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 ؟کدام نظریه و کدام مسئله اجتماعی

 1تقی آزادارمکی

 چکیده
و روشی های نظری ترین دلمشغولیتعیین رابطه بین نظریه و مسئله اجتماعی، یکی از اصلی

شناسان  به این رابطه توجه گیری این دانش تا كنون بوده است. اكثر جامعهشناسان از بدو شکل جامعه
ال و مشکل ؤترین ساحت این بحث، تبدیل این امر به یک ساند. مهمهایی را طرح كردهكرده و ایده

دو  یک از اینكدام »شناسی است. مشکل به صورت زیر مطرح شده است: اساسی در علم جامعه
های متعدد به این پاسخ «)نظریه یا مسئله( در ساختن جامعه شناسی نقش پیشگام و مهم تری دارند؟

شناسی گیری دو حوزه تخصصی درون جامعهها به شکلها و داعیهسوال داده شده است. تنوع پاسخ
شده است. با محوریت  شناسی در جامعه «فرامسئله و فرامشکل اجتماعی»و  «فرانظریه»تحت عناوین  

یافتن این دو حوزه، تالش بر این شده است تا تعیین رابطه بین نظریه و مسئله ضمن اینکه در عمل 
گیرد، در سطح یابد و شکل میشناسانه به لحاظ تجربی و تآملی آن سامان میدر فضای تحقیق جامعه

شناسان را یگر، این مسئله، جامعهشناسی، هویت این علم معلوم گردد. به عبارت دكل و كالن جامعه
ای شناسی روشی و نظری و مسئلهیابی از طریق سنخبه ساحت هویتی علم كشانیده است. این هویت

اند تا با ارجاع به مفهوم به بعد سعی كرده 1223شناسان از دهه پذیر شده است.  جامعهامکان
به تعیین رابطه بین نظریه خاص با  «سنتیجامعه شناسی علم چند »و  «شناسی چند پارادایمی جامعه»

های متعدد به شناسیمسئله خاص پرداخته و بحث را در سطح كلی و عام گرایانه، از طریق سنخ
ای به یک موقعیت مهم در علم تبدیل كنند. این تالش موجب شده لحاظ روشی و نظری و مسئله

خوردار شود. همین مسئله به اشکال شناسی از شفافیت و اعتبار كافی بیشتری براست تا جامعه
شناسی ایران، شناسان ایرانی هم طرح شده است. با مروری بر وضعیت جامعهگوناگون در میان جامعه

ای شناسی مسائل اجتماعی در ایران، با بالتکلیفی عمدهشناسی نظری و جامعه به طور خاص جامعه
شده است، شرایط كافی در تعیین رابطه بین دچار بی كانونی شناسی كه روبرو هستیم. زیرا جامعه

ترین نتایج این وضعیت، بحث در نظریه خاص و مسائل خاص را از دست داده است. یکی از اصلی
متعدد در بحث در مورد مسائل های  ای متعدد و استفاده از نظریههمورد مسائل با ارجاع به نظریه

گرایی مفهومی و نظری و توهم»و  «نظریكانونی مفهومی و بی»كه به نوعی هم به  استخاص 
 شناسی انجامیده است. در جامعه «ایروشی و مسئله

جامعه  توهم اجتماعی، مسائل شبه اجتماعی، نظریه اجتماعی، مسئله اجتماعی،های کلیدی: واژه
 ایرانی.
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