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لحظه   یدارنام  هیفق  ،یسیعبنیعلابوالحسن در    یهاکه 
گاه  بود، نوشته است: »آن  یرونیب   حانیابور  نیبر بال  یانیپا

بال  ۀنیکه نفس در س بر  افتاد،  او حاضر    نیاو به شماره 
پرسش از من  آن حال  در  گفتم دیپرس  یفقه  یآمدم و   . 

 کیمرد کدام    ی پرسش است. گفت ا  نیا  ی چه جا  اکنون 
  ا ی  رمیمسئله را بدانم و بم  نیدو کار بهتر است، ا  نیاز ا

له را بازگفتم و فرا  بروم؟ و من آن مسئ  ا ینادانسته از دن
و نزد  از  و  بخش  یگرفتم  هنوز  را    یبازگشتم.  راه  از 

 او برخاست.« ۀاز خان ونیبودم که ش  مودهینپ
 (ایپدیک یدر و یرونیب نحای ابور)مدخل 

 ی گزارسپاس

  است   ییهایفکرهم  و  هایهمکار   از  یادی ز  ۀمجموع  محصول   کتاب  نیا
.  امداشته  گذشته  یها سال   یط  یادار  و  یپژوهش  ،یآموزش  مؤسسات  با  که

  سیرئ  و  یفرهنگ   مطالعات  و  یانسان  علوم  پژوهشگاه  از  دیبا  همه  از  شیب
 داد من به را فرصت نیا  که ببرم نام  یادقب  ینعلیحس دکتر یآقا  جناب آن
 اگر.  دهم  انجام  امساالنه  یشغل  فیوظا  چارچوب  در  را  پژوهش  نیا  تا

  ۀ پژوهشکد  در   همکارانم  و  پژوهشگاه  رانیمد   غیدر  یب  ی همکار  و  تیحما
  د یناه  دکتر   خانم   و  ی تنکابن  د یحم  دکتر  یآقا   ژهیوبه  یاجتماع  مطالعات

  سرانجام   به  را   مطالعه   نیا  شوق  و  آرامش  اب  توانستمینم  نبود،  حکمت  د یمؤ
 باشند.   رای مرا پذ  یو سپاس قلب ری تقد دوارمیام .برسانم

  ن یا  1394در سال    یاسالم  یمجلس شورا   یهامرکز پژوهش  ن،یهمچن
  ی شناسمسئله  ۀنیدر زم  امهیاول  ی هادهی فرصت را به من داد تا در پنج جلسه ا
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مرکز متن    ن یمرکز ارائه کنم. ا  نیمحققان ا  یبرا  یرا به صورت سخنران
  ق یطر  نیمنتشر کرد و از ا  ی کیلکترونرا به صورت ا  ها یمکتوب آن سخنران

مسئله  یفرصت مباحث  تا  شد  ا  یشناسحاصل  حدود  رانی در  مطرح    یتا 
تعداد  ها و  بحث  ندیدر فرا  زی آموختگان نو دانش  انیاز دانشجو  یشوند. 

داشتند که بدون   یهمکار  یاس شنمسئله  ۀنیمتعدد من در زم  یهایسخنران
. مینما  فیو تأل   نیکتاب و مباحث آن را تدو  نیا  توانستمیآنان نم  یهمکار

  سان یو فاطمه خوشنو  یفی شر  دیسع  ،یاچیاز خانم محدثه ض  دیبا  ژهیوبه
  ی ها و کارگاه  هایسخنران  نیو تدو  شیرایدر و  شانغیدریزحمات ب  یبرا

در سال   یشناس مسئله تقدزار  برگ  ریاخ  یهاکه  از    مانهیکنم. صم  ری کردم 
 .  کنمیم  یآنها تشکر و قدردان ۀهم

فره  دوستان  و  هاد  امختهیهمکاران  مقصود    ،یکیخان  یدکتر  دکتر 
دکتر محمدرضا    ،ییذکا  دی سعدکتر محمد  ،یفراستخواه، دکتر غالمرضا خاک 

دکتر   ،یکالن  یدکتر مان  اور،ی  یدکتر مجتب  ،یمحمد  میدکتر رح  ،یستانین
  چاپ  از  شی پ  ۀو دکتر محمد عطاران نسخ  ی دکتر احمد پاکتچ  کنام،ینزهرا  

.  کردند  یادآوری  را   یمهم  اری بس  نکات  و  خواندند  دقت  با  را  کتاب  نیا
  ر یناپذ وصف  ۀحوصل  و  دقت  با  را  کتاب  نیا   زادهمیکر  عبداهلل  دکتر  نیهمچن

 آن   اصالح  و  لیتکم  یبرا  یمهم  شنهاداتی پ  و  کردند  شی رایو  خواندند،
را به آن افزودند.   یموضوع  یۀبخش اصطالحات و نما  ن،یعالوه بر ا  .ددادن
همکاران  نی از ا کی. هر کنمیتشکر م شانی ا غیدریاز زحمات ب مانهیصم
گزار  پژوهش سهم دارند و سپاس  نیا  یر یگخود در شکل  شنهاداتیبا پ
  بخش الهام  ی رانیا  ی آشنانام  لسوفیف  یاردکان  ی آنها هستم. رضا داور  ۀهم
  ی مسئله در علوم انسان  تی و اهم  گاهیبه جا  ینظر   دنی شیمن در اند  ی اصل

موضوع را    نیا  شانیهادر اغلب نوشته  شانیبودند. ا  رانیدر ا  یو اجتماع
گزار  سپاس  لمیام. مارها به او ارجاع دادهکتاب با  نیاند. در اکرده  لیتحل
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اصل  شانیا  یقلب منابع  از  که  الهام  تی هدا  یباشم  و  و کننده  ذهن  بخش 
بودند. کارکنان و همکارانم در بخش انتشارات پژوهشگاه علوم    امشهیاند

.  دندیزحمت کش  اریکتاب بس  نیچاپ ا  یبرا   یو مطالعات فرهنگ  یانسان
  ور یهستند که آنها به ز  یکش پرشمارزحمت  ی روهای ها مرهون نکتاب  ۀهم

م ااندیآرایطبع  از  نها  گزارم.سپاس  ز ین  شانی.  گزار  سپاس  دی با  تیدر 
را که در کنارشان بودم صرف    یی هاام باشم که اجازه دادند وقتخانواده
بود   التیکه تعط یی هاتیکتاب عمدتاً در موقع  نیکتاب کنم. ا  نینوشتن ا

مرا تحمل    مانهیشد.آنها صم  یینها  فی ام در لندن بودم، تألو در کنار خانواده
 . دندیکردند و مهر ورز

 اهلل فاضلی نعمت
 
 





 

 ستین گفتارشی پ کی نیا

اجتماع علوم  م  ی»نوع  به    توانیکه  پرداخت  آن  به 
به    جهیو در نت  یدارد که با جهان اجتماع  یبستگ  یارابطه

م  یگاهیجا م  شودیمربوط  اشغال  را  آن  ما   م«یکنیکه 
 (. 32: 1394 و ی)بورد

  د ی: »آنچه هست1م ا رم نوشتهکلمات قصا  ۀدر دفترچ  کامو  آلبر  از  را  جمله  نیا
  نجایدر ا خواهمی. مد«ینشان ده تانیهارا در نوشته دیو آنچه در فکر دار

کامو    یۀتوص ن یاختصاص دارد، به ا گفتار شی که آغاز پژوهش است و به پ
  میبگو  تر قی دق  د یشا  ا یهستم    است از آنچه  ی تیاثر روا  ن یعمل کنم. تمام ا

  نیا خواهمیو م دانمیم رمیر ذهن و ضمد  و ستمین یباشم« ول دی»آنچه با
 گونه باشم. 

روا  نیا نو  یتیپژوهش  از  م  یا سندهیاست  گمان    د یبا  کندیکه 
کسمسئله باشد؛  وظ  یشناس  کش  دنی پرس  اشفهیکه  چالش  به  و   دنیو 

جامعه و فرهنگ در زمانه و روزگارش است.    ی ها کردن پرسش  تیروا
.  نوشتمیکامو در ذهنم بود و م  یۀوصت   نوشتم،یرا م  گفتارشیپ  نیا  یوقت

 

 سندگان ی نو  و   رانشاع  جذاب   و   یخواندن  عبارات  و   کلمات  به   امی جوان  ۀاز همان دور  1.
  قصار  کلمات  دفترچه  نی ام. حاال چندنوشته  ییهاآنها را در دفترچه  و  داشتم  عالقه  بزرگ
 فکر   درموردشان  و  خوانمی آنها را م  لذت  با  یگاهگاه  و  هستند  بخشالهام   نهای ا  .دارم

 . کنمیم
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که آغاز به نوشتن   یسخن سارتر افتادم: »هنگام نیا  ادینوشتن به  نیدر ح
که درک من از آن موضوع تا چه اندازه اندک    برمیم   یناگهان پ  کنم،یم

احساس مرا به    نیمحتاج نوشتن شدم. هم  شتریکه نوشتم، ب  شتریاست«. ب
متوجه شدم    د،ی رس  انیکار نوشتن به پا  ی. وقت داشتیوا م  شتر ینوشتن ب

نوشته بآنچه  پ  ش یام  معنا  گفتارشی از  پ  ی در  است.  آن    گفتار شی مرسوم 
کتاب در   ینکات کل   یاست که برخ یا چهار پنج صفحه یادداشتیمعمواًل 

ب اما در ادشویم  انیآن  به جا  نجای.  و  دو سه    یاز فرصت استفاده کرده 
  از  یجزئ  شرح  ،یکل  نکات  یجا  به  و  امنوشته  صفحه  یس  ستیصفحه، ب
  ی ها فصل  در   را  مباحث  نیا  شدیم.  امداده  ارائه  آن  کردیرو  و  پژوهش
  اول  ستگاهیا  نیهم  در  خوانندگان  دیشا  نظرم  به  اما  گنجاند،  کتاب  مختلف

  را  دیترد  نیا .  کنند  دای پ  یدسترس   اثر  نیا  یمحتوا   تمام  به  باشند  مندعالقه
  پژوهش   یۀبق  خواندن  به  گفتارشی پ  نیا  خواندن  از  بعد  اساساً  که  داشتم  هم

  و   دیبگو  خواهدیم  آنچه  تا  کردم   رها  را  قلم   که  بود  نیا!  نه  ای  بپردازند
آنجا  .سدیبنو   ی خواهعذر  شما   از   ،  ست«ین  گفتار شی پ  کی   نیکه »ا  ییاز 

  مانیپش  چندان  کار  نیا  از  دوارمیام.  دیبخوان   را  آن  کنمیم  دعوت  اما  کنم،یم
 . دینشو

  ربط سشپر

  ز یتبر  دانشگاه  از  1365  سال.  کنم  آغاز   ی اخاطره  ان یب  با  را   بحث   دی اجازه ده
خانواده    شی زادگاهم پ  ی گرفتم و به روستا  ی اجتماع  ی پژوهشگر  سانس یل

شرکت در کنکور ارشد خودم را آماده کنم. شبانه روز مطالعه    یآمدم تا برا 
مشغول مطالعه بودم    یبگذرم. روز  ت یکنکور با موفق  واریتا از د  کردمیم

  یی زهای: »خُب، چدیسؤال کرد و ضمناً پرس   خواندمیکه م  یو پدرم از مطالب
دارند؟«. گفتم   یبه ما و به زندگ  همیربط  ،یخواند  سانسیل  ۀکه در دور
 ۀبارام و در آن در نوشته  آبادمصلح  ۀدربار  یدوره گزارش  نیا  انی»بله، در پا
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زم قد  ،یفرهنگ   ،یاجتماع  ،یاقتصاد   ی هانهیتمام  رسوم  و  و   ی میآداب 
را    نهای. گفت: »ا1ام«داده  حیرده و توضک  قیتحق   مانیروستا  یبوم  ی هادانش

در آن   کند؟«یرا حل م   یامطالب چه مسئله  نی. خُب، ادمید  ،یاکه نوشته
فولکلور و    ی گردآور  دانمیم نداشتم. هنوز هم نمدر پ   یبرا   یزمان پاسخ

ش  یهایژگیو به  را  یاوهیروستا  زمان  آن  مردم    جیکه  مشکل  کدام  بود، 
  یزندگ  ی که آن گزارش به کجا  دانستمینم  ی حت  ای.  کندیروستا را حل م 

بود و خط خوش   میقد  یهاخوانده»ربط داشت«. پدرم از مکتب  ی امروز
رشته    نینام ا  ی و حت  شناخت یرا نم  یلوم اجتماعداشت و دقت نظر؛ اما ع

رسش کامالً معقول و از دانشگاه رفتنم به گوشش نخورده بود. پ  شی تا پ
  ی واقع  یشان با زندگربط  یدر علوم اجتماع  میهاداشت: »آموخته  ییبجا
   کنند؟«یرا حل م یا چه مسئله یدانشگاه یهادرس نیا ست؟یچ

  ی اتوده  حال   در  رانی ا  در  دانشگاه  که  می ودب  یها در آغاز راهدر آن سال 
 چهارده   اکنون  که  شد  نیا  سال   چند  و  یس  از  بعد  آن  ۀجینت  و  بود  شدن

آنها در   از  یمین  که  میدار  دانشجو  ونیلیم  می ن  و  سه  و  آموختهدانش  ونیلیم
 همان  اکنون  پُرشمار  تیجمع  نیهستند. ا  یو اجتماع   یعلوم انسان  یها رشته

 در  یجد  ینی« را دارند. پرسش پدرم اگرچه در آن زمان طنربط  »پرسش
  افتمیدر  شد،  شتریب  و  شتر یب  علوم  نیا  با  ام یر ی درگ  که  بعدها   نداخت،ین  ذهنم

 را آن بتوان که ستین یپرسش ما« ی»زندگ به  و »ما« به علوم نیا »ربط« که
 ۀدربار  تننوش   و  کردن  قیتحق  که  بود  افتهیدر  پدرم .  داد  پاسخ  یسادگ  به

 

دور1 در    ی برا  من .  گذراندندی م  ی کارورز  واحد   چهار  دی با  انی دانشجو  یکارشناس  ۀ. 
  ی زادگاهم با عنوان »مونوگراف   یروستا  ۀدربار  یتقو  اهللنعمت   نظر  ری ز  یگزارش  یکارورز
 هایکردم. آن زمان مونوگراف  هیمصلح آباد« ته  یروستا   یو فرهنگ  یاجتماع  ،یاقتصاد

الگو  )طالب   یروستا  ی»مونوگراف  یبراساس  انجام   نژادیف جواد ص  ۀ( نوشت1355آباد« 
با  نی . در اشدیم   فیو توص  یمطالعه شده گردآور   یروستا  یهایژگ ی تمام و  دی الگو 
 آن بود.  ۀکنند تی وجود نداشت، بلکه روش هدا قیتحق ۀالگو، مسئل نی . در اشدیم
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  ق یتحق  آنکه  مگر  دهد،   پاسخ   را   ربط«  »پرسش   ییتنها  به  تواند ینم  یزیچ
  داشتن«  »ربط  که  بود  افتهیدر  او.  دهد  حیتوض  را  یا مسئله  ای   مشکل  بتواند
  آن   از  فراتر   یزی چ  بلکه  ست،ین  گفتن  سخن  ی زیچ  ۀ دربار  یمعنا  به  صرفاً

 .باشد دیبا
پاسخ روز  دست  یهاآن  دا  ی دم  پدرم  پرسش  ابه  مثالً    نکه یدم. 

مختلف استخدام    یها در سازمان  توانندیم  یآموختگان علوم اجتماعدانش
کشور کمک کنند و از    یها به آبادانخدمت در سازمان  قی شوند و از طر

ها از دارندگان  جواب الاقل اکنون که سازمان  ن یمشکالت جامعه بکاهند. ا
آموختگان  را دانش  کارانیاز ب  یاشباع شده و بخش مهم  یلی مدارک تحص

استخدام شدن    نکهیاست. ضمن ا  یپاسخ آشکارا نادرست  دهند،یم  لیتشک
ها  لزوماً افراد در سازمان  ای   ست،یخدمت ن  ۀارائ   یها لزوماً به معنا در سازمان
 .  کنندیخود استفاده نم یدانشگاه یها از آموخته
  ، یدرس  واحد  136  گذراندن  از  بعد  فرزندش  بداند  خواستیپدرم م

 دارد؟   یواقع  یزندگ  با  ینسبت  چه  شیهاآموخته  و  است؟  آموخته  چه  اکنون
  گذراندم،  را  یدکتر   و  ارشد  یکارشناس  یها دوره  که  یزمان  پرسش  نیا

  پرسش   نیطن  اما  بود،  رفته  جهان  نیا  از  پدرم  گرید  زمان  آن.  شد  هم  تریجد
  آغاز   نهما  از   ام،داده  حی توض  اول  فصل   در  که   طور  همان.  بود  گوشم  در  او

 سالروز  و  یشمس  1398  سال   وریشهر  کمی  که   امروز  تا  امیدانشگاه  تیفعال
علوم  ربط  »پرسش  ر یدرگ  شهیهم  است،  امیسالگ  پنج   و  پنجاه  تولد   »

  ی وارس  یبرا  میهاکوشش  ۀادام  در  پژوهش  نیام. ابوده  یو انسان  یاجتماع
  کُنه   به  اثر  نیا  نوشتن  با  اکنون  کنمیم  گمان.  است  ربط«  »پرسش  همان
 :امبرده یپ آن یدرست و پدرم  سخن

  قیما از طر  ی به ما و زندگ   یو انسان  یعلوم اجتماع  یهاربط رشته
 .  شودیها با مسئله ممکن مدانش نیا یریدرگ 
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  مسئله   دید  د یبا  صورت   آن  در  م،یکن  صحت  بر  حمل  را   قاعده  ن یاگر ا
  و   پردازند؟یم  مسئله  به  یانسان  و  یاجتماع  یها دانش  چگونه  و  ست؟یچ

آنها    طرح  از   ایو    مطرح  هادانش  نیا  در  است   ممکن  را  ییهامسئله  چه
  ا ی  محورند«»مسئله  رانی ا  در  یانسان  و  یاجتماع   علوم  ایآ  کرد؟  زی پره

  پرسش  نه؟  ا ی  دارند   یرانیا  یما   ما،  به  یربط  شانیهامسئله  ؟   ز«ی گر»مسئله
.  پرسدیو ضرورت دانش م  تیو اهم  ییو از چرا  ستا  یجد  ی، پرسشربط

و   «ییاز »چرا  ش یب  «یو »چگونگ   «یستیدر دانشگاه معمواًل پرسش از »چ
است که    دهیزمان آن رس  کنمیدارد. اما گمان م  تیربط اهم  ای »تناسب«  

»چرا  «یستی»چ  یهاپرسش نظر    «ییو  در  مناسب  نحو  به  و  کنار هم  در 
 گرفته شوند.  

  ی فرهنگ   و  یفکر   یفضا   در  هاستمدت  که  است   یی اهپرسش  نها یا
  ها رسانه  و  مطبوعات  یعنی  یعموم  گفتمان.  است  افکنده  نیطن  رانیا

.  ندیگویم سخن  ی اجتماع  و یانسان  علوم فقر   و یناتوان از  که ستهامدت
شده و شناخته    ۀچهر  یعموم  ۀ، استاد دانشگاه که در حوزباکالمیز  صادق

  را   رانیا  در  یانسان  علوم  یناتوان  گونه  نیا  ییجا  در  است،  یرگذاریثتأ
 :کندیم میترس 

 گذرد، ی م  رانیا  در  یانسان  علوم  سیتأس  از  که  یسال  کصدی  نیظرف ا
 ه،ینظر  کی   فکر،  ک ی  باشند  شده  موفق  یرانیا  استادان  که   نداشته  سابقه

 ارزنده،  کار  ک ی  مجموع  در  و  دیجد  ۀمطالع  کی   ل،یاص   پژوهش  کی
. دهند  ارائه  خود  از  یالملل  نیب  یاستانداردها  سطح  در  و  کننده  متحول

  یانسان  علوم  از  یاحوزه  چیه  در   ما  که  است   آن  تلخ  ت یواقع
 و   گران ید  مال  بوده،  چه  هر.  میده  ارائه  یزیچ  خود  از  میانتوانسته

  یآنها را به فارس  ای  را  آن  صرفاً   ما  و  است  بوده   هایغرب  مال  عمدتاً
 کالم  ک ی  در  و   نیباسوادتر  ن،یترفاضل  ن،یترعالم  .میاترجمه کرده

 کی  از  شیب  یز یچ  ت ینها  در  ما  یانسان  علوم  استادان  نیترمطرح
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 فالن  ندیبگو   که  بوده  نیا  آنان  هنر  ۀهم.  ستندین  و  نبوده  مترجم
  را  آن  ای  گفته  را  نیا  یغرب  لسوفی ف  و  متفکر  نظر،صاحب   شمند،یاند

  نیا  یحت  یموارد  در  که  میبگذر.  میاکرده  هجمتر  را  همان  و  گفته
  صورت  ۀترجم  که  معنا  نیا  به.  نگرفته  انجام  یدرست  به  زین  انتقال
  ی فارس  به  ما  استادان  توسط  شمندیاند   آن  رامونیپ  که  یارساله  ای  گرفته

 از  پس  خواننده  که  است  نامفهوم  و   گنگ  ل،یثق  قدر  آن   شده  فیتأل
  ای  حرف  ۀجوهر  باالخره  که   کند  درک  تواندینم  هنوز  مطالعه  رهابا

 (.1386 باکالمی )ز بوده چه شمندیاند آن نظر

  ا ی   است  درست   رانیا  در  ی انسان  علوم  ی ناکام  از   باکالمیز  ت یروا  نکهیا
  پدر   اگر   که  است  ن یا  نکته.  ستین  نجایا   در  سخنم  موضوع  نادرست،
  ان رگید  کند،یم  پرسش  یزندگ  با  علوم  نیا   ربط  از  من  ییروستا  و  کشاورز

  «یمعرفت  ۀ»توسع  و  یابیکام و  یمند توان  زانی م  از   دانشگاه  استادان  جمله   از
  اندگفته  و  نوشته  صراحت   به  هم   ما  لسوفانی ف  ی برخ.  پرسندیم  علوم   نیا

  اطالعات   انتقال   و  یگردآور  ۀ مرحل  در  هنوز  ما   یانسان  و  ی اجتماع  علوم  که
  ی اردکان  یداور  .است  دهینرس  یجد  یورزشهیاند  و  بلوغ  ۀمرحل  به  و  است

 :است  معتقد  نهیزم نیا در

  چه   هر  کس  هر  و  میارا درک و طرح نکرده   یهنوز ما مسائل اجتماع 
 اطالعات   یمقدار  یگردآور  است،  نوشته  و  گفته  یاجتماع  علوم  در
. است   بوده  ییکایآمر  و  ییاروپا  دانشمندان  یآرا  از  یاتیکل  ای  آمار  و
 و  میدار  مخالفت   و  قت مواف  بلکه  م،یندار  نقد  است ی س  در  یحت  ما

هم چنانکه  گر ی. از علوم دمیکنیخود را با نقد اشتباه م یهامخالفت 
شود یم  گاهیجایب  علم  وضع،  نیا  در.  میکنینم  یبرداربهره  دیبا

 (. 33: 1387 یاردکان ی)داور




