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 19ها       بخش اول : چكيده مقاله

 

 

 شناسیهای جامعهناممکن / ناگزیرها

 9افشارکهن جواد 

 چکیده

درباره آنچه  فکری آن عمدتاًشناسی و مرزهای تاكنون پرسش و بحث اصلی در قلمرو جامعه

براین اساس دستوركارهای مختلفی مبتنی بر  بوده است. متمركز شناسی باید بدان بپردازدجامعه

این  بر. بوده است یا محل مناقشه و اظهارنظر گوناگون عرضه شده وهای  ریات و پیش فرضنظ

 شناسی بایدیا آنچه جامعه شناسی واساس به طور مداوم درباره آنچه وظیفه و رسالت جامعه

 رسد باید اكنون جایی نیز برای تبادل نظربه نظر می بحث و گفتگو شده است. بدان بپردازد

این مهم  باز شود. شناسانه نیست و یا جامعه شناسی نباید بدان بپردازده جامعهدرباره آنچ

كه گویی با انباشت انتظارات از جامعه شناسی  بخصوص در شرایط جامعه ایران ضرورت دارد

های شناخت محدودیت آن از سوی دیگر درگیر است.های  مباحثه برسر كاستی از یک سو و

های برآمده از قلمرو شناخت محدودیت باید به شکل خاص برحوزه آگاهی بشری  مترتب بر

 های این مقاله این گونه قابل طرح است:براین اساس پرسش گردد. شناسانه نیز متمركزجامعه

نباید از  راه كار كدام مسائل را و هایی را نباید در قلمرو جامعه شناسی مطرح نمود؟چه پرسش

به جامعه  ت دیگر برای حل كدام دسته از مسائل نبایدبه عبار داشت؟ جامعه شناسی انتظار

این كه حدود انتظارات ما از جامعه شناسی تا كجا باید امتداد داشته  شناسی پرداخت و نهایتاً

 محورها  آن و تجربیات برآمده ازها  آموزه مطالعه در تاریخ جامعه شناسی و سیر تحول در باشد؟

ای از ما در معرض انواع گسترده جامعه شناسی دركشور روش شناسانه انجام این تحقیق است.

تحول مداوم در گستره  و انباشت مسائل اجتماعی از یک سو ها قراردارد.انتظارات و خواسته

به شکل موثر نسبت به  شود جامعه شناسی نتواند می روابط اجتماعی ازسوی دیگر موجب

ها در بسیاری از این خواست دیگر، از سوی واكنش نشان دهد. هاپاسخگویی به این خواست

همه به گسترش فضای ابهام و  این فضایی خارج از قلمرو دانش جامعه شناسی باید طرح شوند.

                                                   
   j.afsharkohan@yahoo.com، همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشیار گروه علوم اجتماعی 1
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در  ای عمدتاًشناسی در چنین زمینهجامعه شناسی ایران منجر شده است.پیچیدگی در جامعه

حوزه  تحدید گردد.بدل میدفاع از آن به امری دشوار  و شودمی معرض نوعی ناكارآمدی تصور

بندی مسائل قابل شناسانه و اولویتاندیشه جامعه و تعیین مرزهای تفکر شناختی،آگاهی جامعه

در  شناسی منجر گردد.های جامعهتوانایی تری از حدودبه درک صائب تواندكنترل اجتماعی می

 نامحدود دانشی همه كاره و شناسی را بهجامعه كوشدهر نوع دعوتی كه می مقابل باید در برابر

كه نه  نقشه راهی برای خود داشته باشد شناسی بدین ترتیب بایدجامعهمقاومت نمود.  بدل سازد

آن نیز  ناپذیرهای اجتنابها و ناگزیریگر ناتوانیهای آن بلکه نمایانكننده تواناییمشخص صرفاً

 باشد.

-اتوانینمسائل اجتماعی، شناختی، ت جامعهشناسی، شناخشناسی جامعهجامعه کلیدی: هایهواژ

 شناسی.قلمرو جامعهشناسی، های جامعه
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