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  علوم اجتماعي: حرفه، فكر و بينش

  ايراندر هاي اشتغال علوم اجتماعي چالش بحثي در زمينه
  

  1دكتر نعمت اهللا فاضلي
  
  
 

ي در معنا ن پرسشتوان طرح نمود. ايلوم انساني را در سطوح مختلفي ميع پرسش كاربردها و فايده مندي
رت ر اين صوارد. ددهاي اين علوم اشاره و ارجاع دمندي يا كاركرآن به مسئله چگونگي و نوع فايده عام

ساني در هر نا گفتمان علوم ها به منزله نوعي گفتمان است.نساني در اينجا توجه به اين دانشمراد ما از علوم ا
تناسب هي نيز مين آگاااي وجود دارد زيرا انسان الجرم به نوعي آگاهي از خود و جامعه نياز دارد و جامعه

 ود.شثير مييد و تكاجتناب ناپذيري تولطور ه معه و ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن ببا نوع جا
اشته وجود د »نهشناساآگاهي جامعه«نوعي  ،هم» جوامع ابتدايي«كند كه حتي در برگر استدالل ميپيتر 

ياري از دارك بسم مفاهيم و«نويسد شناس آمريكايي ميستناد به تحقيقات پل رادين انساناست. او با ا
-ههي جامعاين است كه نوعي آگا جوامع غربي در دست است كه نشانههاي مختلف غير از تمدن تمدن

ناسي شم جامعهاهي، ناوان به اين نوع آگتها نيز وجود داشته است. در واقع ميشناسانه در ميان اين تمدن
  ).89 :(برگر، بي تا» بدوي نيز داد
. گرفتمي يات شكلب ادبيات، فلسفه و الهدر قال گفتمان علوم انساني عمدتاًهاي پيشامدرن در جامعه

  د.آن ش اما در دنياي مدرن يعني از ظهور مدرنيته به بعد، علوم انساني و اجتماعي عهده دار
اين اعي ام اجتمعكاركردهاي  در معناي خاص آن، مسئله صرفاًمندي علوم اجتماعي و انساني فايدهاما 

از اين  .ظر استنآموختگان آن مورد ها براي دانشنحوه استفاده و كارايي اين رشته ، بلكهعلوم نيست
 »ايرفهحرشته «نوعي  انساني بيش و پيش از آنكه نوعي گفتمان باشد، صرفاً اجتماعي و ديدگاه، علوم

 .ريمدا اي آن سروكاره موضوع يعني وجه گفتماني و رشتهاست.  در اين مقاله ما با هر دو وج

                                                 
  دانشيار، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي -1 



 

 ٢

ها در گيري اين دانش. از ابتداي شكلي نيستاموضوع تازه اجتماعي و انساني معلو منديايدهف پرسش
هاي عالمان علوم انساني نسه، آلمان و آمريكا، يكي از بحثقرن نوزدهم در جوامع صنعتي مانند بريتانيا، فرا

در فصل پاياني كتاب مشهور خود  1توموربا تي. بي.توضيح و تبيين عملكردها و كاركردهاي اين علوم بود. 
- ويسد علوم اجتماعي از ابتداي شكلنباتومور ميكند. شرح كاملي از اين موضوع ارائه مي جامعه شناسي

شد و شناخته مي» فيزيك اجتماعي«عنوان اش توسط آگوست كنت در دهه نخست قرن نوزدهم به گيري
گيرند و توانايي كنترل انسان بر محيط اجتماعي (علوم  قرار بود اين علوم در كنار علوم طبيعي قرار
رو، از نيمه  قوانين اين دو حوزه افزايش دهند. از اينكشف اجتماعي) و طبيعت (علوم طبيعي) را از طريق 

شكل گرفت و گسترش  3»علوم اجتماعي كاربردي«و بعدها  2»مهندسي اجتماعي«قرن نوزدهم به بعد مفهوم 
د نشيني و صنعتي شدن، افزايش جمعيت و تحوالت مدرن ديگر، مسائل اجتماعي ماننبا توسعه شهريافت. 

ها، خودكشي، طالق، بيكاري، و مسائل ديگر در دنياي مدرن نيز حاشيه نشيني در شهرها، بزهكاري
گسترش يافت و اين وظيفه بر عهده عالمان علوم اجتماعي قرار گرفت كه در مديريت علمي جامعه جديد 

هاي جديد در علوم ها و شاخهرو، متناسب با نيازهاي جديد تخصص فعال داشته باشند. از اينمشاركت 
  اجتماعي به وجود آمد. 

 دايز ابتاعي اولي به رغم اهميت ابزاري و كاربردي كه علوم اجتماعي داشتند، آنچه به علوم اجتم
 درنيته ونتيجه م اي بود كه درازههاي تآگاهي بخشيد، تفكر انتقادي وپيدايش آن هويت و مشروعيت مي

ي از بخش مهم تماعيكرد. علوم اجه بود و اين علوم آن را توليد ميمواجه انسان با دنياي جديد ايجاد شد
قالنيتي عيد بود، نيت جدرو فايده اين علوم، توليد عقال عقل مدرن و خرد خود بنياد انسان مدرن بود. از اين

ا جتماعي راوضعيت  وبيني متفاوت كليت هستي، امور اجتماعي اد تا با جهانداجازه مي كه به انسان مدرن
  فهم كند. 
ه صورت ب 1970 هاي دههاي دانشگاهي در قرن بيستم تا سالهه و گسترش اين علوم در قالب رشتهتوسع

در  نهاتوم نه گرفت. اما از دهه هشتاد اين علنيازهاي فكري و اجتماعي صورت مي آرام و متناسب با
ترده و ار گسكشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي، بلكه در اكثر كشورهاي در حال توسعه به نحو بسي

عرفت مرهنگي و دي، ف. اما همزمان با اين توسعه، تحت تأثير تحوالت اجتماعي، اقتصاشتابان گسترش يافتند
لوم در عو اين  دششگاهي مطرح هاي دانرشته اي در مقابل اين علوم ياهاي تازهبه تدريج پرسششناختي، 
  . اي قرار گرفتند كه با وضعيت پيشين آنها كامالً تفاوت داشتبستر تازه
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ن به بنيا درن نسبتبا ظهور نقدهاي معرفت شناسانه پسامهاي هفتاد و هشتاد در دههدر كشورهاي غربي، 
طرفي بي ،»لميعمشروعيت «ا فكري و علمي علوم انساني و اجتماعي ترديدهاي جدي به وجود آمد و نه تنه

د روبرو با تردي »تماعيبازنمايي واقعيت اج«اخالقي و ارزشي آنها انكار گرديد بلكه حتي توان اين علوم در 
زنان،  ان جنبش، جنبش اجتماعي نوين مانند طرفداران محيط زيست، طرفدارهادر همين سال همچنينشد. 

 ژيك ايننقدهاي سياسي جدي بر جهت گيري ايدئولوداري، سرمايه جنبش ضد نژادپرستي و جنبش ضد
ين علوم اواني علوم مطرح ساختند و اين علوم را مذكر، غرب محور و استعماري دانستند و درصدد بازخ

  برآمدند.
ر كليت داري بههاي بازار و سرمايو غلبه بيشتر ارزش» تجاري شدن«ي از طرف ديگر، با بسط روندها

 شتر تحولدن بيشوم و از جمله علوم انساني و اجتماعي ناگزير به سوي تجاري جامعه در غرب، تمامي عل
جتماعي نساني و اادوره امروزي، مانع از آن شد كه علوم » اقتصاد دانش محور«رو،  از اينپيدا كردند. 

رد تا كفراهم  ايزمينه» صنعت علم«گسترش  اهميت خود را در جوامع توسعه يافته غربي از دست بدهند.
ساني و لوم انعها از جمله جو از سراسر جهان و در تمام رشتهدانشگاه هاي بزرگ غرب با پذيرش دانش

  . نمايند هاي دانشگاهي براي اين علوم پيدااي براي استمرار گسترش آموزشاجتماعي، راه تازه
تري يشبدر كشورهاي غربي اهميت  هاي كاربردي آنيط امروزي اين علوم به خصوص شاخهدر شرا

ال ي و در حغيرغرب اما در كشورهاياند. راي توجيه اجتماعي خود پيدا كردهيافته و از اين طريق راهي ب
   هستند. متفاوت وضعيت و سرنوشتي كامالً توسعه، علوم انساني و اجتماعي داراي تاريخ،

علمي در اين ما با دنياي غرب و تحوالت  هدر ايران پيدايش علوم انساني و اجتماعي، محصول مواجه
. در نيمه قرن نوزدهم ميرزا تقي خان اميركبير با تأسيس دارالفنون نخستين مؤسسه آموزش استكشورها 

- سه پيداست، رسالت آن انتقال دانشعالي مدرن را در ايران به وجود آورد. همان طور كه از نام اين مؤس

ز اهميت برخوردار نبود و تأكيد بر فنون هاي فني به ايران بود. علوم انساني و اجتماعي در اين مدرسه ا
م مورد توجه تاريخي نيز كم ك ننظامي و پزشكي بود، اگرچه تا حدودي جغرافيا، زبان هاي التين و متو

لفنون قرار گرفت. در كل در اين زمان ما بينشي كامالً ابزارانگارانه نسبت به علوم جديد داشتيم. تصور ادار
ود كه براي عقب نماندن از كاروان پيشرفت تمدن فرنگي، بايد علم آنها را به اين ب دوره ايرانيان در اين

هاي نظري و معرفتي علوم جديد، وقوف يا تعلق خاطري نداشتند. ن وارد نمايند. اما نسبت به جنبهايرا
گسترش علم جديد در ايران با چنين تلقي آغاز شد و تا پيدايش دولت جديد و متمركز مدرن به معناي 

ايراني نيمه دوم قرن نوزدهم مانند ادامه پيدا كرد. روشنفكران  1304روزي آن يعني زمان رضا شاه در ام
آخوندزاده، طالبوف تبريزي و ميرزا ملكم خان، اولين گروه ايرانيان بودند كه با مباني و محصوالت علوم 
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مانند تاريخ و زبان و ادبيات از ها تهانساني و اجتماعي جديد آشنا شدند. در نزد اين روشنفكران برخي رش
آنان به هاي ارالفنون نداشتند و آثار و نوشتهاين گروه جايي در مدرسه داهميت بسياري برخوردار بود. 

توانست در مجامع رسمي و حكومتي انعكاس يابد و تدريس شود. حتي عنوان روشنگران دگرانديش نمي
اين زمان است كه شد. از ثماني، روسيه و اروپا انجام ميع انتشار برخي آثارشان در كشورهاي ديگر مانند

گيرد. روشنگران اين ش رسمي دانشگاهي در ايران شكل ميگانگي بين روشنفكري عمومي و آموزدو
را فراهم سازند.  1285عصر توانستند زمينه فكري و معرفتي ظهور انقالب مشروطه و نهايتاً پيروزي آن در 

ب نتوانست بين عرصه روشنفكري و مجامع رسمي آموزشي و آموزش عالي در اما حتي پيروزي اين انقال
  ايران پيوند برقرار سازد. 

ايران  نساني دراو زمينه ظهور گسترده علوم جديد از جمله علوم  دانشگاه تهران تأسيس 1313ل در سا
ر اين زمان دحولي كه تقي و اتفانه به علم را داشتيم. تنها افراهم شد. در اين زمان ما همچنان بينش ابزارانگار

ي به ست نوسازدا سيادر واقع توسعه دانشگاه در ايران در امترخ داد، پيوند بين دولت و علوم جديد است. 
ري تگاه ادااز دسسبك غربي بود و وظيفه دانشگاه نيز گسترش اين سياست و تأمين نيروي انساني مورد ني

  . تياسي يافخورد و ماهيتي سز هر زماني با حكومت گره بيش ادولت بود.  در اين زمان علم جديد 
اي است كه در مسئلهخصوص موضوع اشتغال، ه فايده مندي علوم انساني و اجتماعي و ب طرح جدي

، زماني كه جمع وجود آمده استه ها طي چند دهه اخير بو گسترده شدن اين رشته 1»توده گير«نتيجه 
ي علوم اجتماعي و انساني نتوانستند شغل مناسب با رشته تحصيلي خود به هاوختگان رشتهزيادي از دانش آم

هاي جهان حاكم بود، بر دانشگاه 2»نخبه گرا« ، الگويكه الگوي دانشگاه 1980. تا پيش از دست آورند
ها اهها به دانشگتهها مطرح نبود زيرا تعداد اندكي براي تحصيل در اين رشاً مسئله اشتغال براي اين رشتهاساس
ا بود. به عالوه، هاي شغلي به حد كافي مهيآموختگان كم شمار نيز هم زمينهشآمدند. براي اين دانمي

مندي علم هم معنايي متمايز از امروز داشت. به اين معنا كه فايده علم انساني بيشتر ناظر به اشتغال و فايده
هاي علوم انساني گرچه دي و مادي آنها. رشتهه مستقيم اقتصابازده و عملكرد فكري اين علوم بود نه بازد

ر نيمه اول قرن بيستم در نطفه آنها در قرن نوزدهم شكل گرفت اما به مثابه رشته دانشگاهي فراگير د
ت شدند. توسعه اين علوم در نيمه اول قرن بيستم  بر اساس و در چارچوب الگوي يهاي جهان تثبدانشگاه

ه اين الگو امروزه به الگوي نخبه گرا شهرت دارد. در اين الگو هدف معيني از دانشگاه انجام گرفت ك
هاي مدرن ملت–در اين زمان دولت  و دانش است.دانشگاه تربيت تعداد معين و محدود نخبگان مولد فكر 

م و هر روز نظا و امروزي در حال تثبيت ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود بودند
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اين در . دادند و به افراد و نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر نياز داشتندكراسي را توسعه مياداري و بورو
ها نياز اداري به دانش آموختگان اين رشتههاي دولتي متعدد مانند مراكز آموزشي و وضعيت دستگاه

ظر گسترش كمي خود ها از نازمانها و ستوانست ابدي باشد و روزي دستگاه اين وضعيت نميطبيتاً داشتند.
تدريج براي تمام كشورها به وقوع پيوست. ه هاي اخير برسيدند. اين حادثه ناگوار در دههبه حد اشباع مي

ها و به خصوص صنعت نرم افزار و رايانه بريم. در عين حال، پيشرفت فناورياكنون در آن لحظه به سر مي 
اي هاهش داد. امروز بسياري از فعاليتي را به شدت كو صنايع الكترونيك، به تدريج نياز به نيروي انسان

ال گذاشته شده اي و ديجيتهاي رايانهدادند، به عهده دستگاهها انجام ميشغلي كه در گذشته نزديك انسان
اند، بلكه سطح فني م از مشاغل انساني را تصاحب كردههاي نوين نه تنها بخش مهاست. توسعه فناوري

و  استهاي بسيار فني د كه اشتغال مستلزم داشتند مهارتانات را چنان پيچيده ساختهها و خدمتوليد كاال
هاي فني پيچيده امروزي هستند، فرصت شغلي در ها و تجربهاندكي از افراد كه مجهز به مهارتتنها عده 

  هاي گذشته رقابتي شده است. ، بازار اشتغال بسيار بيش از دههرو از ايناختيار دارند. 
تند و ترش يافها و مراكز آموزشي هر روز گسمذكور، طي چند دهه گذشته دانشگاهكنار روندهاي  در

عمالً  اي تحصيل،هسال امعه كردند. اين افراد كه طيآموختگان را روانه بازار كار و جخيل انبوهي از دانش
وز دانش ر ه هركشرايط  . در اينكار هستندچند سالي اشتغال را به تأخير انداخته بودند، اكنون جويا 

رد؟ بايد ك شود، اشتغال معماي جامعه ما شده است. چههاي شغلي كمتر ميآموختگان بيشتر و فرصت
  اي خاص به آن پاسخ دهم.در اين مقاله مي خواهم از زوايه پرسشي است كه

ينشي كه بعني . يگرا داشتكلهاي دانشگاهي بايد بينش جامع نگر يا براي فهم مسئله اشتغال در رشته
ين د و همچنه هستنها با آن مواجو بافت كليت مسائلي كه اين رشته بتواند مسئله اشتغال را در چارچوب

اعي در وم اجتمهاي علهاي اشتغال در رشتهنگر چالشيران در نظر گيرد. براي تحليل كلكليت جامعه ا
 گونگييت آموزش و چلمي، وضعايران بايد ابعاد مختلف شامل وضعيت پژوهش يا چگونگي توسعه ع

 از ار ر جامعهدها شتهاالخره وضعيت يا جايگاه اين رها به دانش آموختگان، و بها و مهارتانتقال قابليت
ها در تهي اين رشلكردها، كاركردها و عمهاع تقاضا يا انتظارات از اين رشتهابعاد مختلف مانند ميزان و نو

  . كردصاد و سياست، بررسي ها با اقترشتهجامعه، رابطه اين 
شناسي اجتماعي، شناسي، روانشناسي، روانشناسي، جامعهشامل انسانهاي علوم اجتماعي مجموعه رشته

 يهاها و قابليتيژگيعلوم تربيتي، اقتصاد، حقوق، علوم سياسي، جغرافيا، مديريت و تاريخ، از نظر و
ها مانند حسابداري، مددكاري، مشاوره، روان شناسي يا رشتهاين . برخي از دارنديكسان ن اشتغالي، وضعيت

ت بهتري در بازار دارند. اما دارند و در نتيجه از نظر اشتغال وضعيبيشتري حقوق جنبه خدماتي و مصرفي 
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و تاريخ اين گونه نيستند. اين  ، مطالعات فرهنگي، علوم تربيتيشناسيشناسي، انسانها مانند جامعهرشته ساير
ازار اشتغال برخوردارند. اما قابليت خدماتي و مصرفي دارند و در نتيجه از اقبال كمتري در ب علوم كمتر

آموختگان علوم اجتماعي كم و بيش با مشكل اشتغال مواجه تمام دانشگفت توان عليرغم اين تفاوت، مي
ندين برابر بازار آموختگان چاشتغال اشباع شده است و حجم دانشزيرا همان طور كه گفتيم بازار  هستند

 ايراي حل اين مشكل بايد چاره. از اين رو، باستاشتغال موجود و تقاضا براي نيروي انساني تحصيلكرده 
هاي شغلي و تعداد دانش بين فرصت رسد معموال اين است كهميانديشيد. راه حل اوليه كه به ذهن 

ها و ه كاهش تعداد دانشجويان اين رشتهتوان بآموختگان نوعي تعادل برقرار شود. براي اين تعادل مي
براي اين دانش آموختگان انديشيد. اما اين راه حل ممكن نيست زيرا  هاي شغليهمچنين افزايش فرصت

هستند.  و متقاضي ادامه تحصيل ست و جوانان نيازمندا براي آموزش عالي در ايران باال »تقاضاي اجتماعي«
سهولت براي تمامي آنها فرصت شغلي آماده ه توان بآموختگان، نميشبه جمعيت انبوه دانهمچنين با توجه 

ساخت. استدالل و پيشنهاد نگارنده در اين مقاله اين است كه ما بايد به كاركردهاي مختلف اين علوم توجه 
همچنين راهي  نوعي فعاليت فكري واز منظر اقتصادي يا اداري بلكه از منظر  كنيم و اين علوم را نه صرفاً

ها بتوانند به اين دو كاركرد اين علوم فردي در نظر گيريم. اگر دانشگاه هايها و قابليتبراي توسعه خالقيت
دستيابي به ها، افراد قابل و توانايي هستند كه براي آموختگان اين رشتهآن صورت دانش توجه كنند، در

هاي كه خود فرصتبه جاي آن كه بل ،نديشندامي »هاي شغلي از پيش مهيا شدهفرصت«كمتر به  شغل،
كه نيروي انساني در جستجوي كار شوند، نيروي كارآفرين خواهند و به جاي آن  نمايندرا خلق شغلي شان 

  . بود
كاربردي  و »رانهرويكردي ابزارانگا«تاكنون با  سيسوم اجتماعي در ايران از ابتداي تأهاي علرشته
ي، و نه عرصه عموم ها نه به مثابه فعاليتي فكري در خدمتدانشدر اين رويكرد اين اند. مطرح بودهصرف 

ت دمت دولخدر  »آمار اجتماعي«نوعي  هاي شخصي، بلكه صرفاًمثابه بينش و بصيرت در خدمت هدف به
ني براي ي گوناگويامدهاگرايانه، پاند. اين نحوه تلقي تقليلي تربيت تكنسين اداري شناخته شدهيا راهي برا
يقات ت تحقدانش آموختگان آن ايجاد كرده است. از يك سو، اين نگرش باعث عدم پيشرف اين علوم و

باعث  ،شآموز اين نگرش در ، غلبهو از سوي ديگر ؛بنيادي و توسعه نظري و مفهومي اين علوم شده است
 وتجزيه ن قادي، تواها مانند تفكر انتآموختگان اين رشتهكليدي در دانشهاي بنيادي و عدم رشد  مهارت

ن امثال آ نش وهاي توليد داليف، توان مشاركت فعال در فرايندتحليل، توان تهيه گزارش و نگارش و تا
و  اجتماعي هاي علومآموختگان رشتهروندها، بي فايدگي و بيكاري دانشنتيجه كلي، اين شده است. 

  احساس يأس در بين آنهاست.
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عي اي و اجتمانسان آموختگان علومويان و دانشني دانشجمسلم اين است كه با توجه به تعداد چند ميليو
اشتغال  وه مندي توسعه فايداي، شخصي و فكري اين علوم براي هاي حرفهما اكنون بايد از تمام قابليت

تعبير  ز سويي بهاانساني داراي دو بعد متفاوت است. علوم ها استفاده كنيم. آموختگان اين رشتهدانش
ه توضيح اينگون دو بعد را اند. انكلس تمايز اين»يك حرفه«و از سويي ديگر » رشته فكري«آلكس اينكلس 

د اين كه افرا گيريم در ذهن خويش مقدماتي داريمكه يك رشته يادگيري را در نظر ميوقتي «مي دهد. 
- يمتفرق م متحد يا هست كه آنها راعقايد و جريانات فكري  دهند،ي آن قرار ميبر مبنا رشته كار خود را

شيوه  ظر است،نعاتي كه مورد برند، نوع اطالاحتجاج و استداللي كه به كار مي هاي مشخصسازد، سبك
به  ا بيشترمگوييم اشاره شان. وقتي درباره يك حرفه سخن ميآوري آنها، و نحوه به كار بردنجمع
اره چدهيم يا بيم ياد ست، مثل اينكه بگويا هااي از دانشموارد استعمال يا كاربرد مجموعه عاتي چونموضو
كلي يا به ش شويم ه كارباي عمومي دست بنديم، آيا به شيوهرا به كار مياي كه اين رشته ا در زمينهيكنيم 

د مورد ه افرااي كره؛ به شيوهه به چههاي بزرگ يا با يك يك افراد و به صورت چهرخصوصي، با گروه
ه به جامع كديگر ويخود، با »ارباب رجوع«كنند، چگونه اينها با اي محدود امرار معاش مينظر و با حوزه

يف وب يا ضعچقدر خ يابي آنهامندند، سازماندي و استقالل بهرهيابند؛ از چه مقدار آزابزرگ ارتباط مي
شود،  هات بعداي را كه ممكن اسرشته نوع كار فكري و حرفه عمل يكاست و مانند آن. ماهيت و شيوه 

  ).159: 1353 ،كند (اينكلستعيين مي
  

  بينش علوم اجتماعي
آموختگان اين مت نمايند. از اين رو، آنچه دانشسسات خدها و مؤتوانند در تمام سازمانميدانش آموختگان علوم اجتماعي 

سسات و نهادهاي جامعه را ال مشاركت فعال و مفيد در تمام مؤهايي است كه به آنها مجيتو قابل هاها نياز دارند، تواناييرشته
و  »امكان ديدن«چيزي جز نوعي نظرگاه يا بينش نيست، بينشي كه به دانش آموختگان  هااين مهارتسر جمع تمام بدهد. 

هاي مي نامند اما هر يك از شاخه »ش جامعه شناسانهبين«دهد. اين بينش را برخي ها را ميبسياري از واقعيت »نشان دادنمجال «
ختي از بينش علوم جاي بينش جامعه شناه من ب علوم اجتماعي متناسب با گفتمان خاص خود داراي بينش خاص خود هستند.

- جامعههاي علوم اجتماعي داراي بينش خاص خود هستند و در عين حال بينش زيرا هر يك از شاخه برماجتماعي نام مي

اي از زمانه ماست، چيزي نيست كه جامعه بينش علوم اجتماعي، امروزه از ضرورت هاي .شناسانه نيز در آن بينش مستتر است
در هر عصر فرهنگي نوعي از تفكر شاخص، زندگي «نياز از آن باشد. به تعبير سي رايت ميلز آن گريز داشته باشد يا بي

- ن ما در آمده است ... بينش جامعهنه به صورت يك مبين عمومي عمده زمافرهنگي آن عصر است ... بينش جامعه شناسا

شناسانه تنها بينش جامعه -عه معاصر را بشناسيمهاي جامتوانيم واقعيتيتي از تفكر است كه با كمك آن ميشناسانه آن كيف
پذيرد برگر نيز اين نكته ميلز را ميتر ). پي 28- 29: 1360ميلز،( ترين آنهاستهاي فرهنگي نيست بلكه اساسييكي از حساسيت

- ). از نظر برگر جامعه52، بي تا. (برگر» جامعه شناسي از نظر ما يك تمايل همه گير روشنفكري جهاني است« نويسدو مي
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اين وجدان بشري نوين نه تنها  ).80(برگر، بي تا. » نوع جديدي از آگاهي فكري و بيداري وجدان بشري مي باشد«شناسي 
كند كه نوعي آگاهي هوشيارانه ارائه مي« شناسسازد جامعهسازنده است و فرد را توانمند مي امعه بلكه براي فردبراي ج

دهد، آگاهي جامعه شناسانه در سهولت تغيير عقيده دادن هشدار ميحداقل فايده آن اين است كه تا حدي به انسان در برابر به 
آيند، مشاهده و درك دهد مفاهيم مختلفي كه پيش ميها فرصت ميبه انسانرود و اش همچنان پيش ميچارچوب مقايسه

  ).150(برگر، بي تا. » نمايند
ي وندهاار رزيرب كند تا ازو انتقادي دارد و به فرد كمك مي عالوه بر اين، بينش علوم اجتماعي خصلت رهايي بخش

ديك تمام ز نزكه ا مك كردهدرك جامعه شناسانه تنها به ما ك«هاي غيرانساني و ناعادالنه نرود. استثمارگرايانه و محدوديت
  ).200. رگر، بي تا(ب» سيمكنند از نزديك بشنار شده و تمامي اعمال را كنترل مياي كه برگرده ما سوااشخاص زنده يا مرده

انه ما چيست؟ به گمانم زم» نوع جديد آگاهي بشري«و » ضرورت اجتماعي«اي از بينش علوم اجتماعي به مثابه پارهاما اين 
اند. پيتر برگر در كتاب رباره اين بينش براي ما خلق كردههر يك از انديشمندان بزرگ علوم اجتماعي پاسخي روشن د

اي از بينش علوم اجتماعي بيان دقيق و روشنگرانه 3»شناسي: چشم اندازي انسانگرايانهدعوتي به جامعه«السيك مشهور خود ك
 است. اساس و طبيعت رشتهجامعه شناس كسي است كه قصدش درك و فهم امور با نظم و ترتيب معيني «و دارد. به اعتقاد ا
اي محقق و امر اجتماعي، مهمترين رسالت حرفهبنابراين، شناخت واقعيت اجتماعي يا  ).61(برگر، بي تا. » او علمي است

نظرگاه  هاي علوم اجتماعي ازف دارد و هر يك از رشتهبعاد مختلآموخته علوم اجتماعي است. اين واقعيت اجتماعي ادانش
تواند عهده دار اين رسالت باشد. براي كسب موفقيت در علوم اجتماعي اما هر كسي نمي كنند.خاص خود، آن را جستجو مي

  است. » عيتاشتياق به يافتن واق«فرد بايد شرايط اخالقي و روحي و اجتماعي را در خود ايجاد كند. مهمترين شرط داشتن 
در  امعه شناسان. جشها و مفاهيم يع، باز و آزاد با زندگاني انسانبينش جامعه شناسي عبارت است از برخورداري وس«

 ايدايد. او بهده نميگران را مشاهاي فرهنگي ده در خود اشتياق به يافتن واقعيتبهترين صورت خود بايد شخصي باشد ك
از مفاهيمي  اياي تازههجهان هاي جديد و آگاه باشد و با اشتياق به افقنات انساني كامالًحد امكاهاي بيتقبل ثروت نسبت به
  ).129، بي تا. (برگر» اردها بردهها را از چهرها را كنار بزند و ماسكه كار مي برند، بنگرد. پردهها در زندگي خود بكه انسان

ست. ا» برداري پرده«يا  »ماسك برداري«، »نقاب افكني«عبير برگر يا به ت» اكتشاف كردن«وجه ديگر بينش علوم اجتماعي، 
ن طور ه حوادث آكست ين ابخشد، اكه به ما مي ايآورد و اولين آگاهيه وجود مياولين درايتي كه جامعه شناسي براي ما ب«

در ). «73ر، بي تا. (برگ» دباشن شنويم كامالً متفاوتبينيم يا ميتند و حقايق ممكن است با آنچه ميآيند نيسكه به نظر مي
ت كه هر ور اسعلمي خود مجب با منطق وجدان آگاه جامعه شناس يك هدف نقاب افكني وجود دارد. جامعه شناس صرفاً

ارد آشكار ه جريان دپرد در پشت اده است پرده برگيرد و آنچه رابار از نظام اجتماعي اي كه مورد بحث و بررسي قرار د چند
  ).99(برگر » سازد

بلكه در واقع جبر روش كار «چنين نقاب افكني و پرده برداري جنبه شخصي يا رواني براي محقق علوم اجتماعي ندارد 
هاي تظاهرات و امعه شناس است مجبور است از هالهجامعه شناس به حساب مي آيند....جامعه شناس فقط به اين علت كه ج

هدف ماسك برداري جامعه شناسي در «(همان). » ها پيچيده اند به داخل نفوذ كندها اعمال خود را درون آنتبليغاتي كه انسان
 هايي است دربارهسازيدهند صحنههاي روزمره خود نشان مياست كه نمودهايي كه مردم در صحبتحقيقت در اين نهفته 

                                                 
3- Peter Berger . Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. Publisher: Anchor; 1 edition 
(March 1, 1963) 
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بفهمند كه به اين اعمال دست  خواهند ديگرانيند است نمييك سري اعمالي كه انجام نداده و يا چون براي شان ناخوشا
  ).107(برگر، بي تا. » اندزده

تعبير  زد. اما بهپردايدردهاي اجتماعي و معالجه آنها ممحقق علوم اجتماعي از اين نظر مانند پزشك است كه به تشخيص 
 ماري دعوتد بيورمپزشك را در « ، اينكههانري مندراس تفاوت بنياديني بين پزشك اجتماعي و پزشك جسماني وجود دارد

جتماعي گي عادي اس در زندو حال آنكه جامعه شنا بيمار را دوباره به وي بازگرداند؛خواهند تا سالمت كنند و از او ميمي
عه اشد و نسبت به جامب» خودانگيخته«به تعبير ديگر، محقق علوم اجتماعي بايد  ).63: 1369 ،(مندراس» بايد دخالت كند

يد به ديدار د باكه خوباشند بل »مشتري«يا » بيمار«توانند منتظر ان علوم اجتماعي از اين منظر نميحققاحساس مسئوليت نمايد. م
توان ياست كه م ين منظراعريف شود. از بروند. نياز به محقق علوم اجتماعي بايد توسط خود او ت خودهاي بيماران و مشتري

  شغلي در جامعه نيستند. هاي كنند و منتظر فرصتمي گفت اين علوم كارآفريني
- اده ميزشكي استفپتعاره راس از اسدهد. او نيز مانند هانري مندمنظري ديگر اين موضوع را توضيح  ميالوين گولدنر، از 

برداشت «ص شود. شاخيمعه شناسي كار بستي تميز قائل مدر جا» كلينيكي«و برداشت  »مهندسي«گولدنر بين برداشت نمايد. 
 او فقط به وشود يود مورد قبول جامعه شناس واقع مكه مسئله همان طوري كه به توسط مشتري مطرح ش اين است» مهندسي

- عهود كه جامشخص ميت كلينيكي با اين واقعيت مشهاي موثري براي حل مسئله پيدا كند؛ و برداشاين توجه دارد كه راه

ئم كي از عالفقط ي دهد و ممكن است بتوان آن رامي كه خود مشتري از مسئله ارائه شناس (مانند يك پزشك) به تعريفي
  . ) 367: 1357اتومور،شود و فرض هم براين است كه مقيد نشود(بكالت نهان او تلقي كرد، مقيد نميمش

ر اني، بسيامي و جسهاي اجتماعي بر خالف مسائل طبيعمحقق علوم اجتماعي است اما مسئلهتشخيص مسئله مهمترين كار 
يا  لم مديريتعمتخصص  هاي معنايي تو در تو هستند. جامعه شناس، انسان شناس، محقق علوم سياسي واي اليهپيچيده و دار

ايد. حتي تبيين نم واسايي هر رشته ديگر بايد بتواند در پرتو بينش نظري و دستگاه مفهومي و خالقيت فكري اش، مسائل را شن
ل نخست مشك اس بايدجامعه شن«رآمدي ندارد زيرا به تعبير مندراس فنون روش تحقيق در اين مرحله چندان براي محقق كا

ر ي براي كامعتبر مرد عمل را به صورت جامعه شناختي درآورد و فقط پس از اين مرحله است كه او مي تواند فن تحقيق
ايي قادر و ارقام به تنهر آما«دهد: ه چنين توضيح مي)؛ و برگر از زاويه ديگر اين نكت65: 1369 ،(مندراس» د انتخاب كندخو

ته باشند ير گشاسانه تعبامعه شنجشوند كه ها زماني جزيي از جامعه شناسي ميآنها تنامعه شناسي را به ما بشناسانند. نيستند كه ج
  ).49(برگر، بي تا. » كار رونده اي كه جامعه شناسانه باشد بو درون چارچوب تئوريكي 

دهد كه دانش آموختگان علوم اجتماعي در ايران و در هر جاي اجتماعي نشان ميهاي علوم اريخي موجود رشتهتجربه ت
هاي آماري تحقيق و بدون تجهيز به بينش نظري علوم اجتماعي بخواهند فعاليت يگر جهان اگر به صرف اتكا به روشد

بينش علوم اجتماعي در تمام  .نمايند، عاقبت خوشي ندارند و قادر به توليد خدمت يا ثروت يا ابراز خالقيت نخواهند بود
ختگان جوان در ايران در خلف هاي آن نيازمند داشتن فهم تاريخي و فلسفي است. بخش مهمي از ناكامي دانش آموشاخه
- قابليت هاي آنها دارد كه بسياري ازآنهاست. اين امر نيز ريشه آموزش هاي كاري، ناشي عدم تسلط فكري و نظريفرصت

هاي گذشته متأثر از اين آموزش، ضعف بينش تاريخي و فلسفي است. ما در دههدهند. از جمله ا ياد نميهاي نظري را به آنه
ها و بينش گرايي آماري توسعه داديم و ارزش فضاي دانشگاهي آمريكا فضاي علوم اجتماعي ايران متناسب با نوعي تجربه

نشگاهي ايران را شكل داد. در ابتداي دهه هفتاد يعني شالوده آموزش علوم اجتماعي دا 70و  1960فكري آمريكايي دهه 
معه شناسي به بسياري از مطالبي كه در حال حاضر به عنوان جا«نويسد لوم اجتماعي آمريكا ميقد عپيتر برگر در ن 1963
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ت كه با جهل گردند چيزي جز بربريت روشنفكري نيست.  البته منظورمان از بربريت در مورد آنهايي اسدانشجويان تلقين مي
هاي شان خود را جامعه شناس مي پندارند و يا آنها كه تنها به بازي با ارقام و اعداد مي پردازند؛ به تاريخ و فلسفه و كوته بيني

اين نقد  ).51(برگر، بي تا.  »و باالخره كساني كه فقط به تحقيقات بي مورد و بي نتيجه براي كسب پول و مقام دست مي زنند
از نظريه پردازان انتقادي مانند سي رايت ميلز و الوين گلدنر كه در اين مقاله به آنها استناد جسته ايم، مطرح كرده را بسياري 

  اند.
نياز  وند، موردشنش مجهز آموختگان علوم اجتماعي بتوانند به اين بياگر دانشتوان گفت با توجه به نكاتي كه گفتيم مي

- خ، روانصاد، تاريت، اقتنه، مديرياي خواهند بود. بينش جامعه شناسانه، انسان شناساههاي مختلف در هر زمينازمانتمام س

ليل ناخت و تحي براي شااجتماعي ابزار فكري و مهارت ويژههاي علوم علوم سياسي، و بينش در ديگر رشتهشناسانه، حقوق، 
ز هست. جتماعي نيا امر ن هست، الجرم پيچيدگي وواقعيت اجتماعي و انساني در ابعاد متكثر و پيچيده آن است. هر جا انسا

مثمر  و مؤثر و شا، مولدتواند مشكل گآيد، ميه نحو ماهرانه و درست به خدمت درهاي علوم اجتماعي اگر بهر يك از بينش
و نظريه  اولطراز  يشمندانهاي علوم اجتماعي به اندآموختگان رشتهآن نيست كه همه دانش يثمر واقع شود. اين امر به معنا

تقاضي متر و لوبتر مطن دارد. مسلماً تسلط بيشپردازان برجسته تبديل شوند. تسلط به بينش علمي درجات و مراتب گوناگو
ه دانش كدارد بيشتري دارد. اما در سطحي كه يك سازمان و اداره يا گروه كوچكي از افراد نياز دارند، ضرورت ن

از ي بهربردار واربستن ها عموماً نظريه پردازي نيست بلكه كطح مورد نياز سازمانسآموختگان، نخبگان طراز اول باشند. 
-وشها و راهريدا كردن مشكالت و پدهي بهتر امور، حل هاي موجود براي تسهيل و سامانها و دانشها، ايدهمفاهيم، شاخص

  . استها و افزايش توليد كاالها و خدمات هاي كاهش هزينه
لكه بندارند،  ت شغليلوم اجتماعي در ايران مهمترين مشكلي كه با آن روبرو هستند اين نيست كه فرصآموختگان عدانش

ان نشجويز داار اندكي به نسبت شما«اي و شخصي شان است. كارگيري بينش علمي در زندگي حرفهه بيشتر ناتواني آنها در ب
جامعه  ئوليتي درو مس امز خاتمه دوره تحصيالت دانشگاهي مقآيند، اما همه آنها پس ااي در ميبه كسوت جامعه شناس حرفه

تر باشد، وليت بزرگاين مسئ كنند. هر چه اين مقام عالي تر و هر چههاي اجتماعي گوناگوني ايفا ميد و نقشگيرنبر عهده مي
ود. شيشتر ميبست، ات تقبل اين مسئولي فايده و اهميت معلومات جامعه شناختي براي شخصي كه داوطلب احراز اين مقام و

لومات معاست كه يم، پيدمان را ايفا كنهاي اجتماعيحق شويم، نقشحال كه بايد همه در جامعه زندگي كنيم، به ديگران مل
وزشي، گاري، آمدر مشاغلي چون روزنامه نكند. راي هر نوع مسئوليت شغلي عرضه مياي بجامعه شناختي كمك ارزنده

جا كه از  خالصه هر اتي وقوقي، اداري، برنامه ريزي، پزشكي و درماني، انتظامي، ترويجي و تبليغبازرگاني و بازاريابي، ح
، خانوادگي زندگي شود. حتي مشاركت درميت مطالعه جامعه شناسي بيشتر ميبرقراري رابطه با ديگران گريزي نيست، اه

» بود رتر خواهدو موث ترت اجتماعي توام باشد موفقبا شناخفاميلي، همسايگي، محله و برزن، همكاري خانه و مدرسه، اگر 
  ). 39 -40-:1371 ،(نيك گهر

هاي متنوعي كه در نويسد بينش علمي را در نقشي بتوانند آن گونه كه نيك گهر مياگر دانش آموختگان علوم اجتماع
گذارد. پايين بودن اختيار آنها مي اي درهاي بيشتري براي فعاليت حرفهار گيرند، جامعه هر روز فرصتكه اختيار دارند ب

ان در نشان دادن منزلت اجتماعي محققان و دانش آموختگان علوم اجتماعي تا حدودي نيز ناشي از ناتواني اين دانش آموختگ
از  شياي شان است. همان طور كه پيشتر گفتيم اين امر جنبه شخصي يا اخالقي و رواني ندارد بلكه ناهاي حرفهو ابراز توانايي

رو، راه حل بحران بيكاري دانش آموختگان علوم اجتماعي  موزش دانشگاهي ايران است. از اينناكارآمدي و ناتواني نظام آ
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شود و دانشجويان  ابتدا از اصالح آموزش علوم اجتماعي بايد آغاز شود. آموزش علوم اجتماعي در ايران اگر قابليت محور
و فني مناسب با بينش علوم اجتماعي را فراگيرند و دروني سازند، در آن صورت خود  هاي شناختي، ارتباطيبتوانند قابليت

  كارآفرين مي شوند و وابستگي چنداني به بازاركار و مشاغل آماده نخواهند داشت. 
   

  
  منابع

  ترجمه مشفق همداني.تهران: كتاب هاي سيمرغ. جامعه شناسي چيست؟.  )1353اينكلس،آلكس (
- سهامي كتابت شرك و سيد حسن حسيني كلجاهي. تهران: .ترجمه سيد حسن منصورجامعه شناسي .)1357باتومور،تي.بي. (

  هاي جيبي. چاپ سوم.
  انتشارات روشنفكر..ترجمه شهره مهدوي. تهران:  دعوتي به جامعه شناسيبرگر،پيترال.(بي تا)  

ان: شركت انصاري. تهر . ترجمه عبد المعبودكاييمرينقدي بر جامعه شناسي آ بينش جامعه شناختي :. ) 1360ميلز،سي رايت(
  سهامي انتشار.

  . ترجمه باقر پرهام. چاپ پنجم.مباني جامعه شناسي .) 1369(يچ، ژرژمندراس، هانري. گورو
  تهران: چاپ رايزن. ). مباني جامعه شناسي.1371(نيك گهر، عبدالحسين

  
  


