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 11ها       بخش اول : چكيده مقاله

 

 

پردازی در علوم اجتماعی با نگاهی به کتاب ضرورت مفهوم

 «شناسی یاریگری انسان»

 9آقاییعاطفه 

 2معصومه شفعتی 

 چکیده

پیشرفت علمی و  پردازی علمی ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی بهآفرینش دانش و نظریه

پذیر نیست. با این حال های مفهومی امکانسازی علوم است كه بدون پایهگامی مؤثر در بومی

با نوعی در ایران  اجتماعیبه ویژه در حوزه علوم پردازی پردازی و به تبع آن نظریهسیر مفهوم

معطوف به بازآزمایی  های علمی و پژوهشی این حوزه علمی، بیشتر فعالیتركود مواجه است و 

لذا بیشتر نتایج تحقیقات تقلیدی بوده و فاقد مفاهیم و مبانی  موجود است.های مفاهیم و نظریه

 نظری بومی و مرتبط با جامعه ایرانی است. 

پردازی و ن مقاله برای ما حائز اهمیت است توجه او به مفهومدر ای آنچه از روش وبر

خواهد این فردیت تاریخی را توضیح فردیت تاریخی است كه با آن رو به رو است و اینکه می

پردازد و در شناس ایرانی نیز به فرد تاریخی جامعه خود میبیاورد. آیا جامعهدرمندی تحت قانون

یونیکِ فضا و زمان جامعه ایران است؟ یا به دنبال قالب زدن سازی امری پی توضیح و مفهوم

اند به فرد تاریخی ایرانی است؟ مفاهیمی كه در جایی دیگر برای توضیح امر دیگری ساخته شده

دارد یافتن و وا می« مرتضی فرهادی»تألیف « انسان شناسی یاریگری»آنچه ما را به تحلیل كتاب 

هشگر ایرانی در مواجه و توضیح واقعیت خاص جامعه خود به تحلیل مفاهیمی است كه این پژو

كوالیگری، همترازی مضامین، تعاون بقا، پتانسیل آن همت گمارده است. مفاهیمی چون: 

فرهنگی، تأمل فرهنگی، حركت پاندولی در زمان فرهنگی، دقیقه فاضله، زور پوشیده، گسل 
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تی در ایران. نگاهی دقیق به كارهای های سنشناسی انواع یاریگری و تعاونگونهفرهنگی، 

فرهادی بیانگر مفاهیم جدیدی است كه او در جای جای كارهایش به خصوص در برابر مفاهیم 

های غربی، مطرح كرده است. او در مواجهه با واقعیت پیش رویش، همانطور كه وبر و نظریه

پردازد و سعی در از واقعیت میپردازی به مفهوم ـدر مواجهه با فرد تاریخی خود  ـكند كید میأت

مطالعه و  های غربی برای توضیح واقعیت جامعه خود ندارد.های آماده نظریهاستفاده از اشل

پردازی و رفت و آمد بین تنها با مفهوم دهدنشان می« انسان شناسی یاریگری»تحلیل كتاب 

یم در سطح انتزاعی شکل عینیت اجتماعی جامعه ایران و ذهنیت اندیشمند ایرانی است كه مفاه

 آیند.می كند به كارگیرند و برای توضیح آنچه انسان ایرانی تجربه میمی

 .شناسی یاریگری، فردیت تاریخیپردازی، جامعه ایرانی، انسانمفهوم های کلیدی:واژه
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