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 مقدمه نویسنده برای ترجمه فارسی:

 

 سپهرشده و به به فارسی ترجمه  "قایق اجتماعیح"اثر من تحت عنوان است که  ممایه افتخار

و  شود. چراکه فرهنگ فارسی دارای سنت طوالنی و غنی از تفکر، آثارزبانان معرفی و ارائه میفارسی

حقایق "ام به جهان مشترک ما بوده است. ها فهم بهتر و احترهایی است که هدف آنخواندنی

ن است برخی از باشد که البته ممکاجتماعی در این کتاب کوچک معطوف به مفاهیمی جهانی می

های مختلف به اشکال دیگری خود را نشان دهد. هدف ها و مکانها، زمانها بسته به فرهنگآن

علوم اجتماعی به طور عام و جامعه شناسی به طور خاص همیشه تالش در جهت فهم بهتر جامعه 

ان نیز از آن بوده است تا به این وسیله جامعه را به نحوی اصالح و بهسازی کنیم که خود و دیگر

تر، مند شویم. من امید دارم که این کتاب کوچک در جهت کمک به خلق دوباره یک جهان امنبهره

ی همه ما به طور عام و بدون هیچ استثنایی الهام اتر و پایدارتر برتر، عادالنهمنصفانه تر،معقول بهتر،

 ثر باشد.ؤبخش و م
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 مقدمه مترجم
 
شناسی را در این جمله با کمی اغماض خالصه کرد. ن جامعهانسان در موقعیت. شاید بتوا  -1

انسان اجتماعی، انسانی در موقعیت است نه موجودی ایزوله و در خال و مستقل از زمان و 

 مکان.

های مختلف، در نگاه سابقه کمی و کیفی در حوزهعلوم مختلف علی رغم گسترش بی -2

( مشخصی Basicای )پایهو اصول  ناسانه و فلسفی هریک دارای مبانی تئوریکشمعرفت

شدن دارند، البته این به علم قابلیت زیپمفاهیم موجود در یک عبارت بهتر ه هستند. ب

 .نیستگرایی مفهوم تقلیل

گویی مهارتی است که نشانگر تسلط سطح باال و روشنی از هر علم و گویی و سادهخالصه -3

قدر با سواد نیستم که بتوانم  م من آنقول یکی از دوستان پژوهشگره حوزه تخصصی دارد. ب

 .«ساده بنویسم وساده بگویم 

با  2112شناسی دانشگاه سن خوزه امریکا در سال که توسط استاد جامعه کتاب حاضر  -4

اساسی در حوزه ( Conceptمفهوم ) 01منتشر شده حاوی  ”Social Truths“عنوان

. هم در مورد انسان را داردباال ای که هر سه خصوصیت ذکر شده در علوم اجتماعی نوشته

هم بسیار موجز  و کندگوید هم مبانی تئوریک این حوزه را مطرح میسخن می ،در موقعیت

مهیا  را ها انگیزه الزم برای ترجمه به فارسیو سلیس و ساده نوشته شده و همین خصوصیت

 .کرد

-د. از این مفاهیم پنجاهعنوان انجیل کوچک علوم اجتماعی تلقی کره توان باین کتاب را می -0

(، Epistemology شناسی(، معرفتAnthropology) شناسیتوان مبانی انسانمی گانه

استخراج نیز ( را Political science)سیاسی ( و حتی علومSociology) شناسیجامعه

 کرد.

 مفاهیم این کتاب از نظر مترجم تالشی در جهت سه کارکرد زیر است: -6

مفهوم 11شامل) های انسانپتانسیل و هامحدودیت ،هاتوانمندی ها،تبیین ماهیت، نیاز -

 شناسی(انسان
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 کند،اندیشد، قضاوت میتبیین نحوه و روش و ساختار تفکر انسان. اینکه انسان چگونه می -

-ای که من به آن الگوریتم ذهنی میحوزه .کندکند و استتنتاج میو تحلیل می تجزیه

 فت شناسانه(مفهوم معر 13 شامل) گویم.

های کنش محدوده، قوانین و محدودیت .دهدواکنش نشان می .کندچگونه انسان عمل می -

مفهوم  22 شامل) ( انسان در جامعه چیست؟Interactionو واکنش و اثرمتقابل )

 (شناسانهجامعه

های سایر علوم که در شناخت روشنی نیاز علوم اجتماعی به اطالعات و دادهه این کتاب ب -2

دهد. اینکه علوم اجتماعی نیازمند رساند را نشان میو محیط یاری می ر انسان، جامعهبهت

صورت ه بشناسی و فیزیولوژی شناسی و حتی زیستشناسی، روانشناسی، معرفتانسان

 همزمان و پیوسته است.

 (به بخش آشنایی با نویسنده رجوع کنیدوی ) ونه که در رزومهگدر مورد نویسنده نیز همان -8

شناسان ها را جامعهنآ شناسانی است که مناست، وی از نسل جامعهقابل مشاهده 

آکادمیک  عنوان علمی فانتزی یا صرفاًه شناسی را نه بنامم که جامعهپراتیک می-آکادمیک

عنوان ه یا منزلت آکادمیک در کالس و دانشگاه که ب ای درسی یا منبع درآمدرشته یا صرفاً

برد و را بکار می داند و آزادانه و خالقانه آنسطح زندگی روزمره می نیاز امروز بشر در

اجتماعی،  فعال شناس،عنوان جامعهه دهد. وی بنشان میاش های متنوع و گستردهقابلیت

های اینترنتی، فعال در شبکه فعال ،سخنران دانشگاه، شاعر، نویسنده، ژورنالیست، استاد

کند و های عمومی دیگر ایفای نقش میو بسیاری حوزه نویساجتماعی، مترجم، وبالگ

شناسی را علم بهبود زندگی بشر و علم کند جامعهگونه که در کتاب خود ذکر می همان

لذا از جنبه شخصیتی نیز جذابیت  داند.را اصالح اجتماعی می پیشرفت انسان و وظیفه آن

 و فرینآکار فردی فعال، خالق،مترجم داشته است چرا که وی را  به عنوانخاصی برای من 

 بازیگر در عرصه اجتماع یافتم، مدلی که به شدت به آن نیازمندیم.

ترجمه کتاب حاضر با اجازه و هماهنگی خود نویسنده انجام گرفته و در مراحل بعدی نیز  -9

ترجمه و در اختیار  هستندهای وی که دارای موضوعات جالب و متنوعی سایر نوشته

 زبان قرار خواهد گرفت. خوانندگان فارسی
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که امکان نشر  مؤسسهفکوهی مدیر  ناصر قای دکتربه ویژه آ 1و فرهنگ شناسیانسان مؤسسهاز  -11

-صمیمانه قدردانی می ،سریع این ترجمه را به دو صورت الکترونیکی و کاغذی فراهم نمودند

 نمایم.

 

 امیر غریب عشقی

                                                           
1 - Iranian Institute of Anthropology and Culture (IIAC) 
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Social  translate myThanks Amir, that was very kind of you to 
into Farsi and you certainly have my explicit  Truths

permission to do so, as you do with my other publications. I 
.like the idea of spreading knowledge and awareness 
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 :به منابع زیر رجوع کنید برای آشنایی بیشتر با نویسنده

 
https://www.smashwords.com/profile/view/brook 

https://about.me/danbrook 
 

 

https://www.smashwords.com/profile/view/brook
https://about.me/danbrook
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مطالعه گروههای انسانی شامل دو نفر و بیشتر و عکس شناسی عبارت از جامعه -

کنند و چگونه باشد. اینکه آنها چگونه عمل میآنها بر همدیگر میها و اثر متقابل العمل

کنند، چگونه افکار و ایده دهند، چگونه خود را سازماندهی میالعمل نشان میعکس

-کنند، چگونه با همدیگر ارتباط برقرار میان را تشریح میهسازند، چگونه جهایشان را می

خورند، با شرایط خود را کنند، میبازی می کنند،کنند، کار میکنند، چگونه مصرف می

میرند و بسیاری چیزهای کنند، میورزند، زندگی میآموزند، عشق میکنند، میسازگار می

شناسی بر روی فشارهای اجتماعی و اینکه چگونه این فشارها زندگی افراد را دیگر. جامعه

کنند، جتماعی خود را متأثر مینکه چگونه گروههایی از انسانها زندگی ایدهند و اشکل می

واقب و نتایج افکار و رفتارهای عشناسی بر روی علل و عوامل و شود. جامعهمتمرکز می

 ناسی روش جامعه برای درک و فهم خود است.شکند. جامعهانسانی تأکید می

ای جامعه شناسانه برای هر موقعیت مورد نظر می تواند شامل موارد زیر سواالت پایه-

 :باشداما یقینا محدود به این سواالت نیز نمی ،دباش

-گویند و چه میاندیشند، چه میدر موقعیت مورد نظر مردم چگونه می( 1 -

 کنند؟

 ( چه نوع مردمانی وجود دارند؟2 -

 گیرند؟( چه کسانی داخل گروه و چه کسانی خارج از گروه قرار می3 -

 کند؟آن گروه مدیریت میهایی( رفتار را در  هنجار( چه قوانین و عاداتی )4 -

شوند شوند؟ چگونه وظایف تقسیم میهای اجتماعی تعیین میچگونه نقش( 0 -

 کند؟و نظام پاداش دهی و مجازات چگونه عمل می

 کنند؟( چه کسی یا کسانی این موارد را تعیین می6 -

 شوند؟( چگونه مردم اجتماعی می2 -

 ( چرا مسایل آنگونه هستند که هستند؟8 -

 چه کسانی در خدمت این نظم اجتماعی است؟( عالیق 9 -

 و چه کسانی با زنده هستند؟ ه( چه کسانی برند11 -

-( کدام افراد قدرتمند، فرآیندها، سازمانها و ساختارها، این نظم را متاثر می11 -

 کنند؟
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های دهد و با چه مکانیسم( به چه روشهایی تغییرات در سیستم رخ می12 -

 ماند؟سیستم پایدار باقی می

 دهند؟( کی، چگونه و چرا مردم مقاومت از خود نشان می13 -

 ( آیا این سیستم یا فرایند )نسبتاً( پایدار است؟14 -

( چگونه این وضعیت موجود در سیستم از نظر زمان و فضا مورد مقایسه 10 -

 گیرد؟قرار می

 ( این وضعیت به چه صورت های دیگری قابل تصور است؟16 -

توانیم در جهت ارتقاء جامعه ت می آوریم میبدس که ( چگونه از دانشی12 -

 (E.Barbara philips)؟ درس بگیریم

 

شناسی که در اصل توسط آگوست کنت تحت عنوان فیزیک اجتماعی جامعه  -

شناسی که ترکیبی وی تحت نام جامعه توسط خود 1838سازی شد. بعدها در سال مفهوم

به معنی مطالعه بود، که  ologyد پسونو نشینی به معنای هم Sociusاز کلمه التین 

و این مطالعه جدید در اصل ابداع شد تا بتواند در فرآیند فهم جامعه و یافتن  شد رمشهو

-س در اصل هدف جامعهپهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. ی برای بیمارییهادرمان

-جامعهدر مورد  1988ناسی اصالح اجتماعی است. بر اساس مقدمه ای که در سال ش

آمده، این مفهوم حاصل تالشی صریح برای بازیابی  (Herbert Gans)شناسی عمومی 

شناسی عمومی در تالش باشد. جامعهشناسی از مفهوم حرفه ای شده آن میروح جامعه

جهانی، شامل دانشجوها، سطح تا  یاست تا تعامل فضاهای متنوع عمومی از سطح محل

های به حاشیه رانده شده های اجتماعی و اقلیت، جنبشهاگذاران، مخاطبین رسانهسیاست

 ،کنندهآینه و وجدان جامعه، بایستی تعیین به عنوانشناسی را وارد تعامل کند. جامعه

های طبقاتی سترش شکافگتعامل اجتماعی در مورد  و گر گفتگواصالح و گر، مروجتسهیل

های دولتی شونتگرایی بازار و خبنیاد ،زیستی و تخریب محیطتو نژادی، الگوهای جنسی

 .(Michael Burawoy) دولتی باشدو غیر

آیند. ظواهر غالبا الزاماً آن چیزی نیستند که به نظر می (Things)چیزها   -

قضاوت کنی  آن انی یک کتاب را از روی جلدتوکنند. تو نمیماهیت و ذات را پنهان می

یست. چیزها آن چیزی نیستند که به نظر )ضرب المثل(. ظاهر همیشه برابر با واقعیت ن
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چیزهای کوچک ممکن است حاوی معانی بزرگ باشند.  .(Peter Berger)آیند می

 Gary)کند. نمی آنهاشناسانه معنی بودن جامعهمعنی اجتماعی داللت بر بینیازهای بی

Marx & Doug McAdom, Erving Goffman). 

 
کنند، در اصل آنها از حقیقت حقیقت بیان می وانبه عنزمانیکه مردمان یک موقعیت را   -

ظواهر غالباً خود را به عنوان  .(William I. Thomas) گویندنزد خودشان سخن می

شود. چهره یک کنند. برخی اوقات نیز ظاهر تبدیل به واقعیت میاصل و ذات معرفی می

شود و مشاهده میفرد و یا نماد خارجی یک ساختار اولین چیزی است که توسط دیگران 

 شود.معیاری برای کل مجموعه در نظر گرفته می به عنوانغالباً 

 
غالباً به همین صورت  ،شودمیزده و متفاوت به آنها « غیر طبیعی»سب چبر افرادی که   -

کنند )رفتارهای دو گانه / منحرف، مدل عدسی، متفاوت و غیر طبیعی نیز رفتار و عمل می

Egon Brunswick.) ادی که بصورت مثبت بر چسب خورده و با آنها مثبت رفاس، برعک

ای که قابل انتظار نیز هست. عالوه نتیجه ،کنندشود، بر همین منوال نیز رفتار میرفتار می

های انسانی نیز بندی سایر کیفیتهم چنین برای طبقه ،هاهشها و کلیبرچسب ،بر این

های ها و طبقه بندیسری جدیدی از کلیشه و مجدداً برای گیرندمورد استفاده قرار می

تصاویر موجود »ها و یا بعبارت بهتر گیرند. کلیشهقرار می مجدد یک بعدی مورد استفاده

-هوباعث برجسته شدن بیشتر حقایقی در مورد گر (Walter Lippman)« هادر ذهن

و غیر  تصویرهای هیوالیی گسترشکه منجربه انبساط و  شودهایی معین از مردم می

های انسانی نیز تعمیم داده هوتک افراد آن گرشود که بعداً این تصاویر به تکواقعی می

 looking glass)بر اساس منطق نگاه شیشه بر خود کولوژیکی(. طه اسشود )سفمی

self) تئوری  کنندکنید دیگران در مورد شما فکر میشما چیزی هستید که فکر می(

 Georgeابژه و سوژه،  به عنوانخلق خود )(Charles H. Collleyزنی: برچسب

Herbert Mead) ( :تئوری آگاهی دوگانهW.E.B. DuBois) 

 

شوند و های پیشگویانه خود موید، اغلب شایعند و برای تأیید خودشان مطرح میتحلیل -

 .(Robert K.Merton)خطای تایید  بیشتر خود موید هستند تا تحلیل
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و باورها، حقیقت را شکل  ها، فرهنگها، استعارهناوین، زبان، سمبلعها، بر چسب ها،نام  -

چگونه  م،کنیکنیم، چگونه آنرا عنوان میدهند. اینکه ما چگونه در مورد چیزها فکر میمی

ه ما چگونه آنرا مشاهده ککنیم به شدت بر اینکنیم و چگونه آنرا تشریح میآنرا ترسیم می

کنیم و بر ارزیابی ما فهمیم و چگونه با آن رفتار می، آنرا میکنیمکنیم، آنرا تفسیر میمی

 .(George Lakoff)از خودمان و دیگران تأثیرگذار است 

 

اما در عین حال  دهندساختارهای اجتماعی رفتارهای افراد را سامان می  -

 تواند باعث تقویتبخشند. رفتارهای فردی میساختارهای اجتماعی نیز به افراد قدرت می

ریب، تحلیل و ختوانند باعث تو پایداری ساختارهای اجتماعی گردد، اما مردم همچنین می

های اجتماعی نیز. مردم و موسسات سیستم به همچنین است ،کردن آنها نیز شوند واژگون

با همدیگر در تعامل و اثر متقابل هستند و اقدام به باز  بواسطه فرهنگ بصورت پیوسته

 C.Wrightتصور جامعه شناسانه ) کنند.و گهگاهی تخریب همدیگر می تولید، باز آفرینی

Mills ، ها، تیکدیالکعامل و  -مسئله ساختارAnthony Giddens, William 

Sewell). 

 

ها، ان، همسایهیمردم در داخل چندین شبکه از جمله خانواده، دوستان، آشنا  -

 دارندموارد مشابه حضور  ها و شرکا وهمتایان، همکاران، هم قطاران، هم کالسی

روابط مبنای تشکیل هر چیزی  ".زندگی تنها در دایره اجتماع وجود دارد"اکوسیستم(. )

 هیچ کسی .(David Korten)و این مسائل جزو ضروریات تحقق انسانیت ماست  است

جامعه تنها نیست، گر چه ممکن است در میان تعداد بسیاری از مردم بصورت بیگانه  در

برخی  (.John Donneم: لیسایسنتاساگزی)و بنابراین احساس تنهایی کند حس شود 

روابط اجتماعی قویتر از سایر روابط است و ممکن است در خدمت اهداف مختلفی باشد و 

 Georg)کارکردهای مختلفی را نیز در مقاطع زمانی مختلف بر عهده داشته باشند 

Simmel; Mark Granovetter). 
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 مردمکنند. همچنین الگوهای رایج عمل میعادت و بر اساس مردمان غالباً   -

باشند در پی نمایش مصرف،  مندی از ارزش مصرفی کاالهاال بهرهبیش از آن که بدنب

اما غالب هستند. قاعده نمایش اتالف، نمایش تفریح و نمایش گفتار و سایر رفتارهای بی

ها ارند تا اینکه خود فعالیتچنین فعالیت هایی بیشتر جنبه نمایشی و مطرح کردن د

 باشد. مدنظر

 

هایی که ما پیشنهاد راه حلوها سواالتی که ما می پرسیم به همراه خط مشی  -

رساند. تعاریف، مفهوم گیریم یاری میهایی که میبه تعیین پاسخ ،پذیریممی کنیم و می

هم و سطح آنالیز، های عمیق، باورهای مفرض ،ها، روشهاها، ایدئولوژی، چشم اندازسازی

بینید به شدت به نحوه نگرش شما وابسته آنچه شما می"ثر کند. أتواند خروجی ما را متمی

یک ". (E.Barbara phillips)و به همان میزان به اینکه شما که و چه هستید  "است

 .(Lewis Coser) "مشاهده نکردن است ،روش مشاهده

 

اوتی تفگیرند( بصورت مرار میمردمان بصورت جمعی )وقتی در کنار هم ق  -

امعه بسیار بزرگتر از جمع عددی افراد تشکیل ج .(Emile Durkheim) کنندرفتار می

 دهنده آن است.

 

تغییر، ثابت و همیشه وجود دارد. هیچ چیزی ثابت نیست. تنها چیزی که   -

 Euripides: Goerg)تئوری شدن کند فقط خود تغییر است. هرگز تغییر نمی

Simmel;)I ching; Lao Tzu Tao Te Ching; Heraclitus: ها، ، زبانانمردم

لبا بسیار به آهستگی اما گاهی به اغ ،کنندها همیشه تغییر میها و فرهنگجوامع، اقتصاد

 .کننداز آن استقبال میهراسند و هم مردم عموما از تغییر هم می .سرعت

 

ها همیشه با ارزش و بزنند و این انتخامردم همیشه دست به انتخاب می -

کنیم خواهیم و یا تصور میاست. حتی وقتی که ما نمیهم تنیده  های اجتماعی درفرصت
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 ،. حتی انتخاب نکردن انتخاب نیزمکنیم نیز در حال انتخاب هستیکه درباره آن فکر نمی

و یا م یدهبنابراین انتخاب کردن ناگزیر است. هر کاری که ما انجام می ؛خود انتخاب است

گذارد دهیم و هر چیزی که انجام گرفته یا نگرفته بر روی خود ما و دیگران تأثیر مینمی

 .(Immanuel kantامر ضروری )

 

های مشترکی است که با جریان اصلی جامعه و عقل سلیم، عموماً شامل ایده  -

طبقه را  هایی هستند کههای هدایت کننده روز، ایدهیدهاایدئولوژی غالب پیوستگی دارد. 

 .(Thrasymachus; karl Marx)کنند هدایت می

 

 هر چیزی که در مسیری خاص قرار دارد به چیزهای دیگر نیز مرتبط است  -

مسئله  Stanley Milgram ; گسست تجا در ;Erwin Schrodinger گرفتاری)

 .) John Muirجهان کوانتوم 

شود. تغییرات ها می تغییر در یک حوزه، غالباً منجربه تغییر در سایر حوزه  -

به تغییرات گسترده در خروجی  تواند منجربسیار کوچک در یک جزء از یک فرآیند، می

تواند منجربه تغییرات کیفی گردد )نقاط سیستم شود، همانگونه که تغییرات کمی می

ی، آنالیز سیستمها و تئوری آشوب(. ما اسیر و گرفتار یبحرانی یا آستانه، نقاط اوج و نها

 Martin Luther) ها هستیمز اثرات متقابل و واکنشدر یک شبکه گریز ناپذیر ا

king, Jr.) 

بندی و قدرت، در طبقه اجتماعی، نژاد، جنسیت و جنس در کنار سایر معیارهای طبقه 

-م نیایند. آنها نه تنها موقعیتهمه جای جامعه حضور دارند حتی اگر این مسائل به چش

د رها و فرآیندهایی هستند که موهژهای اصلی و خصوصیات انسانی هستند بلکه آنها پرو

شوند و و اعمال می شودمیشود، اقدام گیرند، بر اساس آنها عمل میقرار میبرداری بهره

بط متقابل  شوند و در داخل رواهای اجتماعی تولید یا حفاظت میتوسط آنها تفاوت

 گیرنداجتماعی جای می

 Judith Butler) (Candace West and Don Zimmerman;. 
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 کنیمهای شخصی و سیاسی هستند که ما در آنها مشارکت میهویت ها غالباً پروژه

(Craig Calhoun)ه، ژنتیکی، طبیعی یا نام از این ویژگیها منشا زیست شناس. هیچکدا

فرایندهایی هستند که بصورت پیوسته و اجتماعی ساخته  تثبیت شده ندارد اما به شدت

از خالل ها هویتگردند. شوند و مجدداً ساختارمند میمی یشکنشوند، ساختار می

یا  (Us)شوند. تولید احساس ما های روزمره و عمل جمعی خلق و باز تولید میکشمکش

خود را نشان  (Othering)کند که گهگاه بصورت مفهوم دیگری را می (Them)آنها 

در عین حال که ، دهد. این خصوصیات اصلی بر هم اثر باز تولیدی و باز تعریفی دارندمی

 کنند.اجتماعی و ساختارهای اجتماعی را برانگیخته می ابطآنها کلیه رو

 

های اجتماعی )از جمله مردم( به همان میزان که حادثه هستند، فرآیند پدیده -

چیزها به وقوع می  .(Alfred North whitehead; Mae-Wan Ho) اشندبنیز می

افتد که مهمترین ای هستند که در آن چیزی اتفاق میپیوندند اما آنها همواره دارای زمینه

آنها یک تاریخ و یک آینده است. حوادث و فرآیندها از طریق روابط با سایر حوادث و 

 .فرآیند( –همزمانی دارند. )ردیابی حادثه  فرآیندها

 

توان تنها با روشهای غالب مشکالت اجتماعی، اجتماعی هستند، لذا نمی -

توان آنها را با ترکیب تغییرات اخالقی و تکنیکی صرف آنها را حل کرد، بلکه تنها می

 .(Garret Hardin) اجتماعی حل کرد

 

کنند غالباً متناقض با گویند و عمل میکنند، میفکر می انآنچه که مردم  -

 یکدیگر است.

 

کنند. حقایق در مشاهده و تغییر واقعیت بصورت همزمان مشارکت می انمردم  -

ها غیر قابل تفکیک هستند، گر چه بی طرف بودن و واقع گرا بودن عمالً گمراه و ارزش

 واقعیت(. –کننده است )مسئله ارزش 
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مدارس  ،هاها، بیمارستانها، زندانها، موسسات مذهبی، ارتشها، شرکتدولت  -

 یو بصورت افزایش های پیچیده ذاتا سلسله مراتبی مبتنی بر اجبار هستندغالب سازمانو 

 ,Max Weber) روندکراتیزه شدن پیش میبوروعقالنی شدن و  شدن، در مسیر عادی

Michel Foucault; Goerge Ritzer .)توان به کارکرد های پیچیده را نمیسیستم

ها بزرگتر از مجموع جمع جبری وهها و سازمانمجزای اجزای آن تقلیل داد. چرا که گر

 دهنده آنها هستند.شکیل اجزای ت

 

حقایق  هایتکهساختن است نه ثبت نوشتن تاریخ نوعی فعالیت از جنس  -

درست مانند ساختن یک نقشه که فعالیتی است از نوع ساختن و نه از . اجتماعی گذشته

 "کند گذشته را نیز در کنترل خود داردکسی که امروز را کنترل می"نوع باز تولید جهان. 

(Goerge Orwell).  توانستند تاریخ خود را بنویسید، جالدها شیرها( می)اگر قربانیان

افتادند. )برگرفته از یک ضرب المثل ها( از عظمت و شکوه خود فرو می)شکارچی

 Samuel Ruiz)آفریقایی(. بازندگان تاریخ ندارند، بلکه تنها برندگان تاریخ دارند. 

Garcia, Edaward P. Thempson, Eric Wolf; Howard Zinn, Noam 
Chamsky, Michael Parenti, Arandhati Roy). 

 

 .و وابسته به زمان، مکان، روش، ایدئولوژی و فرهنگ همه چیز نسبی است -

 ”بستگی داردهمه چیز  “العاده ای سازگار و منعطف هستند. به شکل خارق انمردم

(Dan Brooke). 

 

شود، قدرت و عدم قدرت مطلق، قطعاً قدرت و عدم قدرت منجر به فساد می -

 شود.به فساد می منجر

 

(Edward Abbey following John Action; Michael Lerner; TR 
Young).  افراط و تفریط هل داده شوند مستعد گرایش به افراط و به سمت مردمی که

در  (E. Currie) باشددهنده رفتار خشن میشوند. شرایط خشن پرورش تفریط می
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 ;D.Morris)است ا مند غالباً پدید آورنده رفتار سخاوتمندانه و مدار نرمحالیکه شرایط 

Ronald Inglehart) البته به همراه استثناهای قابل توجه (E.Barbara Phillips). 

 
سیستم و  تقصیر و مسئولیت از رفعیک روش متداول برای  "سرزنش قربانیان" -

نابرابری و رنج را از طریق ، ساختارها به سمت افراد و گروههای معین است. این رویکرد

که این خطا را نیز کند به این ترتیب مدیریت میجستجوی خطا در قربانیان نابرابری 

کند. در نتیجه هر گونه تهدید و تلقی میمتعلق به قربانیان  ذاتی یا فرهنگیجزیی 

کند و در جهت حمایت از منافع و عالئق غالب جامعه م را کمرنگ میانتقام از سیست

 .شود(کند )قربانی مقصر معرفی میعمل می

 باشد:میفرمول سرزش قربانیان بسیار ساده 

 آسیب(تعیین یک 1

های آنها با و تعیین تفاوت اندده( جستجو برای یافتن کسانی که دچار آسیب ش2

 .دیگران

 .(William Ryn; john Milton)سیب دلیل آ به عنوانتفاوت ( تعیین همین نقطه 3

 

شوخی غالباً برای نرم کردن و تغییر چهره باورها، اطالعات و یا اعمال و اقدامات  -

غالباً آنچه در قالب . (;James Scott; Lewis Hyde)روند. ناخوش آیند و تند بکار می

در شوخی حقیقی . (Talmud)شود دارای معنا و منظوری جدی است شوخی بیان می

 .نهفته است )ضرب المثل(

 

انواع مختلف و ابعاد گوناگونی از هوش وجود دارد. عالوه بر دو مدل در اصل  -

توان شوند( میسنجیده می IQهوش منطقی و عقالنی )که با تست ناکامل اندارد است

درون  شهودی، ،مدلهای دیگری از جمله هوش احساسی، اجتماعی، طبیعی، اکولوژیکی

ان بشی، زیموسیقیایی، گو ،ی، خالقانه، مکانی و زمانیرفردی، بین فردی، وجودی، هن

تلفیقی، مکانیکی، سازمانی،  ،شناختی، حرکتی/ فیزیکی، ریاضی، تحلیلی، کارآفرینی
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 ;Deniel Geloman) استراتژیک، روحی و روانی و انواع دیگر هوش را نیز بر شمرد

Charles Handy; Howord Gardner.) 

 

گر چه بدعت  ،کنندهای غالب در اغلب زمانها پیروی میغالب مردم غالباً از نرم -

د و این انحراف نیز خود نرمال است شونیز هر زمانی مشاهده می هنجار)انحراف( از 

(Emile Durkheim) توجب پاداش یا مجازات شودستواند ممی دیبه صورت فر. بدعت 

 .بشود نیزسرکوب و یا تغییر اجتماعی  ،ترلمنتهی به کن دتوانهمچنین می

 

 "بینیم نه آنگونه که هستندما چیزها را آنگونه که هستیم می" -

 (Leo Rosten) ." گویند بلکه آنرا آنگونه که همانگونه که هست نمیچیزها را مردم

من زمانی آنرا باور "جمله . (Ernst Von Glasserfeld) "کنندبینند بازگو میمی

-می " کنمبینم که من آنرا باور من زمانی می"، معادل جملهببینمکه من آنرا کنم می

 E.Barbara) ” استحقیقت در چشمان بیننده “.(karl Wieck)باشد. 

Phillips).“ هستندتمام موجودات مشروط ” (Buddha) . جهان از مسیر لنزهای

اگر  ”شود کهته میبا این وجود همچنان چنین نیز گف شود.متعدد ما باز آفرینی می

 Henry) ”خواهی حقیقت را درک کنی، سعی کن آنرا تغییر دهیحقیقتا می

Volken; Kurt Lewin). 

 

توانیم، وحشتناک یا قهرمان، هیچ کدام و د نیستند، ما میمردم ذاتا خوب یا ب -

بد  کالً خوب یا یا هر دوی آنها باشیم تعداد بسیار محدودی از چیزها و مردم اگر هم باشند

 هستند.

مردمان بسیار تمایل به انجام دادن یا باور کردن چیزهایی دارند که مورد   -

مردمان غالباً . Cooper) (James Fenimore حمایت باشد و یا مورد تبلیغ قرار بگیرد

زمانی که احساس کنند، مجبور ، کنند اما ممکن است در مقابل اقتداراز فرامین پیروی می

باشد، د یا این عمل مورد حمایت و تأکید بیش از حد رهبران میبه انجام کاری هستن

 مقاومت کنند



18 
 

(Soloman Asch; Philip Zimbardo Stanley Milgram, Muzafer 

Sherif,) . زمانی که مردمان احساس مظلومیت کنند، ممکن است متحد شوند و دست

مثل توهین، وسایر  یاهای روزمرهبه اقدامات جمعی مقاومتی از جمله انواعی از فعالیت

 James) ش و قیام بزنندشورحمالت مخفی تا اقدامات کمتر متداولی مثل آتش زدن، 

Scott). 

 

باشند، سیاست، فرهنگ و اقتصاد صرفاً در زمان تجزیه و تحلیل قابل تفکیک از هم می -

اما در عمل آنها به شکل جدایی ناپذیری به هم پیوسته هستند گر چه در تئوری 

 نیست.نین شه چهمی

تمام مردمان و جوامع قابلیت بیشتری از آنچه که هستند دارند، در اصل هیچ  -

 توانیم انجام دهیم، وجود ندارد.تصور خودمان از آنچه که میجز محدودیتی 

 

قدرمند همیشه سعی در مشروعیت بخشی به قدرت خود دارد، غالباً این کار از   -

همچنین از روش هایی نظیر به کارگیری اسطوره یرد، پذطریق سرزنش قربانیان انجام می

ها، بیگانه هراسی، تکنیک، دین، ها، پرچمعقل جمعی، آیین ها، سمبل ،ها، علم، آموزش

های فرهنگی در کنار فشار گرایی، تحقیر و سایر فرمسنت، تبلیغ تاریخی، ملی ،ایدئولوژی

هژمونی ) گیردقرار میده استفامورد فیزیکی و روشهای اجباری سیاسی، اجتماعی 

Aatonio Gramsci). 

 

قطعاتی را ، کنندمردمان همیشه روی صحنه و سن هستند. آنها نقش بازی می  -

گذارند، با دیگران کنند، ماسک میخوانند، تمرین میها میکنند، از روی نوشتهاجرا می

چه واقعیت این است کنند. گرو خود را عرضه می گذارندکنند، خود رابه نمایش میکار می

تمام این صحنه بزرگ از قبل دهند که یها را در حالی انجام مکه آنها تمام این فعالیت

آماده شده است. مردمان همچنین قابلیت مدیریت شدن و مورد بهره برداری قرار گرفتن 

دهند. گویند و انجام میدارند. مردمان آن چیزی هستند که مینیز از سوی دیگران را 

که باشند. این مهم و دوست دارند کنند دمان همچنان آن چیزی هستند که وانمود میمر
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ها رویم یا نه، مهم اینست که کدام قسمتروی صحنه می یا ما برای بازی خودآنیست که 

 .دهیمخواهیم بازی کنیم و با چه کیفیتی این کار را انجام میرا می

(William Shakespeare; Kenncth Burke; Erring Goffman; Kurt Vonnegut);. 

 

تر کردن و ارتباط عالئم و نمادها واسطه های فرهنگی هستند که برای ساده  -

گیرند. های پیچیده و در عین حال مختصر مورد استفاده قرار میبرقرار کردن و ارسال پیام

معنا حاوی  آنها ذاتا دارای معنا نیستند بلکه تنها از طریق تبادالت اجتماعی بین گروهی

-قابلیت استفاده دارند. مردمان بواسطه مبادالت نمادی با هم ارتباط برقرار می و شوندمی

-کنند که شامل روشهایی است که طی آن مردمان عمل و عکس العمل از خود نشان می

-کنند، به همین طریق اجتماعی میدهند و از این طریق اطالعات را بهم دیگر منتقل می

 .گذارند )واکنش گرایی نمادی(شوند و بر هم اثر میعه نشانه گذاری میجام در ،شوند

 

اما فقط زمانی که تغییرات اجتماعی را متاثر کنند  توانندمردمان و سازمانها می  -

 فرصت ها و موقعیت ها اجازه تغییر را بدهند.

 یا»مردمان و سازمانها . (;Charles Tilly, Sidney Tarrow)مدل فرآیند سیاسی 

موثر باشند و آنها را ها نیز ها و موقعیتتوانند در امر ایجاد فرصتمی «اقلیت فعال

این عمل و گفتار با که  توانند با عمل و گفتار خود زمانیو این کار را میگسترش دهند 

 همخوانی داشته باشند انجام دهندزمینه فرهنگی جمعیت 

 Ervin Goffman, David Snow, Mark Granovetter, Malcolm))آنالیز چهارچوب 

Gladwell; Goerge Lakoff; .  

 

رغم اینکه به علی ،زندگی اجتماعی ممکن است پیچیده باشد اما تصادفی نیست -

 .وجود داردنیز هایی اما الگوها و جهت رسد آشوب بر جهان حکم فرماستنظر می

 

انی دهند. مردمان عالقه دارند جهان خود را انسانی سازند و به آن چهره انس -

-اند، اما در ذهن خود خدایان بسیاری میمردمان در صورت هیچ خدایی آفریده نشده
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ها ها بخواهد خدایانی را بستانید، این خدایان بایستی شبیه اسباگر اسب. آفرینند

های اولیه لذا خدایان بیش از انکه عناصری از نوع پدیده .(Xenophanes) باشند

 ;Ludwig Feuerbach) .عارضی( هستند) ثانویه هایباشند از نوع پدیده

Voltaire) 
 

هستند. آنها تمایل دارند خود را ایستا های سازمانها و موسسات دارای کیفیت -

تحت فشار هستند  ه شدتخود باقی بمانند. حتی زمانیکه ب دارباز تولید کنند و بر م

-اصل نقش بازی میکنند که در تا تغییراتی در خود ایجاد کنند به نحوی عمل می

شوند، عظیم تر روکراتیزه سازمانهای موفق که تمایل دارند ب. (Neil Fligstein) کنند

 .(Max Weber)تر از مجموع اجزای خود هستند مدو کارآ

 

ست منحصر به رمنافع ملی، پاسخ، عقل سلیم یا راه د ،هیچ حقیقت، تاریخ  -

اینها دارای فرآیندهای اجتماعی،  وجود دارد و تمام متکثریحقایق  فردی وجود ندارد.

خطا دار، نسبی، تجربی، قابل مذاکره و رقابت پذیر  ،تاریخی، روان شناسانه، ایدئولوژیک

یچ ه دهند )تئوری تعارض(.که در نهایت در روابط قدرت خود را نشان می باشندمی

دوروی بی طرف و خالی از ارزش نیست. همیشه ابعاد دیگری غیر از  چیزی چفرد یا هی

به  TINAسکه نیز وجود دارد )پست مدرنیسم(. زمانی که مارگارت تاچر از اصطالح 

شواهد تجربی  ،گفتمفهوم هیچ جایگزینی برای جهانی شدن وجود ندارد سخن می

های بسیاری ها و پاسخراه حل یداد که برای تقریبا هر مسئله یا موضوعنشان می

 .(TAMA)وجود دارد 

 

ه و طبقه الیت در همه جا طنظام سل ،طبقه بندی، نظام تبینظام سلسله مرا  -

دراین مورد هر چند کم اما استثنناهای  .حضور دارند، اما الزاماً گزیر ناپذیر نیز نیستند

گرا، آرمانشهر گرایی، ه )قدرت نخب وجود داردمکان قابل توجهی نیز با توجه به زمان و 

 (.جایگزین گرایی
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 و زمان و شانه به شانه هم وجود دارندمبه طور ه رقابت و همکاری معموال  -

زمان با م. مردم و سازمانها با برخی رقابت و ه(Peter Kropotkin)کنند عمل می

علم متحد ساختن دوستان و تفرقه افکنی بین  ،کنند. سیاستبرخی دیگر همکاری می

هم رقابت ها و دولتها بیشتر از آنکه با . کمپانی(Kevin Danaher)دشمنان است 

اولیه رقابت در اصل ایدئولوژیک است. همچنین معنای کنند. کنند، با هم همکاری می

جنسیتی نژادها و گروه های  ،رقابت در میان طبقات اجتماعیگروه ها،  بیشتر از بقیه

 بدون مجادله. (چشم اندازها دهد )تعارضبرای بدست آوردن کاالهای اجتماعی رخ می

با این حال عموماً . (Frederick Douglass)د ندارد و تعارض پیشرفتی وجو

شود. مردمان و مطلوب تلقی میگرفته همکاری بیش از رقابت مورد استقبال قرار 

اصوالً بیش از آنکه متفاوت باشند. به هم شبیه هستند و اشتراکات بیشتری با هم 

 دارند.

 

ماعی نیز ه معضالت جمعی و اجتشخصی و فردی بیان کنندمعضالت غالبا   -

سایر کارآفرینان و کارآمد رهبران  .,(Wright Mills اشند )تصورات جامعه شناسانهبمی

ارتباطات اجتماعی شده و از این طریق باعث هدایت و یجاد اجتماعی، باعث تسهیل و ا

می شوند  ،در جهت اهداف عمومی از پیش گفتهفردی کانالیزه شدن نیروها و توانمندیهای 

)کانالیزه کردن، ایجاد رضایت  دهندمعنی دارانجام میداستانهای با آفرینش و این کار را 

 .مندی(

 و مخالف نهایتا پذیرفته شده و جزئی از آگاهی جمعی و ای نوهعقاید و ایده -

سخر، مت کار، بزرگ نمایی،نا اباین عقاید اما در طی این فرایند،  ؛شوندمیعقل سلیم 

پس از مدتی کامالً ه و اما در نهایت پذیرفته شدشوند، میمخالفت، مقاومت و حمله مواجه 

 رسندبدیهی به نظر می

 

(john Locke; Arthur Schopenhauer; John Stuart Mill; Gandhi; George 
Bernard Shaw; Thomas Kuhn; Arthur Koestler; Rosalyn Yalow; Assar 
Lindbeck; تغییرات پارادایمی   (. 
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همیشه نقاط اوج یا بحرانی وجود دارد که در طی آن فرآیند در طی این تغییرات  

 یر خود را طی می کندسم بدیهیتبدیل عقیده ناشناخته و غیر ممکن به عقل جمعی و 

(Malcolm Gladwell; Feigenbaum Points; critical mass; click events; aha 
principle; Threshold points; hundredth monkey; Carl Jung’s;  اپیدمیولوژی

 .(ناآگاهی جمعی

 
زشت را نیز مورد مطالعه قرار دهد اما جامعه و جامعه شناسی ممکن است امر مقدس  -

قابلیت مطالعه، تحقیق،  یشناسی به هیچ چیز نگاه مقدس و یا زشت ندارد. هر چیز

 و نقد را دارد.قایسه آنالیز، م

که پیچیدگی به نظر مغشوش و ساده گی به شدت اغوا کننده و جذاب است در حالی -

. چیزها را به هر دارندخست و صرفه جویی  تمایل بهمردمان معموال  .آیدمیدر هم 

 (Abert Einstein)میزان که ممکن است ساده کنید اما نه ساده تر 

 همین عبارت(!خود تمام قوانین استثنا پذیر هستند )از جمله  -


