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  q116   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                           
  

	یرانشناسی در ا تحلیل فضاي موضوعی جامعه
 4، عمار جاللی منش3، محمد ایرانشاهی2، معصومه قاراخانی1سیدآیت اهللا میرزایی

 دانش، این توسعه ابعاد شناسایی هاي راه از یکی. است بوده رشته این فعال کنشگران هاي دغدغه از همواره ایران در شناسی جامعه توسعه
 تولید اجتماعی زمینه بازتاباننده سو یک از که شناسی جامعه موضوعی ايفض شناخت. است ایران در شناسی جامعه موضوعی فضاي به توجه
 جامعه موضوعی روندهاي بازنگري در تواند می است، شناسی جامعه کنشگران عالیق و تمایالت نمایانگر دیگر سوي از و شناسی جامعه علم

   .افتد موثر ایران در شناسی
 موضوعی بین ارتباطات شبکه ترسیم و گذشته دهه چند در ایران در اسیشن جامعه موضوعی فضاي شناسایی پژوهش این هدف
 نادیده موضوعات شناسایی ایران، شناسی جامعه موضوعی اشتهار ایران، شناسی جامعه موضوعی تمرکز یافتن. است ایران در شناسی جامعه

 پژوهش این فرعی اهداف از نوپدید موضوعی هاي حوزه شپیدای و ایران شناسی جامعه موضوعات برخی زوال یا استمرار بررسی شده، انگاشته
  .دهد نشان گذشته هاي دهه در را ایران در شناسی جامعه علم تغییرات دامنه هم و موضوعات از سیمایی هم اهداف این به دستیابی. هستند

 المللی بین انجمن فهرست مانند( سیشنا جامعه موضوعی هاي شاخه و ها حوزه موجود هاي فهرست از گیري بهره با اسنادي پژوهش این
 شناسی جامعه موضوعی شبکه از سیمایی پاجک افزار نرم کاربرد و) ایران شناسی جامعه انجمن و آمریکا شناسی جامعه انجمن شناسی، جامعه

 مجله و اجتماعی علوم فصلنامه اجتماعی، علوم نامه مجله؛ سه در شده منتشر مقاله 535 از برگرفته پژوهش هاي داده. دهد می ارایه ایران در
  .است. ش1387 تا. ش1347 هاي سال زمانی بازه در ایران شناسی جامعه
 خاص هاي حوزه برخی محوریت و موضوعات برخی به توجهی بی یا توجهی کم زیاد، پراکندگی با موضوعی تنوع از نشان پژوهش هاي یافته

 و بوده برخوردار بیشتري پژوهش تراکم از ایران در شناسی جامعه موضوعی هاي وزهح از برخی گفت توان می که، چنان. دارد شناسی جامعه
 ایران در شناسی جامعه دیرپاي هاي حوزه زمره در موضوعی هاي حوزه برخی. اند مانده مغفول یا گرفته قرار توجه مورد کمتر تاکنون برخی

 بیشتر ایران در شناسی جامعه دهد می نشان پژوهش این هاي یافته. ندا شده مطرح گذرا و مقطعی و پراکنده طور به دیگر برخی و هستند
 موضوعی هاي حوزه. است یافته استمرار »توسعه شناسی جامعه« و »اجتماعی هاي آسیب و مسایل« موضوعی حوزه دو پیرامون

. گیرند قرارمی ها آن از پس نیز »زنان شناسی جامعه« و »فرهنگی مطالعات« ،»شغل و کار شناسی جامعه« و »روستایی شناسی جامعه«
 محیط شناسی جامعه تاریخی، شناسی جامعه ورزش، شناس جامعه حقوق، شناسی جامعه صنعت، شناسی جامعه کاربردي، شناسی جامعه
 رشته يها پژوهش دایره در که هستند هایی حوزه جمله از ترتیب به اجتماعی سیاست و اجتماعی شناسی روان پزشکی، شناسی جامعه  زیست،
 تا نیز عشایر، و ایالت شناسی جامعه مانند موضوعی هاي حوزه از برخی. اند بوده پژوهشگران اعتناي مورد کمتر یا و مانده مغفول شناسی جامعه

 جامعه در »توسعه شناسی جامعه« و »اجتماعی هاي آسیب و مسایل«موضوعی هاي حوزه محوریت. اند داده دست از را خود موضوعیت حدودي
 این به شناسی جامعه حوزه کنشگران عالیق و تمایالت نمایانگر دیگر سوي از و اجتماعی زمینه بازتاباننده تواند می سو یک از ایران، ناسیش

 فراتر. گرفت نادیده نباید نیز را آموزشی هاي سیاست و ایران در شناسی جامعه انسانی و سازمانی منابع تمرکز تاثیر همچنین. باشد موضوعات
 است ضرورتی جدید، موضوعی هاي حوزه شناسایی و ها حوزه سایر به توجه لزوم و ایران شناسی جامعه بر مسلط موضوعی هاي حوزه از فتنر

  .بدارد دور نظر از را آن نباید ایران شناسی جامعه علمی اجتماع که
  .شناسی ایران هشناسی، جامع هاي جامعه شناسی، حوزه فضاي موضوعی، پژوهش جامعه :واژگان کلیدي

  
  
  

                                                             
 )ayatmir@yahoo.com(شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  دکتري جامعه.  1
  )qarakhanim@gmail.com(شناسی و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  دکتري جامعه. 2
  )iranshahi.m@gmail.com( کتابداري ارشد کارشناسی .3
  )jalalimanesh@irandoc.ac.ir(کارشناس ارشد مهندسی صنایع و عضو هیات پژوهشگاه علوم علوم و فناوري اطالعات ایران . 4
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