی و تغيري جهتش به مست نظريه های آالن                  
ساختارگرايي آارآردي  ) 1970(آلوين گولدنر   . و مبهم و يا جتربه گرايي انتزاعی حمكوم آرد        

 سوال برد ، وفاقی آه با تضادهاي          را به دليل فرضياتش در مورد وفاق در جامعه زير           
فمينيسم، جامعه شناسي حرفه اي را به دليل      .  به هيچ روی مهخواني نداشت     1960فزاينده دهه   

در مهه  . ناديده گرفنت جنسيت، و سلطه و تبعیض جنسي و جنسیتی به باد انتقاد گرفته است               
ي را به مواردی معطوف      موارد جامعه شناسي انتقادي مي آوشد تا توجه جامعه شناسي حرفه ا         

جامعه شناسی انتقادی به شکل گیری برنامه هاي پژوهشي          . کند که نادیده گرفته شده اند     
جامعه شناسي انتقادي در واقع وجدان جامعه شناسي حرفه اي است مهان طور          . بديل کمک می آند   

 .آه جامعه شناسي مردم مدار، وجدان جامعه شناسي سياست گزار است
 

 انتقادي مهچنني با طرح دو پرسش مهم انواع جامعه شناسي را در ارتباط با                   جامعه شناسي
، در خطابه خود    )1976(اولني پرسش، پرسشي است آه آلفرد مک النگ لی           . يكديگر قرار مي دهد  

آيا ما فقط با    " جامعه شناسي براي چه آسي؟   : "به عنوان رئيس اجنمن جامعه شناسي مطرح آرد      

                                                 
21 Diane Vaughan, 2004. 
22 The Columbia Accident Investigation Board 
23 Imre Lakatos, 1978. 
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رد آيا ما بايد در مو    " جامعه شناسي براي چه؟  : " پرسش دوم پرسشي است آه لیند پيش آشيد       

ارزش های حاکم بر جامعه هم دغدغه داشته باشيم يا بايد تنها دغدغه فراهم آوردن                     
ابزار رسيدن به آهنا را داشته باشيم؟ اين متايز در حبث ماآس وبر در مورد عقالنيت                       

وبر و به دنبال او مكتب فرانكفورت نگران جایگزینی         . ابزاري و عقالنيت ارزشي هنفته است     
1969(و تئودور آدورنو    ) 1974(قالنيت ابزاري بودند چيزي آه هورآهامير       عقالنيت ارزشي با ع   

من معرفتی را آه مبتين بر عقالنيت ابزاري است معرفت             . ديالكتيك روشنگري  ناميدند  ) 
 مي نامم چون دغدغه اش، حبث در       25آن نوع ديگر معرفت را معرفت بازتابی      .  مي نامم 24ابزاري

معرفت بازتابی هم مباني ارزشي      .  جامعه پی می گیرد     مورد اهداف و ارزش هایی است که       
 خالصه 1مشاي آلي اين حبث در جدول     . جامعه را زير سوال مي آشد هم مباني ارزشي حرفه ما را          

 26:شده است
 
 

 تقسيم آار جامعه شناخيت: 1جدول 
 خماطب دانشگاهي خماطب غريدانشگاهي

 
 
 

 
جامعه شناسي 

 
جامعه شناسي 

 
معرفت 
 سياست گزار يحرفه ا ابزاري

 
 

جامعه شناسي 
 

جامعه شناسي 
 انتقادي مردم مدار

 

 
معرفت 
 بازتابی

 
  

در عمل، حتقیقات جامعه شناسي ممکن است مهزمان متعلق به دو خانه از اين جدول باشد و يا                   
به عنوان مثال، مهان طور آه اشاره        . در طول زمان از خانه اي به خانه ديگر منتقل شود          

 –بني  جامعه شناسي مردم مدار و جامعه شناسي سياست گزار مي تواند اغلب حمو شود             آردم متايز   
جامعه شناسي مي تواند مهزمان هم به کارفرمای طرح حتقیقاتی خدمت برساند هم از طریق                   

 .ایجاد حبث های اجتماعی به مردم
. دمقوله ها و دسته بندی هایی که ما به کار می بریم، سازه هایی اجتماعي هستن                       

مقوله بندي  جدیدی من از جامعه شناسي، ما را وا مي دارد آه خود را به شکلی متفاوت                     
 در واقع پیشنهاد من این است که به جای حبث در مورد برتری یا فروتری                   27.تعريف آنيم 

روش هاي آمي و آيفي، روش شناسي هاي اثبات گرايانه و تفسريي، به دو پرسش زیر پاسخ                     
  آساني و به چه مقصودي جامعه شناسي را پي گرفته امي؟ ما براي چه: بگوییم

 
 .تزهاي باقيمانده تالشي هستند براي توضیح و توجيه اين نظام طبقه بندي

 
 

 ارائهء تصویری پیچیده تر از جامعه شناسي: تز مشاره چهار
به رشته دانشگاهي ما جهت       " دانش با چه هدفی؟    "و  " دانش براي چه آسي؟    "پرسش هاي  

بسته به نوع پاسخی که به این پرسش ها می دهیم، جامعه شناسي به چهار نوع                   . دمی دهن
 .تقسيم مي شود و متایزات دورنی هریک برای ما آشکار می شود

 
ها چطور هم به حلاظ رویکردی هم به          این تقسیم بندی نشان می دهد که انواع جامعه شناسي        

 جامعه شناسي انتقادي خود را در        به عنوان مثال،  . حلاظ کارکردی با هم تفاوت دارند       

                                                 
24 Instrumental Knowledge 
25 Reflexive Knowledge 

در مورد ساختار کنش اجتماعی مراجعه      ) 1961(برای درک هبرت این جدول به نظریهء تالکوت پارسونز             26
 .کنید

 .مي نامد classification struggle، )1988 و 1988(من اينجا آن آاري را مي آنم آه بورديو  27
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ساختار جامعه شناسي حرفه اي به برنامه هاي      . بگذاريد با جامعه شناسي حرفه اي شروع آنيم      

اما جامعه شناسي حرفه اي وجهی سياست گزار هم       . پژوهشي و بسط و زوال آهنا بستگی دارد         
رد و آن هنگامی است که مثًال برای محایت از آموزش اقلیت ها پیشنهادهایی به دولت                     دا

جامعه شناسي حرفه اي وجهی مردم مدار هم دارد و آن هنگامی است آه                  . ارائه می کند 
يافته هاي پژوهش هاي جامعه شناخيت را به زباني ساده در اختيار خماطبان غري متخصص قرار                 

اساتید و معلمانی آه     .  در واقع چنین هدفی را دنبال می کند          Contextنشريهء  . مي دهد
يافته هاي پژوهش هاي جامعه شناخيت را ترويج مي کنند و آتاب هاي مقدماتي جامعه شناسي را می             

خط باريكي وجه مردمی جامعه شناسي حرفه اي را از         . نویسند نیز در این دسته می گنجند       
 چرا که اويل در واقع بيشرت دغدغه حفظ شرايط براي اجنام            جامعه شناسي مردم مدار جدا مي آند   

و باالخره، جامعه شناسي حرفه اي وجهی انتقادي نیز دارد و آن            . فعاليت هاي حرفه ای دارد  
هم حبث هايي است آه در داخل و مابني برنامه هاي پژوهشي در مي گريد نظري حبث  در مورد اولویت                  

اجتماعی ، تاثريات مثبت و منفی جهاني شدن و يا مبناي             نسيب طبقه و نژاد در حتلیل های         
 .طبقاتي سياست هاي انتخاباتي، و یا حتی در مورد عوامل توسعه نيافتگي و غريه

 
وجوه . اين حبث هاي انتقادي، پويايي الزم را به درون برنامه هاي پژوهشي ما تزريق مي آنند            

 .ده شده است منایش دا2گوناگون جامعه شناسي حرفه اي در جدول 
 

 وجوه گوناگون جامعه شناسي حرفه اي: 2جدول 
 وجه حرفه اي وجه سياست گزار

دفاع از پژوهش  جامعه شناخيت،  
ارائهء پیشنهادهایی برای 
 بودجه بندي های ساالنه دولت

پژوهش هايي آه در درون
برنامه هاي پژوهشي اجنام مي شود

و تعریف فرضيات، مفاهيم، 
 پرسش ها و مسائل 

 وجه انتقادي وجه مردم مدار
دغدغه تصوير عمومي 
جامعه شناسي، ارائهء 

پژوهش هاي جامعه شناختی به 
زبانی مهه فهم، آموزش مباني 

جامعه شناسي و نوشنت آتب 
 مقدماتي

 
حبث هاي انتقادي درون و مابني 
 برنامه هاي پژوهشي گوناگون

 
کل تر مي توان حبث کرد چون آهنا به         در مورد متایزات درونی دیگر انواع جامعه شناسي مش          
جامعه شناسي مردم مدار گفتگو بین    . اندازهء جامعه شناسي حرفه ای بسط و تکامل نیافته اند       
امری که ممکن است مورد مجایت          . جامعه شناسان و گروه های مردمی را تشویق می کند           

کز حتقیقات رسانه  های   به عنوان مثال، مر   ). یا نگیرد (جامعه شناسي سياست گزار قرار بگیرد     
کاجل بوستون را در نظر بگیرید که جامعه شناسان را با افراد فعال و سازمان دهندهء حمالت                 
گوناگون گرد هم می آورد تا در مورد هبرتین راه های طرح مسائل و مشکالت اجتماعی در                      

 از نظریهء   وجه حرفه ای کار مرکز آجناست که      . رسانه  ها با یکدیگر حبث و گفت و گو کنند          
در مورد چگونگی صورتبندی و عرضهء مسائل توسط جنبش های اجتماعی           ) 2004(ویلیام گامسون   

وجه انتقادي آن مبتين است بر نقد حمدود بودن شيوه هایی آه رسانه ها از                 . هبره می گیرد 
 طريق آن به طرح مسائل مي پردازند و وجه سياست گزار آن هم وجهي است آه با با منایندگان                 

مهني مسئله در جامعه شناسي       .حمالت بر سر چگونگی تنظیم برنامهء عملشان سر و کله می زند            
(انتقادي نیز به چشم مي خورد و در کارهای جامعه شناسان فمینیستی نظیر دوروتي امسيت                 

 . قابل ردیابی است) 1991(و پرتيشيا هيل آالينز ) 1987
 

شان دادن پيچيدگي هر يك از انواع جامعه شناسي         اینها صرفًا موارد معدودي بودند براي ن      
و درک ابعاد دانشگاهي و غري دانشگاهي و مهچنني ابعاد ابزاري و بازتابی هر يك از انواع                  

وقيت آه رابطه بني این چهار نوع را مطالعه می کنیم باید به               . چهارگانة جامعه شناسی  
 .باشیمپیچیدگی ساختار درونی هر یک از آهنا نیز توجه داشته 

 
 

 تعيني موقعيت جامعه شناس: تز مشاره پنج
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بايد بني جامعه شناسي و تقسيمات داخلي آن از يك سو و زندگی حرفه ای جامعه شناسان از                   
به عبارت دیگر جامعه شناسی انواع گوناگونی دارد اما یک             . سوي ديگر متايز قائل شد     

 .اع منی کندجامعه شناس کار خود را لزوما حمدود به یکی از این انو
 

فارغ التحصيالن دوره دآرتاي ما به مشاغل غیر دانشگاهی روی می آورند و عمدتا با                 % 30
مشارکت در حتقيقاتی که دولت یا سازمان های گوناگون را در تدوین سیاست هایشان یاری                  

ديگری آه در دانشگاه ها تدريس     % 70 28.می رساند به حوزه عمومی یا دولتی کشیده می شوند         
اینان یا بر روی طرح های حتقیقاتی خود کار می کنند           . آنند، جامعه شناسان حرفه اي اند   مي 

اينان اگر به استخدام رمسي دانشگاه ها        . و یا نتایچ حتقیقات دیگران را اشاعه می دهند        
در آمده باشند و امور دیگر فرصتی برایشان باقی بگذاردممکن است به دیگر انواع چامعه                 

 .رندشناسی روی بیاو
 

 مربيان قراردادی، استادان مدعو و استادان و        -در مقابل، خیل عظیم آارآنان پاره وقت        
 چاره ای ندارند جز آنکه خود را به یکی از انواع جامعه شناسی حمدود               –مربيان پاره وقت   

اینان به حلاظ شغلی ایمن نیستند و در ازای وقتی که برای تدریس در دانشگاه می                 . کنند
 چنني وضعييت در دانشگاه هاي     29.دريافت مي آنند ) اغلب بدون مزايا  (ندرغاز حقوقي   گذارند ش 

در این دانشگاه ها، آارآنان پاره وقت و قراردادی بيش از           . معترب رده باال معمول تر است    
درس ها را به عهده دارند و به این         % 40آارآنان را تشكيل مي دهند و آموزش بيش از          % 40

به مهین دلیل   . ي متام وقت براي اجنام ساير فعاليت هايشان آزاد می شوند         ترتیب استادان رمس  
هم، بسياري از جامعه شناسان برجسته ما می توانند در آن واحد در یک یا چند عرصه فعال                  

به عنوان مثال، جيمز آلمن مهزمان در دو عرصه سياست گزاري و جامعه شناسي حرفه ای             . باشند
 .ه جامعه شناسي انتقادي و مردم مدار  نداشتفعال بود اما دید خوبی ب

 
آريستوفر جنكر، آه مانند آلمن در عرصه سياست گزاري فعال بود، تعهدات خود  به                      
جامعه شناسي انتقادي و مردم مدار را به حتقیقاتش در حوزهء جامعه شناسي حرفه ای و                    

ميان جامعه شناسي  آريل هاآشيلد جايي      » جامعه شناسي عواطفِ «. سياست گزاری پيوند زد   
انتقادي و جامعه شناسي حرفه اي قرار می گیرد در حايل آه حتقيق او در مورد  آار و                        

البته، . خانواده، جامعه شناسي مردم مدار را به جامعه شناسي سياست گزار پیوند مي زند            
اند؛ نباید فراموش کرد که اين جامعه شناسان موقعيت هاي خوبي در هبرتين دانشگاه ها داشته              

جايي آه شرايط آار به گونه ایست که اجازه فعالیت را در حوزه هاي ديگر به استادان                    
بسياري از ما در هر زمان تنها مي توانيم يكي از خانه هاي چهارگانه جامعه شناسي             . مي دهد

 .را از آن خود آنيم و به مهین دلیل، تنها بر آار دانشگاهي خود متمرآز می شویم
 

م جامعه شناسان هم ممکن است مهزمان در بیش از یک عرصه فعال باشند، هم ممکن               مهچنان که گفت  
به عنوان مثال دوبوا،    . است در طول زمان به هر يك از انواع جامعه شناسی سرکی بکشند             

 و احداث و مديريت کارگاه جامعه شناسی          1899 در سال     30پس از به امتام رساندن کتابش      
، به دلیل نارضایتی فزاینده اش از فضای       1910 تا   1897ل هاي  آتالنتا در این دانشگاه در سا     

دانشگاه ها و مهچنین به دلیل مواجهه با رویکردهای نژادپرستانه، دانشگاه را به قصد                 
او در اين   .  را به عهده گرفت     Crisis ترک کرد و در آجنا سردبريي نشريه           31NAACPتأسیس  

هی خود مقاالت بسیاری نوشت؛ مقاالتي آه         موقعیت جدید، برای مردم و حماطبان غیردانشگا        
، او به عنوان رئيس دانشكده       1934در سال   .  تاثیر گرفته بودند    یقینًا از جامعه شناسي  

 با  32 و نوشنت کتاب دیگر خود را         جامعه شناسي دانشگاه آتالنتا به حميط دانشگاه برگشت        
افل عمومي ملي و     او پس از جنگ جهاني دوم دوباره براي شرآت در حم               . پایان رساند 

مبارزات بي امان او براي استقرار عدالت نژادي حد         . بني املللي حمیط دانشگاه را ترك گفت      
اعالي جامعه شناسي مردم مدار  بودند گرچه هدف هنايي او مهيشه تاثريگذاري بر حنوه                       

 . سياست گزاري بود
 

عرصهء روزنامه نگاری   نقطهء مقابل ُدبوا، رابرت پارک است که پس از سال ها فعالیت در               
و برمال کردن فجایعی که بلژیکی ها در کنگو به وجود آورده بودند به مهکاری با بوکر                     

                                                 
28 Kang, 2003. 
29 Spalter-Roth and Erskine, 2004. 
30 The Philadelphia Negro. 
31 National Association for the Advancement of Colored People. 
32 Black Reconstruction. 
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انند ُدبوا به طور فزاينده اي از حميط       سي رايت  ميلز به نسل بعدي تعلق داشت اما او نیز م          

او پس از دريافت مدرك آارشناسي  خود در رشتهء فلسفه از دانشگاه             . دانشگاهي دلسرد شد  
او در آجنا تز خود را در مورد           . تكزاس براي آار با هانس گرت به ويسكانسني رفت            

و را به عنوان    رابرت مرتون و پاول الزارسفلد در دانشگاه آلمبيا ا         . پراگماتيسم نوشت 
 35ميلز آه از حتمل عملگرایی بی مدارای        . جامعه شناسی متعهد و متخصص استخدام آردند       

الزارسفلد درادارهء حتقيقات آاربردی عاجز بود از جامعه شناسي ابزاري به جامعه شناسي               
به بینش جامعه شناختی     و در پايان عمر آوتاهش با نوشنت آتاب            36مردم مدار  روي آورد   

 37 وی مهزمان با نوشنت کتب دیگری .وعده و وعيدها و کج روی های جامعه شناسي پرداخت   بررسی  
 38.که کوچکرتین ارتباطی به جامعه شناسي نداشتند به عنوان روشنفکری مردمی شناخته شد

 
دانشجويان دورهء  . امروزه، حرفه جامعه شناسي بيش از زمان ميلز قاعده مند شده است             

 یا به تشويق يكي از معلمان دوره آارشناسي  شان يا از هيجان تعلق             حتصيالت تكميلي احتماالً  
به جنبشي اجتماعي وارد مقطع حتصيالت تكميلي مي شوند به اين اميد آه بتواند در مورد                   

اما به حمض ورود به دانشگاه، اين            . امكان ایجاد تغيري اجتماعي بيشرت بياموزند         
اري مواجه مي شوند آه برای قبولی در هريك            دانشجویان با جمموعه اي از واحدهاي اجب       

مي بايد تعداد معتناهبی از منابع دشوار دانشگاهی را مطالعه و مهارت هایی را نیز                    
 سال اين دانشجویان خود را براي شرآت در آزمون جامع دورهء              4 يا   3پس از   . بیاموزند

اين . شروع مي آنند دکرتا آماده مي کنند و پس از آن آار بر روي پایان نامهء خود را                   
چنني به نظر مي رسد آه دانشگاه ها به گونه اي          .  سال طول بكشد   5فرايند مي تواند بیش از     

سازماندهي شده اند آه تعهدات اجتماعی و اخالقي اي را آه در وهله اول موجبات عالقه به                  
 .جامعه شناسي را فراهم آورده بود به باد دهند

 
، ما نيز بايد به     39غري قراردادي قراردادها اشاره کرده بود     مهان طور آه دورآيم به عناصر      

بيشرت دانشجويانی که موفق    . عناصر غريحرفه اي آه موجب تقويت حرفه مان مي شوند توجه آنيم         
به دريافت مدرك دآرتاي خود مي شوند، به تعهدات اوليه خود وفادار مي مانند و اين آار                  

ار  در حاشيهء ديگر آارهايشان و اغلب پنهان از           را با پرداخنت به جامعه شناسي مردم مد      
بسيار شنيده ام آه يكي از استادان دانشجويانش را           . استاد راهنمايشان اجنام مي دهند    

نصيحت مي آرده که تا زمانی که به استخدام رمسي دانشگاهي درنیامده اند فعالیت در حوزهء               
و یا شاید هم به خوبی       (قف باشند   بي آنكه وا . جامعه شناسي مردم مدار  را فراموش کنند      

آه جامعه شناسي مردم مدار  مهان چيزي است آه بینش جامعه شناسانه را زنده نگه             !) واقفند؟
 .مي دارد

 
اگر اين دانشجويان به توصيه استاد راهنمايشان عمل آنند احتماًال هنايتًا موفق می شوند                

گاه ها مشغول به کار شوند، آه در        که يا به صورت پاره وقت و قراردادی در یکی از دانش           
اين صورت فرصت آمرتي براي پرداخنت به جامعه شناسي مردم مدار  خواهند داشت، يا ممكن است                 
به قدر آايف خوش شانس باشند و به استخدام رمسي يكي از دانشگاه ها در بيايند، آه در اين                  

 چاپ آتب توسط ناشران      صورت نيز بايد نگران چاپ مقاالت در نشريات معترب علمي و يا               
به این ترتیب، دانشجویان تنها پس از فارغ التحصیلی و پس از            . برجسته دانشگاهي باشند  

آنکه به استخدام رمسي در مي آيند آزاد خواهند بود آه افکار و آرمان های دوران جواني                  
 خود را   آهنا ممكن است مهه عالقه      . خود را دنبال آنند؛ یعنی وقتی که ديگر جوان نيستند          

به جامعه شناسي مردم مدار  از دست داده باشند و دنياي پرمنفعت سياست گزاران و احرتام و                
اعتبار جامعه شناسان حرفه اي را به دردسرهای کار در حوزهء جامعه شناسي مردم مدار                   

بنابراين، اگر که از ابتدا و با مهان شور و شوق جوانی افکار و آرمان                  . ترجيح دهند 
چنني آاري مشعل   .  را در باب جامعه شناسي مردم مدار  جدی می گرفتند هبرت می بود              های خود 

 .جامعه شناسي حرفه اي را نيز افروخته نگه مي دارد

                                                 
 . از رهربان جامعهء سیاهپوستان امریکا و فعال در جنبش حقوق مدنی   33

34 Lyman, 1992. 
35 Illiberal practicality 
36 New Men of Power, White Collar and Power Elite. 
37 Listen,Yankee! و  The Causes of World War Three. 

متایز قائل    (public intellectual)"روشنفکر مردمی "و    (public sociologist)"جامعه شناس مردمی  "باید بین    38
زهء ختصصی اش مربوط می      اولی به عنوان متخصص تنها در مواردی اظهار نظر می کند که به حو                 -شویم

 . (Gans, 2002) شود حال آنکه دومی در مورد بسیاری از موضوعات عمومی می نویسد و اعالم نظر می کند
39   . وفاق و اعتمادي آه بي آن عقد قرارداد غريممكن است
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شناسایی و تفکیک اجزاء آار جامعه شناخيت ممکن است جامعه شناسانی را که جوياي وحدت بني                 

سانی آه هم برای خماطبان دانشگاهي      معرفت ابزاري و بازتابی هستند و يا براي جامعه شنا         
تنش بني جامعه شناسی به عنوان یک       . هم برای حماطبان فرا دانشگاهي می نویسند نگران کند        

هناد و بینش جامعه شناسانه، بعضی از جامعه شناسان را بي قرار از خانه ای به خانهء ديگر                
هی بیشرت برای مهیشه ساکن     مي آشاند تا جايي آه شاید در قبال به دست آوردن امکانات رفا            

با . یکی از این خانه ها شوند یا به طور کلی عطای جامعه شناسی را به لقایش ببخشند                  
اين حال، مهيشه آساني هستند آه روحیه شان با ختصص گرایی خوب تطابق پيدا مي آند و                      

توضيح آنچنان آه اکنون   . انرژي  و اشتياقشان از خانه ای به خانه ء ديگر سرريز مي شود            
 .خواهم داد ختصص گرایی منافاتي با جامعه شناسي مردم مدار ندارد

 
 مدل هنجاري و آسيب شناسي  آن: تز مشاره شش

رشد و رونق رشته ما متکی است بر وابستگي متقابل و چندجانبه جامعه شناسي هاي حرفه ای،                
 با مترکز بیش از     البته هر يك از انواع جامعه شناسي      . سياست گزار، مردم مدار و انتقادي   

حد بر خماطبان خاص خود مي تواند شكلي آسیب گون به خود بگريد و به اين ترتيب بقاي آل                     
 . جمموعه را به خطر بيندازد

 
آنان آه طرفدار جامعه شناسي مردم مدارند، اغلب علنًا نسبت به جامعه شناسي حرفه ای با                

نوشنت  The Last intellectualsاب خود با عنوان     در آت ) 1987(راسل جيكوبي   . ديده حتقري نگريسته اند  
سلسله گزارش هايي را آغاز آرد آه در آن از اينكه روشنفكران پيله ای از ختصص گرایی دور                 

 .خود تنيده اند، اظهار تأسف آرده بود
 

" آخرين جامعه شناس "از ديويد رايزمن به عنوان       ) 2002(به مهني دليل هم ارلندو پرتسون         
ند چون رايزمن و ديگر هم نسالن او موضوعاتي را مورد کاوش قرار می دادند آه                 متجيد مي آ 

از امهيت عمومي بسيار بااليي برخوردار بودند در حايل آه جامعه شناسي ختصصي امروزه                    
2002(پيرت برگر   . فرضيه هاي حنیف و بی رمق را می آزمایند و از علوم طبيعي تقليد مي آنند             

پاسخ می داد آه     " چه بر سر جامعه شناسي آمده است؟       " آه    در پاسخ به اين سوال      ) 
جامعه شناسان از روش شناسی بتی ساخته اند و خود را درگیر مسائل و موضوعات                         

، 1960او، اما،او مهچنني شاآي بود آه نسل دههء                . پيش پاافتاده و سطحی کرده اند     
ان او در واقع نشانی است      اين بي . جامعه شناسي را از علم به ايدوئولوژي تبديل آرده اند       

آهنا  نگرانند آه درگريي     . از تردید جامعه شناسان حرفه اي نسبت به جامعه شناسي مردم مدار         
با مسائل عمومي جایگاه علمی جامعه شناسی و مشروعيت رشته را تضعیف  و منابع مادي ای                  

 .را آه در اختيار این رشته قرار می گیرد، حتدید کند
 

 اين را در پیش می گیرم و آن اينكه بني جامعه شناسي حرفه ای و                      من رويكردي خالف   
). و اغلب چنني هم هست    (جامعه شناسي مردم مدار  مي بايد احرتام و اشرتاك مساعي برقرار باشد         

بین هر چهار نوع    :   رویکرد هنجاری من نسبت به جامعه شناسي است        اين مسئله در واقع حاق    
 نوعي مهبستگي ارگانيك آه در آن       –متقابل وجود داشته باشد   جامعه شناسي می باید وابستگی     

 .هر يك از انواع جامعه شناسي انرژي، معنا و بینشش را از اتصالش به انواع ديگر مي گريد
 

. دوباره تأکید می کنم که جامعه شناسي حرفه ای و ختصص گرایی در بطن رشته ما قرار دارد                 
سياست گزار، مردم مدار   (انواع جامعه شناسي     بدون وجود جامعه شناسي حرفه اي، دیگر           

بر مهني قياس جامعه شناسي حرفه اي نیز براي بقاي         . حملی از اعراب خنواهند داشت    ) وانتقادي
خود نياز دارد آه به طور مستمر از طريق مسائلی آه جامعه شناسي های مردم مدار و                      

 .انتقادی مطرح مي آنند به چالش آشيده شود
 

بش حقوق مدني در امریکا بود آه جامعه شناسان را متوجه امهیت سياست و                اين درواقع جن  
اين جنبش فمينيسيت بود آه بسياري از حوزه هاي جامعه شناسي را به                . سیاستگزاری آرد 

در هر دو مورد جامعه شناسان درگیر در اين جنبش ها بودند که             . مسیرهای جدید سوق داد   
جامعه شناسي انتقادي ممكن است مهچون خاري      . زريق آردند ايده هاي جديد را به جامعه شناسي ت     

در گلوی جامعه شناسي حرفه اي باشداما با اين حال، به این دلیل که فرضیات ما را مورد                  
 .آزمون قرار می دهد وگاهی جمبورمان می آند آه تغيريشان دهيم برای کار ما ضروری است

 
 آارآردگرايي  ساختاري بسيار متهورانه و       در مورد ) 1970(کار هاي انتقادی آلوين گولدنر   

انرژي خبش بود زیرا به شيوه هايي اشاره می کرد آه از طريق آن جامعه شناسي سياست گزار به                
امروزه در میان جامعه شناسان     .  ابزاری برای کنرتل و سرکوب اجتماعی تبديل می شود           

م می خورد؛ یعنی جنبشی برای      به چش " جامعه شناسي حمض "انتقادي  نیز جنبشي براي استقرار       
که از درگیر شدن با مردم و       " علم"استقرار جامعه شناسي انتقادی به مثابهء شاخه ای از         

توجه به این نکته الزم است که آنچه تا ديروز جامعه شناسي              . مسائلشان اجتناب می کند  
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منونه هاي اين وابستگي متقابل زيادند اما بايد حوامسان باشد آه برای حفظ انسجام رشتهء                

ري ارتباط بني چهار نوع جامعه شناسي اغلب        برقرا. جامعه شناسي می باید پیوسته تالش کنیم     
این تفاوت ها معموال از     .به سخيت به دست مي آيد چراآه بر هريک اصول متفاوتی حاکم است             

جنبه های گوناگوني چون معرفت، حقیقت، مشروعيت، پاسخ گویی و خط مشی به چشم می آید و                  
 .فاوت ها دسته بندی شده اند اين ت3در جدول . البته شکل های آسیب گون متفاوتی هم دارد

 
 بسط انواع معرفت. 3جدول 

  دانشگاهي فرادانشگاهي
 ابزاري جامعه شناسي حرفه اي جامعه شناسي سياست گزارانه

 معرفت 
 حقيقت

 جتربي/نظري ملموس
 تناظر مصلحت گرا

 هنجارهاي آارآمدي مشروعيت علمي
 مهكاران مشرتيان پاسخ گویی

 خط مشی
 آسيب شناسي
 تاملی

 فتمعر
 حقيقت

 منافع حرفه اي دخالت در سياست گزاري
 ارجاع به خود نوآرمابي

 جامعه شناسي انتقادي جامعه شناسي مردم مدار
 شالوده گرا ارتباطي 

 هنجاري وفاقي
 بصريت اخالقي امهیت و ارتباط با زندگی مردم مشروعيت
 پاسخ گويي
 خط مشی

 آسيب شناسي

 روشنفكران انتقادي گروه های مردمی معني
 حبث هاي دروني ميحبث عمو

 دگماتيسم عوام زدگي
 

نوع معرفتی آه ما به جامعه شناسي حرفه اي نسبت مي دهيم بر پایه توسعه برنامه هاي                    
پژوهشي بنا شده، و متفاوت از دانش و معرفت ملموسي است آه جامعه شناسي سياست گزار                   

شناسان مردم مدار و گروه های     آن معرفتی آه از دِل گفت و گوی بني جامعه              .دنبال مي آند 
مردمی حاصل مي شود، هم از معرفت شالوده گرايانه ء جامعه شناسي انتقادي و هم از آن دو                  

» حقیقت«درواقع تعریف هریک از این چهار نوع جامعه شناسي ار خود              . دیگر متفاوت است  
ه با دنياي جتربي    کار جامعه شناسي حرفه اي معطوف به توليد نظريه هايي است آ        . متفاوت است 

دانشی که در حوزهء جامعه شناسي سياست گزار تولید می شود مي بايد            . تناظر داشته باشند  
باشد در حايل آه در جامعه شناسي مردم مدار معرفت مبتين است بر              » مفيد«يا  » آاربردي«

 وفاق بني جامعه شناسان و  گروه های مردمی، و در جامعه شناسي انتقادي حقيقت مبنايی                  
هر يك از انواع جامعه شناسي مشروعيت خود را نیز از منابع گوناگونی               .  هنجاري  دارد 

جامعه شناسي حرفه اي خودش را بر مبناي هنجارهاي علمي توجيه مي آند،             : دریافت می کنند 
جامعه شناسي سياست گزار مشروعیت خود را بر مبناي آارآمدي، جامعه شناسي مردم مدار  بر               

مهیتش با زندگی مردم و جامعه شناسي انتقادي با توسل به رويكردهاي اخالقی            مبناي ربط و ا   
هر يك از انواع جامعه شناسي در برابر گروه های گوناگون پاسخگو               . به دست می آورند  

جامعه شناسان حرفه ای خود را ملزم به پاسخگویی در برابر جوامع علمی و                    . هستند
است گزار پاسخگوی نیازها و خواسته های کارفرمای         جامعه شناسي سي . مهکارانشان می دانند 

جامعه شناسي مردم مدار به گروه های مردمی و جامعه شناسي انتقادي به مجعي از             . خویش است 
عالوه . روشنفکران انتقادي پاسخگوست آه ممكن است مرزهاي بني رشته اي را درنورديده باشند           

جامعه شناسي . ی خاص خود را دنبال می کنند     بر اين، هر يك از انواع جامعه شناسي سياست ها        
حرفه اي از پيش شرط هاي علم دفاع مي آند؛ جامعه شناسي سياست گزار به شيوه  هاي گوناگون در              
سياست گزاري ها مداخله مي آند؛ جامعه شناسي مردم مدار به دنبال برقراری گفتگویی                  

ايل آه جامعه شناسي انتقادي در     دموآراتيك بین حامعه شناسان و گروه های مردمی است در ح          
 .پی ایجاد حبث های درون رشته ای است

 
و باالخره و مهم تر از مهه اينكه، هر يك از انواع جامعه شناسي از آسيب هایی خاص خود رنج                  

آنان آه تنها با مجع آوچكي از اصحاب دانشگاه سخن مي گويند به آساني به انزوا                . مي برد

                                                 
40 Brown et al. 2004; McCormick et al. forthcoming. 
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. جامعه شناسي انتقادي نيز مهچون جامعه شناسي حرفه اي ممکن است از مسیر خود منحرف شود                
جامعه شناسان انتقادی ممکن است به صورت یک فرقه  حول امری جزمی مجع شوند و ارتباطشان                  

ن مردمی از دست بدهند؛ یعنی نه درگیر        را هم با جامعه شناسان حرفه ای هم با جامعه شناسا       
حبثی جدی با جامعه شناسان حرفه ای شوند نه ارزش های الزم برای رشد و رونق جامعه شناسی                  

از سوي ديگر جامعه شناسي سياست گزار نیز مي تواند به سادگي          . مردم حمور را فراهم آورند    
اگر میزان  . یدا کند پ" بله قربان گو   "تابع دستورات کارفرمای خود شود و حالتی            

مسئله ای (بودجه ای که در اختیار جامعه شناسي قرار می گیرد تابع حمض قوانین بازار باشد               
جامعه شناسي مردم مدار  . ناوان آن را مههء ما خواهیم داد      ) که ميلز را هراسان کرده بود     

. قرار  گريد نیز مانند جامعه شناسي سياست گزار می تواند حتت تاثري عوامل برون رشته ای                
جامعه شناسان مردم مدار ممکن است برای کسب شهرت و مقبوليت تسليم خواسته هاي گروه های                
مردمی شوند و برای خوشامد آنان قلم بزنند و در نتيجه تعهدات حرفه اي و انتقادي خود                  

البته خطر ديگري هم وجود دارد و آن اينكه جامعه شناسي مردم مدار            . را زیر پا بگذارند   
منونه بارز  . ا نوعي قیم مآبی روشنفكرانه به گروه های مردمی به ديده حتقري نگاه آند               ب

 .اين شکل از جامعه شناسي مردم مدار، کار سي رايت ميلز در مورد جامعه توده وار است
 

شده امي و  " ديگری"ما به عنوان اعضاي يك اجتماع علمی بيش از اندازه درگري جنگ با                   
ي وابستگي متقابلي آه الزمه پیشرفت انواع چهارگانهء جامعه شناسي           چشمهاميان را به رو    

جیکوبی، برگر و ديگران حتقيقات مهم و مردم مدار جامعه شناسي حرفه اي را             . است، بسته امي 
جامعه شناسان حرفه اي نيز   . چاپ مي شود ناديده مي گريند    Context آه به عنوان مثال در جمله      
به جای اینکه با یکدیگر      .  جامعه شناسي عامه پسند می نامند     جامعه شناسي مردم مدار را  

در واقع ما می باید       . جبنگیم باید چشم هایمان را بشوییم و جور دیگر نگاه کنیم               
جامعه شناسي هاي سياست گزار، مردم مدار، انتقادي و حرفه اي را در قبال يكديگر پاسخ گو               

 آن است آه اعتبار هر چهار نوع             هنادينه آردن اينگونه تبادل ها نيازمند       . آنيم
مطلوبی ،و با چنني رويكرد      ] علمِی[در چنني جامعهء     . جامعه شناسي را به رمسيت بشناسیم     

 ، الزم نیست افراد حتمًا جامعه شناس مردم مدار باشند تا بتوانند به غناي                     هنجاري
 به رشد و غناي     جامعه شناسي مردم مدار آمك آنند؛ رشد و غناي هريك از انواع جامعه شناسي          

 .انواع ديگر آمك مي آند
 

 رشته جامعه شناسي به مثابه میدان قدرت: تز مشاره هفت
در عامل واقع رشته هاي دانشگاهي مانند میدان های قدرتي هستند آه در آن وابستگي                     

مسئله اي آه حداقل در اياالت متحده      . متقابل شكلی نامتقارن و گاه خصمانه به خود مي گريد        
 .ه دانش ابزاري بر دانش تاملی احنامیده استبه سلط

 
، تكاني به خود داده بود و برانگيخته شده بود در دهه              1970فرشته تاريخ آه در دههء       

مشار ثبت نام   : جامعه شناسي  با حبران مواجه شد     .  با طوفاني ديگر به عقب رانده شد        1980
ناسان حمدود شد؛ شايعه تعطيلي     در دوره هاي آارشناسي آاهش يافت؛ فرصت های شغلي جامعه ش         

مشاري از دانشكده هاي جامعه شناسي قوت گرفت و رشته جامعه شناسي به حلاظ نظري جهت خود را                
از سياسي شدن    The Decomposition of Sociologyبا نوشنت   ) 1993(اروينگ لوئيس هورويتس    . گم آرد 

 نوشت نسبت به    1992 و   1991ال های   جيمز آلمن در مقاالتی که در س      .  جامعه  شناسي شكايت آرد  
. رسوخ هنجارهاي اجتماعي به دانشگاه ها و دست به عصا حرکت کردن جامعه شناسي هشدار داد              

تاليف " چه بر سر جامعه شناسي آمده است؟     " جمموعه اي حتت عنوان     2001استيون آلمن در سال     
 انباشيت نبودن دانش      از عدم انسجام و      41آرد آه در آن مشاری از جامعه شناسان برجسته         

 مهيشه منسجم،   –علوم طبيعي يا علم اقتصاد       –جامعه شناخيت گاليه داشتند تو گويي علم حمض         
 داشتند در مواجهه با رگبار      1950خوشبيين ای که آهنا در دههء       ! نظام يافته و انباشيت است   

معه شناسي و يا   جا.  رنگ باخت  1970 و   1960محالت انتقادي به جامعه شناسي وفاق در دهه های          
 . تصوير آنان از جامعه شناسي به خماطره افتاده بود

 
حتت عنوان  ) 1990(یکی از هبرتین نوشته ها در این زمینه آتاب استيون ترنر و جاناتان ترنر              

The Impossible Science               است آه در آن تاريخ جامعه شناسي با مهني رويكرد ياس آور بازسازي شده
ي آنند آه جامعه شناسي از ابتدا نه خماطبانی پايدار و ثابت داشته              آنان تاآيد م  . است

                                                 
41 Peter Berger, Joan Huber, Randall Collins,  Seymour Martin Lipset, James Davis, Mayer Zald, Arthur Stinchcombe, 
and Howard Becker. 
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 آند کم ارزش یا بی ارزش       آن رشتهء مشرتآي آه مههء اينگونه روايت ها را به هم وصل مي              

چه در قالب انتقادی    (دانسنت دانش تاملی است و به مهین دلیل هم هر موقع که جامعه شناسي              
به مست دانش تاملی روی آورده است در اینگونه روایت ها از افول             ) چه در قالب مردم مدار   

 . و کج روی آن سخن به میان آمده است
 

 به کج روی افتاده است موافقم اما این کج روی را              من هم با این نظر که جامعه شناسي       
ناشی از حرکتش به مست دانش تاملی منی دامن بلکه ناشی از نادیده گرفنت تقسیم کار                        

باید به خاطر بسپاریم که جامعه شناسي به سان یک  میدان قدرت است             . جامعه شناختی می دامن 
من با  . متضاد تشکیل شده است    که از سلسله مراتبی از دانش ها و رویکردهای بعضًا               

. ارزيابي منتقدان از وضعيت فعلي جامعه شناسي و توازن قدرت درون رشته ای آن خمالفم                 
جامعه شناسي امروزه نه تنها دچار رخوت و       .  آوتاه مدت بود  1980افول جامعه شناسي در دهه     

غ التحصيالن  دوره   مشار  فار  . رآود نيست بلكه به یک معنا در هبرتین وضعیت ممکن قرار دارد            
 تاآنون به طور ثابت رشد آرده و از مشار فارغ                1985آارشناسي جامعه شناسي از سال       

البته مشار فارغ التحصيالن دوره     . التحصیالن رشته های  اقتصاد و تاريخ پیشی گرفته است          
ت در   به طور ثاب   1989دآرتا مهچنان در مقايسه با رشته هاي مشابه پايني تر است اما از سال              

اين  میزان احتماال مهچنان به رشد خود ادامه خواهد داد چرا آه                . حال رشد بوده است   
میزان . برای آموزش مشار روزافزون دانشجویان دورهء کارشناسی به استاد نیاز داریم              

عضويت در اجنمن جامعه شناسي امريكا نیز در طول چهار سال گذشته به میزان قابل توجهی                  
با توجه به اينكه فضاي سياسي موجود با جامعه شناسي ضديت دارد اين            . افزايش يافته است  

روند رو به رشد احتماال غريب مي منايد اما ممكن است که مهین فضای ضد جامعه شناسي مردم را                  
 .به وجوه انتقادي و مردم مدار جامعه شناسي سوق داده باشد

 
به . ص و شناسایی خطر بر می گردد       دومني مورد اختالف من با نویسندگان یاد شده به تشخی          

حداقل در  . باور من، این وجه تاملی جامعه شناسي است که در خطر است نه وجه ابزاري آن               
اياالت متحده، جامعه شناسی حرفه اي و سياست گزار،  آه يكي اشتغال ایجاد مي آند و ديگري                

ه مهین دلیل هم      بودجه فراهم می آورد،جهت رشته جامعه شناسي را تعيني مي کنند و ب                
در واقع دو خانهء     . جامعه شناسي انتقادی و مردم مدار در موقعیتی فروتر قرار دارند           

 در ائتالف با یکدیگر دو خانهء پایینی را در موقعیتی فروتر قرار              1باالیی جدول مشارهء    
ز اين الگوي سلطه ناشی از قرار گرقنت رشته جامعه شناسی در جمموعهء وسيع تري ا               .داده اند

در جامعه ما صداي پول و قدرت از صداي ارزش و               . مناسبات قدرت و منافع مشتق است       
در اياالت متحده عرصهء عمومی به تصرف مجعی از متخصصان و جمموعهء             . اثرگذاری رساتر است  

وسیعی از رسانه ها در آمده است و به مهین دلیل هم صدای جامعه شناسان یا به گوش منی                      
 .موش مي شودرسد یا به راحيت خا

 
توازن قدرت ممكن است به نفع دانش ابزاري متام شده باشد اما ما مهچنان مي توانيم براي                   

بدون شک بین جامعه شناسي    .  ایجاد آنيم ]جدید[خلق رويكردهای جسورانه و بدیع فضاهايي        
حرفه اي و جامعه شناسي مردم مدار و گروه هایی که هریک از آن دو پاسخگویشان هستند،                   

ادهایی وجود دارد اما آيا اين مسئله مي بايد به شكل گريي جناح هایي متخاصم منتهي شود               تض
آه هريك ديگري را شكل آسیب گونی از جامعه شناسي خظاب  آند ؟ جامعه شناسي انتقادي و                   

 يكي آزادي عمل و استقاللش را دو دسيت چسبيده و         –سياست گزار نیز يقينًا با هم در تضادند        
 اما اگر هريك پاره هايي از ديگري را در پیکر خود تشخیص دهند می                -يانش را ديگري مشرت 

به جاي تکه ـ تکه کردن         .  توان وابستگي متقابل را جانشین خصومت و تضاد کرد             
 .جامعه شناسي شاید بشود گونه هاي متفاوتي از مهياري و تبادالت مفيد اجياد کرد

 
ضاد و احتاد بالقوهء مولفه های موجود در اين         در اينجا منی توان بيش از اين در مورد ت          

صرفًا به این بسنده مي آنم آه اگر رشته ما برای حفظ انسجام خود               . ميدان قدرت حبث کرد   
الزم است تابع نظامی از روابط سلطه آمیز باشد، آن نظام هبرت است هژمونيك باشد تا                      

ر اختیار جامعه شناسي    اين بدان معناست آه مي بايد فضايي براي تنفس د             . استبدادي
انتقادی و مردم مدار قرار بگیرد تا بتوانند ظرفيت هاي خود را بسط دهند و پويايي  الزم                 

جامعه شناسي حرفه اي و سياست گزار  بايد دريابند      . را به درون دانش هاي مسلط تزريق آنند       
چالش هايي . استآه نفعشان در رشد و غناي جامعه شناسي انتقادي و جامعه شناسي مردم مدار             

آه دانش تاملی بر دانش ابزاري حتميل مي آند، حتا اگر آه در آوتاه مدت خمرب به نظر                      
برسد، در دراز مدت باعث باليدن دانش ابزاري مي شود چرا آه دانش تاملی ارزش هاي                     

دانش . زيربنايي حتقيقات را نوسازي مي آند و آهنا را به مست و سويي جديد سوق مي دهد                   
 .اين ارزش ها را از بطن جامعه ـ به مفهوم کالنش ـ می گیردتاملی 
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ما تا اينجا ميدان قدرتي را آه انواع جامعه شناسي در آن قرار دارند به شكل انتزاعي                  
ترآيب واقعي اين چهار نوع جامعه شناسي از دانشکده اي به دانشکده ديگر،             . ترسيم آردمي 

از این رو،   .  کشوری به کشور دیگر فرق دارد      از زماني به زمان ديگر در يك آشور، و از          
سه تز ديگري آه در پي مي آيد ويژگي هاي خاص ساختار فعلی جامعه شناسي را در اياالت                     

تالش خواهم کرد که خاص بودن ساختار جامعه شناسي امریکا را با              . متحده بررسي مي کند  
 . شكل مي دهند نشان دهمبررسی نريوهاي ملي و بین املللی اي آه به رشته هاي دانشگاهي

 
 تاريخ و سلسله مراتب قدرت: تز مشاره هشت

در اياالت متحده سلطه جامعه شناسي حرفه اي از دل گفتگوهای مستمر با جامعه شناسي                    
اما حتی اینجا نیز دانشکده های معترب و         . سياست گزار، انتقادي و مردم مدار برآمده است     

 .ي حرفه ای تأکید دارند تا بر دیگر انواع جامعه شناسيرده باال بیشرت بر امهیت جامعه شناس
 

ما امروزه سلطه جامعه شناسي حرفه اي را به عنوان وجه عادي جامعه شناسي اياالت متحده                 
ما مي توانيم تاريخ جامعه شناسي را     . پذيرفته امي اما اين ماجرا پديده اي نسبتا جديد است       

 :حرفه اي به سه دوره پياپي تقسيم آنيمدر امريكا با توجه به رشد جامعه شناسي 
 

 در قالب گفتگویی بني گروه هاي اصالح  طلب و خّیر از            19جامعه شناسي حرفه اي در اواسط قرن      
جامعه شناسان اوليه اغلب    . يك طرف و جامعه شناسان اوليه از سوي ديگر شکل گرفت               

را به علم سكوالر و نوپاي      خاستگاهي مذهيب داشتند اما شور و اشتياق اخالقي و معنوي خود            
پس از جنگ هاي داخلي، از رهگذر گردآوري و حتليل آمارهاي             . جامعه شناسي تبديل آردند  

مربوط به آارگران و اجنام پيمايش های اجتماعي در مورد فقرا تالش برای کشف و بررسی                    
ني خود به   گردآوري داده براي نشان دادن دغدغه هاي طبقات پاي       . مسائل اجتماعي گسرتش يافت   

. نوعي جنبش اجتماعي بدل شد آه پايه هاي جامعه شناسي حرفه اي بر آن هناده شد                        
، ارتباط نزديك   1905در سال   » American Sociological Society«جامعه شناسان حيت پس از شكل گريي      

به اين ترتيب   . خود را با مهه گروه هاي تشکیل دهنده جامعه مدني بورژوا حفظ آردند               
 .  شناسي اصالتا و ذاتا وجهي مردمی داشتجامععه

 
. در دومني مرحله، دغدغه جامعه شناسي از گروه های مردمی به بنيادها و حكومت معطوف شد                

آه مطالعات  (، با محايت بنياد راآفلر از موسسه حتقيقات اجتماعي و  ديين               1920در دههء   
ت حمله اي در دانشگاه شيكاگو و      و سپس با محایت از مطالعا     ) معروف ميدل تاون را اجنام داد     

آاروليناي مشايل، بنيادهای گوناگون به طور فزاينده اي برای ترویج جامعه شناسي فعال                
مهزمان جامعه شناسي روستايي هم موفق شد برای خود در دولت پايگاهی حتقيقاتي                 . شدند

ا بر عهده داشت     ويليام آگربن زماني آه رياست آميته حتقيقات رياست مجهوري ر          42.ایجاد کند 
در زمان جنگ جهاني دوم      . Recent Social Trends in the United Statesآتاب حجيمي نوشت با عنوان       

معروف ترين آاري آه در اين قالب اجنام شد         . جامعه شناسي حتت محايت دولت تداوم پيدا آرد       
در . از جنگ بود در مورد روحيه ارتش امريكا پس         (1949) آتاب چند جلدي ساموئل استوفر       

دوران پس از جنگ، برای اجنام حتقیقات اجتماعی منابع مالی جدیدی در اختیار                         
در این دوران سازمان هاي بزرگ جتاري به محایت از حتقيقات               . جامعه شناسان قرار گرفت   

به عنوان مثال می توان به آارهاي الزارسفلد در دفرت حتقيقات               . پيمايشي روی آوردند  
هرچه جامعه شناسي بیشرت به منابع جتاري      . ر دانشگاه آلمبيا اشاره کرد    اجتماعي آاربردي د  

و دولتی متکی مي شد روش هاي آماري حتليل داده هاي جتربي نیز بيشرت توسعه پيدا مي آرد؛                   
 .امري آه انتقادهای بسياري را برانگيخت

 
ي شود آه  به اين ترتيب سومني مرحله در تاريخ جامعه شناسي امريكا از زماني شروع م                  

از . جامعه شناسي انتقادي با به چالش کشیدن جامعه شناسي حرفه اي وارد میدان می شود               
بود آه جامعه شناسي را به دليل ميدان ديد           ) 1939(آغازگران این روند، رابرت ليند        

رايت ميلز نیز در    . سي. باريك حمدودو ادعای بی اساسش در باب بی طرفی ارزشي نقد آرد             
 و  43"عملگرایی بامدارا "درگريي اوليه جامعه شناسي با گروه های مردمی را           مهین راستا،   

البته . ناميد" عملگرایی بی مدارا  "درگريي جامعه شناسي با بنگاه هاي جتاري و حكوميت را           
است آه در   ]آمریکا[او متوجه نشد آه در واقع آغازگر سومني مرحله در تاريخ جامعه شناسي             

رویکردهاي روشي و نظري موجود در جامعه شناسي حرفه ای را به             آن جامعه شناسي انتقادي     
در اين مرحله شالوده هاي مکتب     ) 1970(آلوين گولدنر   . طور آلي به مسري ديگري سوق می دهد      

آارآردگرایی ساختاري و مکاتب مشابه را مورد محله قرار داد و حتت تاثري فمينيسم و                     
به این ترتیب، در دهه های       . ي تازه خلق آرد   مارآسيسم فضايي جديد براي گرايش هاي نظر      

                                                 
42 Larson and Zimmerman, 2003. 
43 Liberal practicality 
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چه عوامل دیگری در پیشرفت جامعه شناسي نقش داشتند؟ در تز مشاره يک ادعا کردم آه بني                   

 آه  امری مطالعه جامعه شناسي شكايف وجود دارد؛            روح جامعه شناسانه و جهان مورد       
به عالوه، جامعه شناسي حرفه اي هم     . جامعه شناسي را به حضور در حوزهء عمومي نشویق مي کند        

اآنون ديگر به حد اعالی آمال و هنايت اعتماد به نفس خود رسيده است و شاید ديگر وقت                     
 این ترتیب جامعه شناسي مردم مدار را      آن باشد که به ريشه هاي مدني خود بازگردد و و به           

 ناگزیر حملي و منطقه اي بود اما       19جامعه شناسي مردم مدار قرن    . از موضع قدرت اشاعه دهد    
مهین جامعه شناسي مردم مدار حملی و منظقه ای بود که بنيان  هاي جامعه شناسي حرفه اي را در                

را برای جهانی شدن جامعه شناسي      امري آه به نوبه خود شرایط        . قرن بيستم پی ریزی کرد    
 .  فراهم آورده است21مردم مدار در قرن 

 
اين به معناي ناچیز مشردن جامعه شناسي هاي مردم مدار حملي و مهچنني ناديده گرفنت رابطه                  

مسائل جهاني برآمده از    . بر عكس . ارگانيك بني جامعه شناسان و جامعه بیخ گوششان نيست        
. لي اند و تاثیرات آهنا نیز در سطح حملي است آه منود ار می شود              فرايندها و رویدادهای حم   

ما  بايد به یاد داشته باشیم که هم اینک نیز جامعه شناسي مردم مدار در دانشگاه های ما                 
استادان جامعه شناسی ما اگر غیر از زماني آه          . رواج دارد اما اغلب به شکلی نامرئی       
ند جامعه شناسي مردم مدار را به ميان مردم اجتماع         صرف تدريس مي آنند اندک زمانی بياب      

ما در مورد اين فعالیت های فوق برنامه چندان چيزي مني دانيم چون آنان آه              . خود مي برند 
خوشبختانه، . به اين آار مشغولند به ندرت فرصت مي آنند جتربيات خود را مكتوب آنند                

 حمور نام   45آن را پژوهش های حمله      با گردآوري جمموعه اي آه        44گروهی از جامعه شناسان    
هناده اند بر اين عرصه خمفي نور افكنده اند و پرده از فعاليت هاي جامعه شناسان مردم مدار               

اين جمموعه، رشته ای از اصول و اقدامات و مهچنني مثال هایی بيشمار            . ارگانيك برداشته اند 
ت اجتماهي با هم در آمیخته       به دست مي دهد آه در بسياري از اهنا حتقيق، آموزش و خدما             

 .اند
 

نکتهء مهم تر اين آه نظام آموزش عايل در امريكا، نظامی درندشت و پيچ در پيچ از                       
به هني دليل،   . موسسات و سازمان های آموزشی است آه از سلسله مراتب  خاصی پیروی می کنند            
 از مکانی به    چگونگی ارتباطات درونی بین انواع جامعه شناسي از سطحی به سطح دیگر و              

این موسسات آموزشي و آاجل  هاي دوساله و چهار ساله  هستند که             . مکان دیگر تفاوت می کند   
بار اصلی آموزش جامعه شناسي  را در امریکا به دوش می کشند و به این ترتیب دست                        
اساتید دانشگاه هاي رده باال را باز می گذارند تا با مترآز بر حتقیق و پژوهش به مست                      

وضعیت جامعه شناسي  در اينگونه موسسات و آاجل  ها قابل قياس           .  اي شدن گام بردارند    حرفه
تز . است با وضعیت جامعه شناسي در آن مناطقي از جهان آه به حلاظ دسرتسي به منابع فقريند               

بعدي چندگونگي جامعه شناسي در داخل آمريكا را نشان مي دهد که خود جتسم چندگونگی                    
 .طح جهاني استجامعه شناسي در س

 
 حمدودنگری جامعه شناسي امريكايي: تز مشاره نه

جامعه شناسي امريكا خود را به شکلی عام و جهان مشول عرضه مي آند در حايل آه خاص است و                    
اين خاص بودن تنها به حمتواي آن مربوط نيست بلكه  به قالب هايي آه برمي گزيند نيز                     

ن حال بر جامعه شناسي هاي ملي دیگر کشورها تاثري          جامعه شناسي امريكا در عی    . برمي گردد
بنابراين، ما مي بايد به    . بسيار می گذارد و اين تاثري الزاما مهيشه به نفع آهنا نيست             

 .تقسيم آار جامعه شناخيت هم در سطح ملي هم در سطح جهاني از نو شکل دهیم
 

در ساير آشورها جامعه شناسي    اگر  . اخرتاعي امريكايي است  " جامعه شناسي مردم مدار "اصطالح  
مردم مدار بنیان سایر انواع جامعه شناسي است در امریکا جامعه شناسي مردم مدار تنها خبش              

در واقع، براي بعضي جامعه شناسان امريكايي         . کوچکی از کل رشته را تشکیل می دهد          
ني در مورد   وقيت آه من براي سخنرا     .  جامعه شناسي مردم مدار اصال حملی از اعراب ندارد        

 و اين مسئله در مورد بسياري از         –جامعه شناسي مردم مدار به افريقاي جنوبي سفر مي آنم         
  خماطبان من مبهوت نگاهم مي آنند که اگر جامعه شناسي از اساس            -آشورهاي جهان صدق مي آند   

من به معنای درگري شدن با گروه هاي مردمی گوناگون و مسائلشان نيست پس چيست؟ اينكه اجن                
جامعه شناسي امريكا جلسات ساالنه ء حبث و گفت و گو در مورد جامعه شناسي مردم مدار را                   

در دنيايي آه جامعه شناسي     .  سازمان مي دهد گوياي قدرت جامعه شناسي حرفه اي در امريكاست       
حرفه اي اغلب ضعيف تر از جامعه شناسي  مردم مدار است، متمرآز شدن بر جامعه شناسي                    

                                                 
44 Kerry Strand, Sam Marullo, Nick Cutforth, Randy Stoecker and Patrick Donohue , 2003. 
45 Community-based research 
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در نيمکره جنوبي،   . ترآيب جامعه شناسي های چهارگانه از کشوري به کشور ديگر فرق مي آند          

مهچنان آه من تلوحيا نشان دادم جامعه شناسي اغلب در حامعهء مدنی و در میان مردم حضور                  
 به افريقاي جنوبي داشتم از رابطه نزديك بني           1990در سفری که در سال       . گی دارد پررن

جامعه شناسي و جنبش ضد آپارتايد، به خصوص جنبش هاي آارگري و مهچنني سازمان هاي مدني                   
در حايل آه ما در امريكا در حال نظريه پردازي در مورد جنبش هاي اجتماعی             .  شگفت زده شدم 

مشارکت ! ي جنوبي جامعه شناسان در حال ساخنت جنبش هاي اجتماعي بودند          بودمي، در افريقا  
آهنا در این جنبش ها، جامعه شناسي شان را به پيش مي راند و باب حتقيق در حوزه هایی                      

از برکت اینگونه حتقیقات آهنا به نظریاتی دست یافتند که                . آامال جديد رامي گشود   
. هنا رسید و به عنوان نظریاتی بدیع مطرحشان کرد         جامعه شناسي امریکا دو دههء بعد به آ      

جامعه شناسان آفریقای جنوبی ويژگي ها و رویکردهاي دولت آپارتايد را بررسي می کردند، و             
مهم ترین   . راهکارها و اسرتاتژي های جنبش ضدآپارتايد را به حبث و گفت و گو مي گذاشتند              

امروزه، .  جنبش باشند و يا منتقد آن     دغدغهء آنان این بود که آيا بايد در خدمت اين            
 سال پس از سرنگونی رژیم آپارتايد، جامعه شناسان آفريقاي جنوبي یا جذب سازمان های               10

غیر دولتی شده اند، یا به سازمان ها و موسسات دولتی پیوسته اند زیرا حكومت جديد از                  
و . وزش متمرآز شوند  جامعه شناسان خواسته است آه از جامعه مدني پا پس بكشند و بر آم              

پژوهش .  به این ترتیب برای رشد جامعه شناسي مردم مدار جمال کمرتی در اختیار است                 
اکنون دغدغه جامعه شناسان این    . اجتماعي نیز بيشرت در خدمت سياست گزاری های دولتی است         

 -خبوانید امریکایی –" جهانی"کشور عمدتًا این است که حتقیقاتشان با استانداردهای              
به این ترتیب، تضعیف جامعه مدني مهراه شده است با گذر از                  . طابقت داشته باشد   م

 46.جامعه شناسي تاملی به ابزاري
 

در کشورهای ديگر نیز روندهاي مشاهبی به چشم مي خورد هرچند هریک کماکان ویژگی های ملی                
عه شناسي به طور   در دوره استالني جام   . احتاد مجاهري شوروي را در نظر بگرييد      . خود را دارند  

کامل از صحنه حمو شد تا در دوران پس از استالین به عنوان ابزاری برای طرح نقدهاي                     
 نظرسنجي پيش از آنكه به احنصار       1960در دههء    .رمسي و غري رمسي از وضعیت جامعه ظاهر شود         

انه پرسرتويكا، حتت رهربي قاطع    . حزب در بيايد به نوعي جامعه شناسي مردم مدار تبديل شد          
جامعه شناسان در  . تاتيانا زاسالوسكايا،جامعه شناسان را به حنو قدرمتندي به ميدان آورد          

با زوال جامعه مدني در دوران پس        . شکل گیری و رشد جامعه مدني نقش مهمی ایفا کردند          
از فروپاشي، هنال نوپای  جامعه شناسي در احتاد مجاهیر شوروی  در برابر هجوم تند باد                    

زار بي دفاع ماند و به غري از موارد معدودی، جامعه شناسي به مدارس بازرگاني              نريوهاي با 
آن خبش از جامعه شناسي که به عنوان         . و مراآز نظرسنجي و یا حتقيقات بازار رانده شد          

فعالیت روشنفکری جدی باقی مانده است عمدتا حتت محایت بنیادهای غربی و در تصرف                      
 . تان یا امریکا حتصیل کرده اندجامعه شناسانی است که در انگلس

 
درآشورهاي اسكانديناوي با توجه به قدمت سوسیال دموآراسي جامعه شناسي در موقعیتی                

در اين آشورها جامعه شناسي با دولت رفاه رشد آرد، و به اين            . بسيار متفاوت قرار دارد   
روه های مردمی هم   ترتيب بيشرت مبتين بر سياست گزاري بود اما مهزمان ارتباط خود را با گ              

جامعه شناسي نروژ آه بسيار متاثر از جامعه شناسي امريكا است، در عرصهء                . حفظ کرد 
سياستگزاری حضور پررنگی داشت و به خصوص فمينيست های نروژی در این عرصه بسیار فعال                 

 نفری جامعه شناسان می توان     200 ميليون نفري نروژ و جامعهء       5با توجه به مجعيت     . بودند
ریافت که جامعهء علمی در نروژ بسیار حمدود و کوچک است و بنابراین آنان آه                         د

جاه طلب ترند به دنبال موقعييت در جوامع بزرگرت هستند؛ خواه اين موقعيت در دولت باشد                 
جامعه شناسان نروژی به طور دائمي در         . خواه به عنوان روشنفكر در عرصهء عمومي          

نروژي ها با جد   .  راديو و تلويزيون برنامه اجرا مي آنند      روزنامه ها مطلب مي نويسند و در    
و جهد بسیار توانسته اند که جامعه شناسي مردم مدار خود را به خارج از مرزهاي نروژ هم                 
بربند و به این ترتیب، به مرآزي بني املللي تبديل شده اند آه نه فقط با جامعه شناسي                     

ورهاي دیگری در نيمكره جنوبي هم در ارتباط         امريكا بلكه با جامعه شناسي دراروپا و آش      
 .است

 
. جامعه شناسي حرفه ای در فرانسه يكي از قدميي ترين هاست        . باقي اروپا وضعييت متغري دارد     

نوشته های رميوند   . با وجود این ، جامعه شناسي مردم مدارش نیز یکی از قویرتین هاست              
در انگلستان  . هگشا بوده اند آرون، پري بورديو و آلن تورن در بسیاری موارد را                

به . جامعه شناسي حرفه اي پديده اي نوظهور و مربوط به دوران پس از جنگ جهاني دوم است               
مهین دلیل هم در برابر رژمي تاچر آسيب پذير بود و از ورود به حوزهء عمومی و دخالت در                    

                                                 
46 Sitas, 1997; Webster, 2004. 
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يم آه جامعه شناسي امريكا به رغم قدرتی        با بررسی جامعه شناسي در ديگر آشورها درمي ياب       
 600امريكا با توليد ساالنه بيش از          . که در سطح بین املللی دارد خاص و حملی است             

فارغ التحصيل دوره دکرتا در رشتهء جامعه شناسي، خودش را يك سرو گردن از دیگر کشورهای                
 آه در آشورهاي ديگر به      بسياري از برجسته ترين جامعه شناني   . جهان باالتر نگه داشته است    

اجنمن جامعه شناسي امريكا بيش    . تدريس جامعه شناسي مشغولند فارغ التحصيل امريكا بوده اند     
البته مسئله فقط برتري آمي و وفور منابع        .  آارمند متام وقت دارد    24 هزار عضو و     14از  
شناسان ـ خود   در اکثر دانشگاه ها در سراسر جهان، دانگشاهيان ـ اعم از جامعه             .  نيست

پاسخگو می دانند و اين به معين آن است آه مطالبشان             " جهاني"را در برابر معيارهاي      
.  به چاپ برسد   - به خصوص در ژورنال هاي امريكايي     -" غربي"مي بايد در  ژورنال هاي علمي      

اين مسئله نه تنها در مورد کشورهایی مانند افريقاي جنوبي و تايوان صدق می کند که در                 
رد آشورهايي مانند نروژ که خود منابع بومی بسیار زیادی در اختیار دارند نیز صادق                مو
به این ترتیب جامعه شناسي هاي ملي، حتت تاثري ارتباطشان با دنياي غرب و به دلیل                . است

انتشار مطالبشان به زبان انگليسي ارتباط خود را با مسائل ملي و موضوعات حملي از دست                 
 . مي دهند

 
ین ترتیب جامعه شناسي امريكا  به هژموني جهاني دست مي يابد بي آنكه جامعه شناسان              به ا 

به مهني  . امريكايي توطئه اي طراحي کرده يا براي اين مسئله برنامه ريزي آرده باشند               
دليل، ما مسئولیم آه خاص بودن جامعه شناسي خود را بپذیریم و آن را از قله جهان مشويل                   

ما باید يكبار   . ارش آنيم تا ويژگي متمايز و قدرت ملي اش را دريابد          پايني بكشيم و واد   
ديگر با جامعه شناسي آشورهاي ديگر ديالوگ برقرار آنيم و سنت هاي حملي آهنا و يا                      

ما بايد در قالب مفاهيم     .  انگيزه شان را براي بومي آردن جامعه شناسي به رمسيت بشناسيم        
ما باید بپذیریم   . ت جهاني جامعه شناسي را درك آنيم     جهاني فكر آنيم تا بتوانيم تقسيما     

که اگر در سطح جهاني اياالت متحده امريكا طالیه دار جامعه شناسي حرفه اي است،                       
جامعه شناسي  مردم مدار در نيمكره جنوبي و جامعه شناسي سياستگزار در اروپاست که رواج               

 ایجاد آنيم آه نه تنها از          ما بايد بین جامعه شناسان انتقادي  شبكه هايی         .  دارد
ما بايد بتوانیم نظریاتی را که      . مرزهای بین رشته اي که از مرزهاي ملي هم فراتر  روند         

باید نسبت به مناسبات قدرت در سطح         . مطرح می کنیم در مورد خودمان هم به آار بربمي           
 ما را   جهانی وقوف بیابیم چرا که چند و چون این مناسبات است که ساختار فعلی رشته                 

ما باید به این مسائل وقوف بیابیم تا بلكه بتوانيم به جای آنکه حتت                 . تعیین می کند 
 .تاثیرشان قرار بگیریم بر آن ها تاثیر بگذاریم

 
 تفکیک رشته های دانشگاهي: تز مشاره ده

  باعلوم طبيعي در این     (Humanities) و علوم انساني    (Social Sciences)وجه متایز علوم اجتماعي   
اینکه این دو دانش چگونه     . است که علوم اجتماعی ترکیبی است از دانش ابزاري و تاملی           

و به چه میزان با هم ترکیب می شوند متغیر است و به مهین دلیل هم علوم اجتماعی می                       
تواند بسته به مورد یا در حوزهء عمومی و امور مردمی دخالت کند یا سیاستگزاران را                   

 .یاری دهددر وضع سیاست هایشان 
 

گفته می شود که متایز بني شاخه هاي گوناگون علوم اجتماعی اقدامی دلبخواهی است آه در                  
قرن نوزدهم در اروپا رخ داده است و تقسيم بندي فعلي اشتباهي تارخيي است که ما بايد                   

این رویکرد اثبات گرايانه را    . آن را پس زده و به سوي علوم اجتماعي واحدي حرآت آنيم            
و ديگران در گزارشی که در مورد بازسازي علوم اجتماعي          ) 1996(ا امانوئل والرشتاين    اخري

اين پروژه بي ضرر به نظر مي رسد اما         .  مطرح کردند  47برای آميسيون گولبنكيان نوشتند    
علوم اجتماعي  . را بی پاسخ می گذارد    » دانش براي چه؟  «و  » دانش براي چه آسي؟   «سواالت  

 را از دست    -یعنی وجوه انتقادی و مردمی اش     –يت خصلت تاملی خود      یکدست مي تواند به راح   
در دنيايي آه بر پایه سلطه بنا شده است، يكپارچگي به سادگي به يكپارچگي                   . بدهد

اينكه متایز بین رشته ها را تنها به اين دليل آه در مقطع خاصي             . قدرمتندان منتهي مي شود  
 به معناي ناديده گرفنت معنای است که این           از تاريخ شكل گرفته اند دلبخواهی بناميم       

متایزات در دنیای امروز دارند؛ این کار مهچنین به نادیده گرفنت منافعي منجر می شود آه                 
برای روشن تر شدن حبثم توضیحاتی الزم است که          . این علوم در حال حاضر منايندگي مي آنند       

 .در پی می آید
 

                                                 
47 Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences. 
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بزاري و برنامه هاي پژوهشي اي مبتنی است که در        علوم طبيعي به ميزان زيادي بر معرفت ا        
چه در حوزه صنعت    –خماطبان غیردانشگاهي آنان سياست گزارانند     . جامعه های علمي مطرح است    

اینان از اآتشافات علمي هبره می برند و با ورود به حوزهء دانشگاه              . چه در حوزه دولت   
 این مسئله انتقاد     48.اشته باشند می کوشند که به حتقيقات جهت دهند يا برآهنا نظارت د           

برخی از اصحاب دانشگاه را برانگیخته است اما اینگونه مباحث انتقادی که بعضا به                   
اما در مورد علوم    . حوزهء عمومی نیز کشیده می شود جوهره علوم طبيعي را شكل مني دهد             

هنايت بستگی  تعیین قدر و اعتبار آثار هنري و ادبي در          . انساني وضعیت کامال متفاوت است    
به ديالوگي دارد آه بني گروه هاي کوچکی از اهل فن با گروه های بزرگرتی از مردم در                      

 .جریان است
 

علوم اجتماعي در تقاطع علوم انساني و علوم طبيعي قرار گرفته اند چرا آه در تعريف                   
عرفت، البته، تعادل بني اين دو م      . خود هر دو معرفت ابزاري و بازتابی را دربرمي گريند         

به عنوان مثال، ساختار علم      . در هر يك از شاخه هاي علوم اجتماعي با هم متفاوت است            
اقتصاد بسیار نزدیک به ساختار علم پارادایمی است که حتت سلطهء یک برنامه پژوهشی                   

در این حوزه تنها دو جایزهء معترب وجود دارد            ). اقتصاد نئوکالسیک (واحد قرار دارد     
؛ ژورنال های اقتصاد حتت کنرتل مشار معدودی از خنبگان است؛             )زهء نوبل مدال کالرک و جای   (

نه تنها دانشکده های اقتصاد که تک تک اقتصاددانان نیز رده بندی می شوند و در نظام                   
اقتصاددانان دگرانديش تنها در    .سلسله مراتبی جایگاه خاصی را به خود اختصاص می دهند          

وار باشند آه ابتدا موقعيت خود را به حلاظ حرفه اي           صورتي مي توانند به بقاي خود اميد      
درواقع، اقتصاد حرفه اي، بیشرت به حزب آمونيست می ماند؛ حزبی          . به تثبيت رسانده باشند   

انسجام دروني علم اقتصاد باعث می       . که مي خواست مهه دنيا را به نام آزادي در بربگريد          
ر دنياي سياست گزاري قدرت تاثري گزاري      شود که دنياي اقتصاد اعتبار و منزليت باال و د            

 .بيشرتی به دست آورد
 

اگر آه اقتصاد به حزب آمونيست مي ماند، جامعه شناسي امريكايي شبيه سنديكاليسم                   
جامعه شناسي در امريكا مبتين بر سنت هاي      . آنارشیست است؛ يك دموآراسي مشارآيت غريمتمرآز     

 خبض فعال وجود دارد و      43من جامعه شناسي امریکا    در اجن . پژوهشي چندگانه و مهپوشاننده است    
در هریک از این حوزه ها جوایز زیادی برای به رمسیت شناخنت کار جامعه شناسان در نظر                    

 ژورنال جامعه   200؛ جامعه شناسان می توانند مطالبشان را در بیش از            49گرفته شده است  
ناسي انعکاس دهندهء چندگانگی     چندگانگی ساختار هناد جامعه ش    50.شناختی به چاپ برسانند   

البته در جامعه شناسي هم نظامی سلسله مراتبی و         . رویکردهای حاکم بر جامعه شناسي است     
 اما این نظام، در مقایسهء با نظامی که بر علم اقتصاد             51کاست مانند به چشم می خورد      

 گوناگون و   حاکم است، انعطاف پذیرتر می مناید؛ حرآت اعضاي هيات علمي بني دانشكده هاي             
 اجنمن جامعه شناسي امریکا    52.الگوي استخدامي دانشجويان حتصيالت تكميلي گواه این ادعاست        

بیانیه های اعضای اجنمن تنها به دغدغه های حرفه ایشان حمدود منی            . بسیار دموآراتيك است  
فی  درصد از اعضای اجنمن برای آنکه بیانیه ای به رأی گذاشته شود کا            3شود و امضای تنها     

بنابراين، اگر اقتصاد در دنياي سياست گزاري موثر است، ساختار رشته جامعه شناسي            . است
بنابراین، . به گونه اي تنظيم شده است آه پاسخگوي گروه های مردمی متعدد و متنوع باشد             

جامعه شناسي در مقایسه با علم اقتصاد در عرصهء عمومی از برتری نسبی برخوردار است و                 
ل حتمال آنكه بتوانیم با حضورمان در عرصه عمومي بر سياست ها به طور                   به مهین دلی   

 .غريمستقيم تاثري بگذارمي زیادست
 

بررسی سایر شاخه های علوم اجتماعي نشان می دهد آه علوم سياسي حوزه اي بالكانيزه شده                
رت در واقع علوم سیاسی بيش     . است و بيشرت به مست سياست گزاري معطوف است تا عامه مردم             

امروزه البته بسیاری در واکنش به سلطهء         . معطوف به معرفت ابزاري است تا بازتابی        
مردم شناسي و جغرافيا نيز در     . نظريه ء انتخاب عقالني به معرفت بازتابی روی آورده اند        

براي مهني هم مردم شناسي فرهنگي و        . بازتابی بالكانيزه شده اند   -امتداد معرفت ابزاري   
ي اغلب عليه مدل هاي علمي واآنش نشان مي دهند و به عنوان پلي بني علوم              جغرافياني انسان 

فلسفه آه باز هم بني علوم اجتماعي و علوم            . عمل مي آنند ] و علوم اجتماعی  [انساني  
 .انساني قرار مي گريد موقعيت متمايز خود را در معرفت انتقادي جستجو می کند

 

                                                 
48 Epstein, 1996; Moore, 1996; Schurman and Munro, 2004. 
49 Ennis, 1992. 
50 Turner and Turner 1990: 159. 
51 Burris, 2004. 
52 Han, 2003. 
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ای گوناگون در اياالت متحده بیش از دیگر آشورها          اعمال اینگونه تقسيم بندي ها بني رشته ه    
هر يك از انواع    .  موقعييت متزلزل دارد   53"بني رشته اي "رواج دارد و به مهني دليل هم دانش         

چهارگانه جامعه شناسي با رشته هاي جماور خود نوعي ارتباط و مهكاري متفاوت برقرار                   
وقيت آه جامعه شناسي   .  می شود  54ته ایتبادالت بین رش  جامعه شناسي حرفه ای وارد     . مي آنند

وام مي گريند  ) اقتصاد و علوم سیاسی    (اقتصاد يا جامعه شناسي سياسي از رشته هاي جماور          
بررسی بنیان های اجتماعي بازار و      (نتيجه مهچنان به طور متمايزي متعلق به جامعه شناسي         

 فمينيسم، پسا   55.فرارشته ایوام گیري های  جامعه شناسي انتقادي مبتنی است بر      . است) سياست
ساختارگرايي، و نظريه انتقادي نژادي هر يك در جای خود بر درگريي جامعه شناسي انتقادي               

. اما اين درهم آميختگي مهيشه حمدود بوده است      .   با جامعه شناسي حرفه اي تاثري گذاشته اند    
 به عنوان مثال، در     56.ایهای چندرشته   مهکاریبسط جامعه شناسي مردم مدار اغلب منوط است به        

. مشارکتی دانشگاهیان و منایندگاه اجتماعات و حمالت گرد هم می آیند         -بعضی حتقيقات کاربردی  
مسكن، آلودگي حميط زيست، بيماري،      (منایندگان اجتماعات و حمالت موضوع را تعيني مي آنند           

 گرایش های   و سپس با تيمي متشکل از دانشگاهيانی با         ) میزان دستمزد، آموزش و غريه     
گوناگون به طور تنگاتنگ آار مي آنند تا بتوانند مسئلهء مورد نظرشان را به خوبی                    

و باالخره اينكه در دنياي      .  تشریح کنند و برای مواجهه با آن راهکارهایی بیابند           
 وجود دارد آه اغلب منايانگر وضعیت سلسله مراتبی        57مهاهنگي بین رشته ای  سياست گزاري نوعی   

به مهین دلیل، حتقيقاتي آه با بودجه دوليت آليد مي خورند اغلب از مهان                  . سترشته ها ا 
ابتدا اهداف خود را به طور مشخص تعريف مي آنند و حق تقدم را به علوم سياسي و                         

 .اقتصادي مي دهند
 

پرسش بعدی من این است آه چندگونگي هایی که ذکرشان رفت نشان دهندهء چيست؟ به طور                    
جامعه شناسی و منافعي که منايندگي شان مي آند از دیگر انواع دانش و              مشخص، آيا دانش     

منافعشان متمایز است؟ آیا جامعه شناس شدن ما اتفاقی بوده است و آیا اگر اقتصاددان و                
يا عامل علوم سياسي می بودیم نیز مسیر مشاهبی طی می کردیم؟ آيا در مقايسه با ديگر                     

 .ز آن خود دارمي؟ اين پرسش مرا به آخرين تزم مي رساندعلوم اجتماعي ما هوييت مستقل و ا
 

 58جامعه شناس در حکم پارتيزان: تز مشاره يازده
علم اقتصاد دغدغهء بازار و توسعه آن را دارد؛ علوم سياسي دغدغهء دولت و ثبات سياسي                 

ت را دارند؛ جامعه شناسي نیز در پی دفاع از جامعه مدني و امر اجتماعي در برابر تعرضا                
 . بازار و دولت است

 
علوم اجتماعي ديگي نيسستند آه مهه رشته ها در آن با هم جبوشند چرا آه هر رشته مناينده                   

در درجه اول هر رشته حافظ منافعي است آه ارکان           . منافعی متفاوت و و بعضأ متضاد است      
د بازار و   اقتصاد مهچنان آه مي دانيم وابسته است به وجو        . دانشش را مستحكم نگه مي دارد    

علوم سياسي به دولت وابسته     . در نتيجه منافع علم اقتصاد گسرتش بازار را اجياب مي کند          
در حاليكه جامعه شناسي به جامعه مدني        . است و منفعتش ثبات سياسي را اجياب مي آند          

 . وابسته است و منفعتش در نقویت جامعه مدنی و گروه های مردمی است
 

. عه مدني را می توان حمصول سرمايه داري قرن نوزدهم دانست           اما جامعه مدني چيست؟ جام     
 به شکل گیری اجنمن ها، جنبش ها و گروه هايي منجر شد آه خارج از              19سرمایه داری در قرن     

احزاب سياسي، احتاديه هاي آارگري، آموزش وپرورش، اجنمن هاي       (قلمرو دولت و اقتصاد بودند      
بنابراین جامعه شناسي با    ). صول این دوران بودند    مذهبی، رسانه هاي چاپي مهه و مهه حم         

به مهین دلیل هم وقتی عرصه برای زندگی اجنمنی تنگ می             . زندگي اجنمين پیوند خورده است     
نظیر آنچه در احتاد مجاهیر شوروی در         (شود جامعه شناسي نیز تضعیف و بعضا حمو می شود           

وقيت جامعه  ). ان پينوشه رخ داد   دوران استالین، آملان در دوران هيتلر، و شيلي در دور          
 نظیر آنچه در روسيهء عهد پرسرتويكا و         – مدني شکوفا شود، جامعه شناسي هم رشد می کند        

 .افريقاي جنوبي دوران آپارتايد رخ داد
 

گرچه بند نافِ جامعه شناسي به جامعه متصل است اما اين به آن معنا نيست آه جامعه شناسي                 
بر عكس، جامعه شناسي می تواند دولت يا          . ي می پردازد   تنها به مطالعهء جامعه مدن      

جامعه شناسي سياسي به عنوان مثال، هم ارز       .  مطالعه آند  از منظر جامعه مدني   اقتصاد را   
جامعه شناسي سياسي پيش شرط هاي اجتماعي سياست و سياسي شدن امر              . علوم سياسي نيست   

                                                 
53 Interdisciplinary knowledge 
54 Cross-disciplinary borrowing 
55 Transdisciplinary  infusion 
56 Multi-disciplinary collaboration  
57 Joint-disciplinary coordination 

 .وام گرفته ام) 1968(این اصطالح را از آلوین گولدنر    58
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با ادغام و    (20اما در قرن    .  است 19اين تقسيم بندي سه گانه از علوم اجتماعي حمصول قرن         

 سال  30حتوالت  .  تقسیم بندی نیز آمرنگ و مغشوش شد        این) مهپوشاني دولت، اقتصاد و جامعه    
گذشته باعث شده اند که جامعه مدني به تصرف  دولت و بازار درآید گرچه خمالفت با اين                    

مهچنان در جامعه   ) اگر آه هنوز حملی برای طرح خمالفت باقی مانده باشد           (نريوهاي دوقلو   
 مدني نشان می دهد که جامعه شناسي در       وابستگي جامعه شناسي به جامعه   . مدنی صورت می گیرد   

جهت منافع انسانيت حرآت مي آند که مهانا به عقب راندن دولت و بازار از جامعه مدني                    
 .است

 
اول اينكه، من معتقدم علوم سياسي و         . بگذاريد خيلي سريع آنچه را گفتم تعديل آنم         

ند؛ مسئله ای که به     اقتصادي در خدمت توجیه سلطهء روزافزون بازار و دولت  درآمده ا             
اين به آن معناست آه عاملان       . منجر شده است ) عمومی(تضعیف ارکان دانشگاه های دولتی       

قصد من این نیست که این مسئله       . این رشته ها در واقع بر سر شاخ نشسته و بن می برند             
ه هاي مهانطور که پیشرت گفتم رشت    . را به مههء عاملان علوم سياسي و اقتصاددانان تعمیم دهم         

دانشگاهي به سان ميدان هاي قدرتی هستند که در آهنا هم نیروهای مسلط وجود دارد و هم                   
بنابراین، قادریم که در رشته هایی مثل اقتصاد و علوم سیاسی کسانی از             . نیروهای خمالف 

 .جنس خود بیابیم و در اين آار موفق هم بوده امي
 

به هر حال، جامعه مدني حوزه ای        .  دارد جامعه  شناسي نيز تقسيم بندي های خاص خود را       
به حلاظ  . در جامعه مدني هم سلطه و استثمار به چشم می خورد            . یکپارچه و یکدست نیست   

جامعه مدني در حرآتش به مست         . تارخيي، جامعه مدني مردانه و سفيدپوست بوده است           
اسي به شکل   امري آه در  جامعه شن     . مشول گرايي با هجوم دولت و بازار مواجه شده است           

جامعه . استفاده غريانتقادي از مفاهيم،  به عنوان سرمايه اجتماعي، منعكس شده است               
مدنی حوزه اي پر از مناقشه است اما من مهچنان استدالل مي آنم آه در وضعيت آنوني جامعه                  

 .مدني هبرتين قلمرو براي دفاع از انسانيت است
يم؟ مهان طور آه پيشرت در تز مشاره هفت  مطرح          اما چطور مي توانيم به اين هدف دست پيدا آن        

آردم تقسيم آار جامعه شناخيت، و ميدانِِ قدرت متناظر با آن، جلوي گسرتش جامعه شناسي                   
اگر بر سر راه حتقق جامعه شناسی مردم مدار مانعي وجود                . مردم مدار را گرفته اند    

غلبه بر این موانع البته      .  مني داشت ما جمبور به دفاع از جامعه شناسي مردمي مني شدمي           
بسياري تاکنون چنني بوده اند و چنني هم خواهند           . مستلزم قدری گدشت و ايثارگري است       

این گروه از افراد برای کسب ثروت و منزلت به جامعه شناسي روی نیاورده اند                 .  ماند
ال حاضر  بنابراين،  در ح   . بلکه به امید ساخنت دنیایی هبرت به این رشته روی آورده اند            

جمله .  حتوالت جديدی هم در حال وقوع است      .  تعداد زیادی جامعه شناس مردم مدار وجود دارند     
Context           اجنمن جامعه شناسي  .  گام بزرگي در جهت ترویج جامعه شناسي مردم مدار برداشته است

از اجنمن اين آار را يا      : امريكا براي جاانداخنت  جامعه شناسي مردمي بسیار کوشیده است         
مهین . طريق برگزاری جلسات اطالع رساني  اجنام داده است و يا با چاپ مطالبی در خربنامه اش              

. امسال، اجنمن جايزه اي را براي تشويق هبرتين گزارش جامعه شناخيت در رسانه ها در نظر گرفت              
ه ما بايد بني جامعه شناسي و روزنامه تگاري رابطه اي بر اساس مهكاري اجياد آنيم چرا آ                  

روزنامه نگاران نه تنها خود گروهی مردمی هستند، که مي توانند رابِط ما و بيشماری گروه               
 .های مردمی شوند

 
اجنمن مهچنني کمیته ای را برای هنادينه آردن جامعه شناسي مردم مدار در نظر گرفته است آه                 

به رمسیت شناخنت   اوًال این کمیته موظف است که راهی مناسب برای          :  سه هدف را دنبال می کند    
و اعتبار خبشیدن به جامعه شناسي مردم مدار در مهني شکل موجودش پیدا کند و در واقع، امر                  

ثانیًا، کمیته موظف است که     . نامرئي را به مرئي و امر خصوصي را به عمومي تبديل آند             
ری از  بسیا. جامعه شناسي مردم مدار را با در نظر گرقنت جوایزی برای این حوزه ترغيب آند            

بسیاری . دانشكده های جامعه شناسي در حال حاضر جوايزي را به این حوزه اختصاص داده اند            
. از دانشکده ها مهچنین برای ترویج جامعه شناسي مردم مدار وبالگ هايي تعبیه کرده اند                

ثالثًا، اگر قرار است جامعه شناسي مردم مدار را به رمسيت بشناسيم و برايش جايزه تعیین                
ما بايد هبرتين   .  بايد  معيارهايي براي تشخيص جامعه شناسي خوب از بد در نظر بگريمي             کنیم

. تشويق آنيم ) طبق تعریفی که برایش در نظر می گیریم         (نوع جامعه شناسي مردم مدار را      
 .جامعه شناسي مردم مدار نبايد جامعه شناسي درجه دو تلقي شود

 
 اند حائز امهیتند، اما تثبیت و ترویج           اگرچه تغيرياتی که در سطح هنادی رخ داده            

موفقيت . جامعه شناسي مردم مدار از باال حاصل مني شود بلكه بايد از پايني براي آن تالش آرد             
. زماني حاصل مي شود آه جامعه شناسي مردم مدار به دغدغهء اصلی جامعه شناسان تبدیل شود              
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