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ناسیشجامعهنوعیاجتماعیدرهر»:گویدمیفرانسویمعاصرشناسجامعه«بوتولگاستون»•
ترینتدائیابتشکیالتدرحتیدانشاین.داردوجودگیردمیقرارتوجهموردندرتبهکهپنهان

آدابوولاصگوئیاست،گنجیدهپنهانبطورانسانیگروههایمحدودترینوترنیغیرمتمدنو
عدادیتازناشیبیشوکمجامعههراجتماعیوخانوادگیتشکیالت(احکاموقوانین)حقوق
16ص«استبدیهاتواصول



هبراجعجمهوریتکتابدرکهاستکسیاولین(ق347-429)افالطونیونانیمتفکرانمیاناز•
نهمدی»یاآرمانیشهریخودذهندروی.استگفتهسخنکاملتریبصورتجامعهساختار
قتحقانسانآرزوهایواستبرقرارمساواتوصلحوعدالتآندرکهسازدمی«ایفاضهل

17ص.یابدمی



تعداددبایسایرحوادثوامراضجنگ،ازناشیخالءکردنپروجمعیتنثبیتوحفظبرای•
شرایطوسنوحدازخارجکهراکسانیوگذاشتهفراترراپاحتیوشودتعییننیزهاازدواج
میاندرکارمتقسیاگرافالطوندیدگاهاز.داندمیطردوتکفیرسزاوارشوند،اوالددارایقانونی
.شودمیاربرقراستاجتماعیروابطمبنایکهعدالتپذیردانجامدرستیبهاجتماعیطبقات

18و17ص.استعدالتبرقراریوجامعهتغییربهقادرانسانپس



.گیردانجامدولتهبوسیلبایدکودکانتربیتوتعلیمگویدمیوکندمینفیراخانوادهافالطون•
وجنگجویانبقهط(حاکمههیئت)نگهبانطبقه.شودمیتشکیلطبقهسهازافالطونفاضلهمدینه
گونههرداشتنازوباشندفیلسوفیعنیبدانندچیزهمهبایدحاکمهطبقهاعضای.ورانپیشهطبقه

18ص.بپردازندمدینهامورادارهبهوباشند،نداشتهسروکارپولباوورزندخودداریشغلی



ابن.گذاشتگیتیعرصهبهپاشهراینتوابعازوسیجدهدرهجری259سالدرفارابیابونصر•
19ص.انددادهلقبثانیمعلبهودارندقبولخوداستادیبهرااورشدابنوسینا



:کردتقسیمدستهدوبهتوانمیرافارابیآثار•
.استنوشتهارسطودرسهایبرکههائیشرح-1•
19ص.استکردهتألیفخودکهکتبی-2•
ازرااوهکباشدچندصفاتیوخصائلواجدبایدمدینهاولرئیسبنابراین•

یاوسانی،انکالبددرباشدقلببمنزلهبتواندوداندممتازوجداافرادسایر
عالمکلبرمشرفوناظرکهباشدفعالعقلبمنزلهیاوباشداولعقلبمنزلة

رالهفاضمدینهاولریاستاساسیشرطفارابیجا،ایندر.استطبیعت
20ص.استافالطونوارسطوبینمشترکوجهاینودانستهحکمت



انواع اجتماعات

سهبهقائللیکبطوروپرداختهانسانیجماعاتانواعشرحبه«المدنیهالسیاسات»کتابدرفارابی•
21ص.صغریووسطیعظمی،:استجامعهنوع

یکدیگرهبهمهکهباشدشدهتشکیلبسیارامتهایوهاملتازکهاستجماعتیعظمیجماعت•
21ص.دهندیاریوکمک

21ص.استملتیکآمدنجمعازعبارتوسطیجماعت•
21ص.باشدشهریکدرکهاستجماعتیآنصغریجماعت•



عدالت در مدینه فاضله فارابی

دروددهنادامهخودزندگیبهانسانیافرادهمهکهاستاینعدالت:گویندفاضلهمدینهمردم•
21ص.کننداطاعتناطقهقوهوعقلفرمانازحکماین



قرونمقارنکهاستایرانیبزرگدانشمندانازدیگریکی(قهـ362-440)بیرونیابوریحان•
بکارشریباجتماعاتشناختبرایراتحقیقروشهایترینمتقنومحکمترینازیکیوسطی

داراییزنانسانیواجتماعیهایزمینهدرلیکناست،نجوموریاضیاتدراوشهرتچندهر.برد
22ص.استزیادیاهمیت



1322بابرابرهجری732سالدراستیافتهشهرتخلدونابنبنامکهخلدونبنعبدالرحمان•
مطالعاتزگرآغابعنوانهموتاریخفلسفهگذارپایهبعنوانهمویاز.شدمتولدتونسدرمیالدی

22ص.بردمیناممعلولیوعلتروابطبرتکیهبااجتماعی



سختیهباست،بودهزمانشازمورخانبسیاریشیوهکهصرفنگاریوقایعازآنگاهخلدونابن•
موردعلمیبطریقومعلولیوعلترابطهدرراوقایعکهنامدمیمقلدمشتیراآنهاوکردهانتقاد

مشتیجزاندآمدهپدیدکهکسانیبردیمنامکهگروهاینازپسآنگاه»:دندنمیقراربررسی
آنراوردهکتقلیدرانخستینگروهروشنوعیبهکهاندنبودهبیشخردکموذهنکندمقلد

سبببههکتغییراتیوآوردهپدیدروزگارکهتحوالتیازبکلیواندساختهخویشسرمشق
23ص.اندورزیدهغفلت.استآمدهبوجودها،نسلوملتهارسوموعادات



سقوطوظهوروپرداختهبحثبهتفصیلبهاستاساسینهادهایازیکیکهنیزدولتدربارهخلدونابن•
:استدادهقراربررسیموردمختلفمراحلدررادولتها

وکشورربیافتناستیالومخالفومدافعبرچیرگیوطلبوهدفبهپیریدوراننخستینمرحله»•
24ص.استپیشیندولتدستازآنگرفتن

درازیتدسازآنانکردنمهاروقبیلهبریافتنتسلطو(مطلقحکومت)خودکامگیدوراندوممرحلة•
رجالنبرگزیدگابهمرحله،ایندردولت،خدایگانواست،کشورداریامردرمساهمتومشارکتبه
اهلربرامیدانتاافزایدمیگروهاینعدهبروگمارد،میهمتپروردگاندستوموالیگرفتنو

ویانبازوشریکملکازبرداریبهرهدروسهمهموینسبدرآنانکهخویشعشیرهوعصبیت
25ص.میباشند

مراتثونتایجآوردنبدستوبرخورداریبرایدولت،خدایگانآرامشوآسودگیدورانسوممرحله•
گذاشتنبیادگاروثروتکسبماننداستآرزومندودلبستهبدانهابشرطبایعکهنتایجیاست،پادشاهی

25ص.طلبیشهرتوآوریناموجاویدآثار



آنچهبهمرحله،ایندردولترئیسواستجوییمسالمتوخرسندیدورانچهارممرحله•
درجوییمسالمتخویشهمانندپادشاهانباوشودمیقانعاندکردهگذاریپایهویگذشتگان

کلیهوپردازدمیخویشپیشینیانازتقلیدبهسلطنتشیوهورسوموآدابدروگیردمیپیش
26ص.کندمیدنبالگامبهگامراایشاناعمال

گرداونیانپیشیکهراآنچهمرحلهایندردولترئیسواستتبذیرواسرافدورانپنجممرحله•
درخویشندیمانوخواصبربخششوبذلونفسانیلذایذورانیهاشهوتراهدراند،آورده

ظاهریهکگزیندمیبرنابکاریوبدهمراهانویارانوکنندمیتلفعیش،مجالسومحفلها
26ص.دارندتباهیوخبثازآکندهباطنیو«گورکافر»چون

.رسدمیخودستانزمبهانتهادرونمودهسپریراپاییزوتابستانوبهارتمدنیهرکهترتیببدین•
27و26ص



مفهوم عصبیت

ایندان،دانشمنونویسندگان.استآمدهخلدونابنهاینوشتهدرکراتبهعصبیتاصطالح•
تفسیرردمومختلفصورتهایبهاوست،نظریاتوسخناناصلیمحورحقیقتدرکهرااصطالح

27ص.انددادهقرار
درتگیهمبس»و،«مشترکاراده»،«گروهیهمبستگی»،«اجتماعیهمبستگی»«عامروح»نظیر•

27ص.«آنوسیعمعنای



ازاجتماعیویسیاساعضایکلیهکهروحانیبافت»ازاستعبارتعصبیت«بیتوین»عقیدهبه•
دادهنشانبیخوبهراعصبیتاهیمتولیاست،آمیزمبالغهگرچهتعریفاین«اندشدهساختهآن

28و27ص.است



ا در اینجا منشأ عصبیت را بر اساس آراء ابن خلدون می توان در عوامل مختلف جستجو کرد که م•
:تنها به آنها اشاره می کنیم، این عوامل عبارتند از

فطرت-1•
نسب و حسب-2•
واحد منظور از نسب، داشتن جد واحد منتهی شدن اجداد یک خانواده یا گروه یا قوم، به شخص•

29ص . است بدون اینکه خونشان با خونهای دیگر مخلوط شده باشد
دان به در عصر رنسانس یعنی دوره تجدید حیات علمی، ادبی، سیاسی اروپا؛ پاره ای از دانشمن•

30ص . تقلید از حکمای یونان به مدینه سازی یا ساختن شهرهای آرمانی پرداختند



یا«یدخورششهر»بنامخودکتابدرنیزایتالیاییحکیمکامپانالتوماس•
یشهاندتاثیرکهکندمیتوصیفراخودالایدهومطلوبجامعه«خورشهر»

30ص.شودمیمشاهدهآندرافالطون



ارد و تکرار آن از جمله فالسفه ای است که به سیر تطور دورانی تاریخ اعتقاد د« آرنولد توین بی»•
. تمدنهاست از نظر وی تاریخ جهان توالی طلوع و افول. را با وقایع تکراری طبیعت قیاس می کند

31ص . هر تمدنی متولد می شود، رشد می کند و سرانجام می میرد
امعه غربی وی همچنین عقیده دارد که تاکنون در حدود بیست بار تاریخ با ایجاد جوامعی نظیر ج•

31ص . تکرار شده است



یربهکهاستتاریخفالسفهدیگرازآلمانی20قرناوایلونوزدهمقرنفیلسوفاشپنگلراسوالد•
میرشدد،روینمیکهنمودمیتشبیهگیاهانیبهراهافرهنگویداشتاعتقادتاریخدورانی

وپاییز،تابستانبهار،تمدنها،برایویدلیلبهمینومیرندمینهایتدروپژمرندمیکنند؛
32ص.استگرفتهنظردررازمستانی



پیدایشرداینانجهتبهمیننیست،علتبدونجامعهدرامریهیچکهمعتقدندتاریخ،فالسفه•
وافکاربهشتربیکهاستایندرتاریخفلسفهضعفولی.داشتندمهمیسهمعلمیشناسیجامعه
رشدپیدایشبرایکلیوعمومیقانونیکبارهخواهدمیواستمتکیفلسفیوکلیهاینظریه

33ص.کندکشفجامعهتکاملو



.ستاموثرتربیتوتعلیمواخالقوزندگیوضعیدرهواوآبکهداردعقیدهمنتسکیو•
قانون.گرددمیتأمینانسانیحیثیتوآزادیآنبواسطهزیرااست،قانوناونظردرچیزمهمترین

34ص.دهدمیتشکیلرااوتحقیقاتومطالعاتپایه



کهاستیکساولیناو.بردنامبایدنیز«سیمونسن»ازجدیدشناسیجامعهگذارانپایهزمرهدر•
34ص.استآوردهنظردروقایعدیگرازمتمایزوخاصواقعیتیهمچونراانسانیجوامع



مطالعهبرایهکرسیدنتیجهاینبهسرانجامزیادمطالعاتازپسسیمونسنشاگردکنتاگوست•
درتحقیقهایهشیوازاستفادهبارااجتماعیامورکهاستاحتیاجمستقلیعلمبهاجتماعیمسائل
بعدهااد،دناماجتماعیفیزیکدانشاینبهنخستاوجهتاینازونمایدبررسیطبیعیعلوم
35و34ص.برگزیدآنبرایراsociologieواژه



درمعمولیروشهایازبایدتجربیعلومهمانندنیزرااجتماعاتکهداشتاعتقادکنتاگوسنت•
جامعهباتیاثمرحلهدرودادقرارمطالعهموردتجربهومشاهدهوآزمایشبرتکیهبایعنیعلوماین

35ص.استاجتماعیحیاتبرحاکم(معلولیوعلت)علیروابطکشفبدنبالشناسی



توجیهچنینکنتاگوسنتنظرازراپویائیوایستائیفرانسوی،معاصرمتفکر«آرونریمون»•
:استنموده

مطالعهبهساساًاایستائی.استکنتاگوسنتشناسیجامعهاصلیبخشدوایستائیوپویایی»•
36ص.نهدمینام«اجماع»آنراویکهپردازدمیایمقوله



مختلفعناصرنیافتسازمانچگونگیکهاستتشریحعلممثابهبهاولوهلهدراجتماعیایستائی•
کهاستبشریتتاریخشناسی،جامعهموضوعچوناماکند،میمطالعهرااجتماعدهندهتشکیل

هرشالودهیلتحلبهسهولتبهتشریحیایستائیشود،میگرفتهنظردرواحدیقومبصورت
36ص.نداردوجودبیشترتاریخیکاساساًکهآنجاازوشودمیتبدیلجامعه



مراحل سه گانه

اینازیکهراساسبرواستگذشتهمتوالیمرحلهسهازبشرذهن،کنتاگوسنتعقیدهبهبنا•
:ازدعبارتنمرحلهسهاین.استآمدهبوجودمشخصویژگیهاییباخاصایجامعههاذهنیت

مرحله ربّانی-1•
مرحله متافیزیکی-2•
مرحله اثباتی-3•



مراحل سه گانه

باقیاسلقابنیروهائیوموجوداتبهراهاپدیدهبشر،ذهنواستتخیلیایمرحلهربّانیمرحله•
وجامعهالتتحووداشتهاعتقادانواعارباببهجامعهافراددیگر،عبارتبه.دهدمینسبتانسان

37ص.دانندمیآنهاقدرتازناشیراامورجریان
میراخیلتجایتعقلواستداللدرآنکهاستایمرحلهفلسفی،مرحلهیامتافیزیکیمرحله•

37ص.گرددمیمتوسلطبیعتچونمجردهایموجودیتبهانسانذهنوگیرد
.استتماعیاجهایپدیدهبینمعلولیوعلت)علّیروابطکشفپیدربشرذهناثباتیمرحلهدر•

37ص.کندکشفراهاپدیدهبرحاکمقوانینداردسعیدیگرعبارتبه



خانوادهربمبتنیموجودنظام.استنهادهنامربانیدورهآنراکنتکهاولدورهدرفوق،جدولاساسبر•
38ص.داردوجودبرجامعهمسلطشدیدعاطفیاحساساتوبوده

38ص.تاسدولتمسلط،اجتماعیواحدخواند،میعقلییامتافیزیکیآنراکهایدورهیعنیدومدوره•
قراردولتجایبانسانیتنهد،مینامتحصیلییااثباتیدورهآنراکنتاگوستکهسومدورهدرباالخره•

38ص.شودمیشاملراجهانیجامعهبلکهخاصجامعهیکفقطنهآنمحدودهومیگیرد
تحقیقبهشناسیجامعهدرعلمیروشباکهاستکسیاولینوشناسیجامعهگذارانبنیانازدورکیم•

اینبارتباطادرکهاستایگستردهپژوهشنتیجهویمعروفاثرخودکشیکتاب.استیازدیدهدست
39ص.استشدهتدویناجتماعیپدیده

:نویسدمیاجتماعیپدیدهبودنشییدربارهخودبحثازدیگریدرجایدورکیم•
یزیکفکهگیردبخودخاصیروانیحالتشناسجامعهکهاستایناستقاعدهاینازمقصودآنچه»•

ازایدهنشکشفمنطقهدرکهگیرندمیبخودهنگامیاالعضاءوظایفعلمایودانانشیمیودانان
39ص.گذارندمیقدمخودقلمرو



منتشرآنرا1893سالدرکهاجتماعیکارتقسیمعنوانتحتخودمعروفکتابدردورکیم•
یاتگیهمبسرایکیکهدهدمیقراربحثموردراهمبستگینوعدوجوامع،بادرارتباطنمود،

40ص.ارگانیکیانسجامیاهمبستگیرادیگریواستدادهناممکانیکیانسجام
دورابطةیکواقعدرتمدن،منشأوجوامعتوسعهمحرکهنیروییاموتورعنوانبهاخالقیتراکم•

وکارقسیمتپیشرفتباعثزمانیکدرجمعیتیتراکمورشدآنکهاول:گرددمیعلّیجانبه
تمدنترشگساصلیعواملخودنوبةبهکارتقسیموتراکمانکهدوم.گرددمیاخالقیتراکم
40ص.شوندمیمحسوبفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعةیعنی



:دورکیم سه نوع خودکشی را مورد بحث قرار می دهد که عبارتند از•
ودکشی خودکشی فردگرایانه یا خودخواهانه، خودکشی دگر خواهانه یا غیرخواهانه یا ایثاری و خ•

40ص . ناشی از نابسامانی اجتماعی
ور گروه او خود را فدای یک فرمان اجتماعی از صمیم قلب پذیرفته می کند و در اطااعت از دست•

ک نوع باالخره ی... تا آنجا پیش می رود که حتی غریزة صیانت ذات را در خود نادیده می گیرد
41ص . خودکشی اجتماعی دیگر هم وجود دارد که خودکشی ناشی از نابسامانی اجتماعی است

ت که از اعاظم صاحبنظران و پیشروان جامعه شناسی در قرن بیستم اس( 1864-1920)ماکس وبر •
یدگاهایش در تاثیر فراوانی بر جامعه شناسان و مکاتب جامعه شناسی قرن بیستم داشته است و د

تناد جامعه زمینه های مختلف از جمله جامعه شناسی سیاسی، دینی، تاریخی و هنوز مورد بحث و اس
41ص . شناسان عصر حاضر است



42ص : وبر کنش های اجتماعی را به سه دسته طبقه بندی می نماید به شرح زیر•
کنش عقالنی–الف •
کنش سنتی –ب •
کنش عاطفی –پ •



ه در آن سعی یکی از معروفترین آثار وبر کتاب اخالق پروتستانی و روحیه سرمایه داری است ک•
ه و بررسی قرار نموده است تاثیر ظهور پروتستانتیسم دراروپا را بر رشد بورژوازی غرب مورد مطالع

43ص . دهد



از نظر مارکس وبر جامعه شناسی علمی تفهمی است و روش آن روش درون فهمی •
(VERSTEHEN) ذهنی ماکس وبر عقیده دارد که جامعه شناسی باید به تفهیم تصورات. است

43ص . افراد بپردازد تا معنا و مفهوم رفتار آنان را از درون دریابد
احد اساسی به عبارت دیگر در جامعه شناسی تفهمی ماکس وبر، فرد آدمی و کنش وی به عنوان و•

43ص . پژوهش های اجتماعی است



جامعه شناسی به عنوان یک علم: فصل دوم



تعاریف

چه«نداردمعناییآنآغازدرعلمهرتعریف»:گویدمیفرانسویشناسجامعه«مندراسهانری»•
وهبیهودهایبحثموجبدهیمبدستعلماینازقبلینقشهوطرحرویازتعریفیاگر

49ص.داشتنخواهدبردراینتیجهوشدخواهدفراوانیمجادالت



تعاریف

49ص.استاجتماعیهایپدیدهکلیقوانینبهعلمشناسیجامعه،کنتآگوستنظربه•
میخارجازآنچههمچنانکهداردعقیدهوپرداختهشییتعریفبهفوق،متندنبالبهدورکیم•

کمکبهاتنهذهنواستمغایرتصورباهمشییدارد،فرقشناسیممیداخلازآنچهباشناسیم
50ص.گرددنائلآنفهمبهتواندمیآزمایشومشاهده



کهذیردپمیرادورکیمشاگردموسمارسلفرانسویشناسجامعهنظرهمهازبیش،ژرژگورویچ•
جامعهرواینازواجتماعیکلیهایپدیدهدربارةکلیاستبینشیشناسیجامعه»:گفتمی

ابعاددراجتماعیمختلفوقایعتمامآنموضوعواستاجتماعیعلومهمةمحورشناسی
ص«استآنتغییراتوتحرکاتوجامعهسازمانهایوهاساختومختلفسطوحوگوناگون

50



طورتجوامعدررااجتماعیهایپدیدهکهاستاجتماعیعلومهایرشتهازیکیشناسیجامعه•
اجتماعیهایپدیدهتعریفایناساسبر.دهدمیقراربررسیومطالعهموردعلمیروشبایافته

ختلفمعناصرواجزاءودارند،جمعیویژگیکههستندوقایعیوامورتمامشاملکلیطوربه
51ص.گردندمیمحسوبانسانیجامعهدهندةتشکیل



موضوع جامعه شناسی

ونچاجتماعیحیاتگوناگونهایجلوهونهادهاتأسیسات،وسازمانهامفهوماینازهمچنین•
بیوقایعوافکاروعقایدزبان،تربیت،وتعلیمعادات،رسوم،وآداباخالق،دین،ادبیات،هنر،

52ص.یابدمیخودازدرخارجآنرافردهرکهکردتوانمیمرادرادیگریشمار



سه صفت برای واقعیت اجتماعی: دورکیم

:استشدهقائلصفت3اجتماعیواقعهبرایفرانسویشناسجامعهدورکیمامیل•
زیرا.استتیذابروناصطالحبهوداردقرارفردازبیروناجتماعیپدیدهیاواقعیت:بودنبیرونی-1•

.نداردالتیدخآنپیدایشدرفردارادهوخواستونیستمشخصیفردفکرزاییدهوتصوراتمحصول
52ص.داشتخواهدوجودنیزفردازبعدواستداشتهوجودفردازقبلجهتهمینبه
وآوردیمفشارفردوجدانبرزیرااستآنبودناجباریاجتماعیواقعهدومصفت:بودنجبری-2•

نمیرتصوداشتندوستصرفبهتنهااستاجتماعیامریککهازدواجمثالً .شودمیتحمیلاوبه
یفاتتشروباشددرکارعقدیباید.استخاصیرسوموآدابومقرراتوقواعددارایبلکهپذیرد

پیداسمیترازدواجامرتاگرددرعایتباشد،میمتفاوتمختلفجوامعمقتضیاتحسببرکهخاصی
53ص.کند

میودادهقرابحثموردنیزرااجتماعیهایپدیدهبودنعامخصلتدورکیم:بودنعمومی-3•
نهاست(اریاجببیشوکمیعنی)استجمعیکهاستایندلیلبهاجتماعیهایپدیدهبودنعام:گوید
افرادهمهربچونکهاستگروهیحالتیجمعیپدیدهدیگرعبارتبهاستجمعیاستعامچوناینکه

54ص.خوردمیچشمبهمکررنحوبههمهدرشودمیتحمیل



:جامعه شناسی از لحاظ روش

باباطارتدرشد،میشاملرااجتماعیعلومازبسیاریزمان،آندرکهراشناسیجامعهکنتآگوست•
:استکردهتقسیمزیربخشدوبهمکانوزمان

سکونییاایستاشناسیجامعه–الف•
علمبهکهدهدمیقرارپژوهشموردمعینیمکانومحدودزماندرراجامعهشناسی،جامعهازبخشاین•

میاجتماعیرپیکمتفاوتعناصرترکیبویافتنسازمانچگونگیمطالعهبهوداردشباهتتشریح
55ص.پردازد

حرکتییاپویاشناسیجامعه–ب•
موردنراآتطوراتوتغییراتوکندمیبررسیحرکتحالدروزماندررااجتماعپویاشناسیجامعه•

56ص.کندمیتبیینراآننتایجوآثارعللودهدمیقرارتحقیق
کهراهاییبنشیوفرازپویاشناسیجامعهوسازدمیآشکارراجامعههراساسینظمایستاشناسیجامعه•

56ص.نمایدمیترسیمکندمیطیتاریخجریاندراساسینظماین



ریخت شناسی اجتماعی

ونگیچگوپراکندگیوتمرکزجمعیت،حجمجامعه،خارجیشکلاجتماعیشناسیریخت•
امعهجتطورودرونیحیاتدرراآنهاتاثیراتسپسودهدمیقرارمطالعهموردآنرااستقرار

56ص.کندمیتبیین



جامعه شناسی نظری

اییشناسشود،مینامیدههمنابیامحضشناسیجامعهکهشناسیجامعهازرشتهاینهدف•
.باشدنظرموردآنآنیفایدهاینکهبدوناستآننتایجوآثاروعللکشفواجتماعیهاپدیده

57ص



(عملی)جامعه شناسی کاربردی -2•
ند، ولی هر چند جامعه شناشی درمطالعات خود خواه ناخواه به گسترش معارف بشری کمک می ک•

تماعی انسان هدف مستقیم آن بیشتر این است که از تحقیقات در جهت رفع دشواریهای زندگی اج
58ص . به طور عملی استفاده شود



جامعه شناسی از لحاظ قلمرو

:شودمیتقسیمبخشدوبهبررسیموردجامعهوسعتوقلمرولحاظازشناسیجامعه•
خردشناسیجامعه–الف•
یشناختجامعهبررسیهایشیوهازیکیعنوانبهخردشناسیجامهاخیرسالسیطولدر•

58ص.استقرارگرفتهاستفادهموردکوچکگروههای
نظامیرنظاجتماعیکلیهاینظامبررسیبهبزرگشناسیجامعهیاکالنشناسیجامعه-ب•

راآنهایدگرگونیهاوتطورعللداردسعیو.پردازدمیآنهامانندوداریسرمایهنظامفئودالی،
59ص.کندتبیینراهانظاماینبرحاکمعمومیقوانینوسازدآشکار



جامعه شناسی و علوم دیگر: فصل سوم



جامعه شناسی و علوم دیگر

امعهج»:گویدمیخوداستادنظربهاستنادبادورکیمشاگردموسمارسل•
62ص«استاجتماعینهادبهعلمشناسی

قلمرودرکهاندبودهغافلامراینازاوپیروانودورکیم:گویدمیوی•
قلمروانهمدراینکهدیگر.کردبررسیتوانمیمتفاوتیروشهایباواحدی

62ص.دادقراربررسیموردرامختلفیهایالیهوسطوحتوانمیواحد
راماعیاجتپدیدهکهداندمیاجتماعیعلومازیکیراشناسیجامعهگورویچ•

باآنراتتفاووگیردمینظردراشدگرگونیوتطورحالدروخوددرکلیت
63ص.داندمیروشوکارحوزهدربیشتراجتماعیعلومدیگر



تاریخ-1

یست،نحالزماندرآنبررسیبهمنحصرشناسیجامعهدیدگاهازاجتماعیهایپدیدهشناخت•
63ص.کردوجهتآننزدیکیادورگذشتهبهبایداجتماعیوقایعکاملتبیینودرکبرایبلکه

درند،کمیتوصیفآنپیداییآغازازرااجتماعیپدیدهیااجتماعینهادیکاغلبتاریخ•
وپردازدیمآنهاعللتوجیهواجتماعیوقایعواموتحلیلوتجزیهبهشناسیجامعهکهصورتی

میانتراکاشوجوهمطالعهواجتماعیوقایعمقایسهطریقازوکندمیتبیینراآنهامیانارتباط
64ص.یابددستکلیقوانینبهودهدتعمیمراآنهاداردسعیآنها



انسانیجغرافیای -2

شناسیامعهجو،اجتماعیجغرافیایشناسان،جامعهبعضیاصطالحبهیاانسانی،جغرافیایبین•
64ص.داردوجودنزدیکیارتباط

خاصایطشردهندهتشکیلاصلیعواملشاملپردازدمیآنبررسیبهجغرافیاکهموضوعاتی•
64ص.استاجتماعی

گذارد،مییشتمعنحوهوزندگیشکلبراقلیمیشرایطوطبیعیمحیطکهتاثیریبرابردراما•
65ص.استموثرجغرافیاییمحیطوطبیعتبرمتقابالًنیزانسانکارکردهای



بر جای می گذارد رویهمرفته می توان گفت که جغرافیای انسانی اثراتی که محیط بر جامعه انسانی•
عه قرار می و نیز اثراتی که انسان به کمک تکنولوژی بر محیط زندگی می گذارد را مورد مطال

65ص . دهد
ائی، از جامعه شناسی در امور مربوط به ریخت شناسی اجتماعی، به ویژه در جامعه شناسی روست•

65ص . جغرافیای انسانی کمک می گیرد



فرهنگیمردم شناسی یا انسان شناسی -3

استایونهگبهاشتراکاینوداردمشترکوجوهمواردبسیاریدرشناسیمردمباشناسیجامعه•
65ص.سازدمیدشوارراآنهامیانومرزحدتعیینکه

نسبتاً یزماندرووسیعسطحیدرکهپهنانگرروشازخودمطالعاتزمینهدرمعموالًشناسجامعه•
ایمطالعهیعنیژرفانگریاژرفایروششناسیمردموکندمیاستفادهپذیردمیانجامکوتاه
فه،طایایل،تیره،قبیله،خانواده،:مانندمحدودوکوچکایجامعهدرکهجانبههمهوعمیق

66ص.دهدمیقراراستفادهموردراگیرد؛میصورتطوالنینسبتاًزمانیدرودهاجتماع



اقتصاد-4•
است، لیکن علم اقتصاد، مطالعه روابط انسانی در زمینه های تولید، توزیع، مبادله و مصرف کاالها•

66ص . چون این فرایندها در جامعه صورت می گیرند قسمتی از امور اجتماع را تشکیل می دهند
67و 
جمعیت شناسی-5•
مان و مکان جمعیت شناسی به مطالعه ساخت و ترکیب جمعیت و حرکات و دگرگونیهای آن در ز•

می پردازد و( مانند والدت، مرگ و میر، ازدواج، گروههای سنی و جنسی جمعیت و مهاجرت ها)
67ص . در این زمینه از علم آمار استفاده می کند



شناسیزبان -8

بیانبرایکهصوتیهاینشانهوعالئمازمتشکلومرتبطایمجموعهازاستعبارتزبان•
69ص.درومیکاربهانسانهامیانمتقابلارتباطبرقراریباالخرهوافکارانتقالومفاهیم

یکفرهنگاختشنبرای.استدیگرنسلبهنسلیازفرهنگانتقالوتفهموتفهیموسیلةزبان•
69ص.داردضرورتجامعهآنزبانشناختوآگاهیجامعه،

هوش،انندمآندهندهتشکیلاساسیعواملوفردروانیهایفعالیتعلمیمطالعةبهروانشناسی•
مطالعة،روانشناسیموضوعدیگرعبارتبه.پردازدمیآنهامانندومعانیتداعیاداراک،حافظه،
70ص.استانسانیرفتاروروانیحاالت



ن رشته تاثیر ای. روانشناسی اجتماعی، ارتباط مستقیمی هم با روانشناسی و هم با جامعه شناسی دارد•
70ص . متقابل فرد با گروه یا جامعه را بررسی می کند

تماعی در به طور کلی می توان گفت که پدیده اجتماعی امری کلی است که هر یک از علوم اج•
جامعه شناس، حقوقدان، مردم شناس، تاریخ نگار، روانشناسی. برابر آن جای خاصی دارند

.  دهنداجتماعی، جمعیت شناس هر کدام از دیدگاه خاصی پدیده اجتماعی را مورد مطالعه قرار می
71ص 



جامعه انسانی: فصل چهارم



ک زیست در اصطالح جامعه شناسی به معنی وضع و حالت انسانهایی است که تحت قانون مشتر•
74ص« در حقیقت هر یک از ما بهر دیگری به وجود آمده است»: بوسوئه می گوید. می کنند 

 socieumکه هر دو  از واژه    societyو در زبان انگلیسی    societeدر زبان فرانسه جامعه •
74ص .التین گرفته شده و به معنی دوست، رفیق، متحد و همراه است

ها و جامعه مجموعه ای است از انسانها که در جبر یک سلسله نیاز»: مرتضی مطهری می گوید•
رک غوطه تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشت

74ص « .ورند



ه اند ولی با جامعه از تمام افراد زنده و نیز کسانی که از جهان رفت»: اگوست کنت معتقد است که•
75ص « .تاثیر خود در ذهن آیندگان به حیات خویش ادامه میدهند، تشکیل گردیده است

انی بیشتر شامل زندگی انسان تحت تاثیر میراثهای فرهنگی و اخالقی گذشتگان است و جامعه انس•
75ص . مردگان است تا زندگان 



رایجمعایرابطهویابدمیتمرکزمعینیمکاندرگوناگونیخدماتگاه:جمعیرابطه•
پدیدایمجموعهمتمرکزفردیوساده،فردیرابطهنوعدوباجمعیرابطه.بخشدمیموجودیت

لکیکهمانندراجامعهوگرددمیانسانیافرادخاصنیازهایپیداییسببکهآورندمی
76ص.بخشدمیوحدت



ماهیت جامعه

اجتماعگویندمیثالًم.کنندمیتشبیهبزرگارگانیسمیکبهراجامعهارگانیسیسممکتبپیروان•
76ص.آیدمیوجودبهسلولهاازبدنکهطوریهمانشود،میتشکیلافراداز
یهایویژگدرکبرایواستافرادازایمجموعهجامعهگویندمیفرداصالتمکتبپیروان•

کهافلندغامراینازاینها.استکافیآندهندهتشکیلافرادروحیاتشناخت،اجتماعیحیات
میآناجزاءخواصازجداکهاستمعینیخواصدارایجمعدرجامعهخواهطبیعت،درخواه
77ص.باشد

77ص.استشناسیجامعهمطالعهموضوعاجتماعیپدیدهانسانیجامعهدر•



وآثاردارایهکابتداییاجزایسلسلهیکابتداآفرینشدستگاه:گویدمیطباطباییعالمه•
میهمبهانویژگیهایشباراآنهاوکندمیترکیبراآنهابعدآفریند،میاستمخصوصخواص

77ص.آوردمیپدیدداشتنداجزاءازکدامهرکهفوایدیبرعالوهجدیدیفوایدوآمیزد



ویاخالقوجدانیکیاست،وجداننوعدودارایفردفرانسوی،شناسجامعهدورکیمنظربه•
همعهجامهستندوجداندارایروانشناسینظرازافرادکههمانطورشناسی،روانوجداندیگری

وجدانابتداییجوامعدرگویدمیودهدمیزیادیاهمیتوجدانبهاو.استوجداندارای
شخصعقیدهونظرویابدمیکاهشوجداناهمیتصنعتیجوامعدرولیداردبیشتریاهمیت
78ص.کندمیپیدااهمیت



جامعهخاستگاه -3

بهواستشدهمطرحمتفاوتیهایفرضیهآنتشکیلچگونگیوانسانیجامعهخاستگاهدرباره•
ص.داردوجودجامعهپیداییدربارهاجتماعیعلمایمیانزیادینظرهایاختالفجهتهمین

79



درنسانازندگیکهداردعقیدههابزبرخالفانگلیسیفیلسوفالکجان•
درآنکهجایبهشدناچارپیشرفتبرایبشرولیبودآرامشباتوأمابتدا

80ص.دهدتشکیلراتریبزرگهایدستهکند،زندگیمنزویایخانواده
نتیجهانیانساجتماعکهبودمعتقدفرانسههیجدمقرنفیلسوفرسوژاکژان•

درازهمباواندآمدههمگردخودمیلبهافرادیعنیاست،اجتماعیقرارداد
منافعشانایپارهازخودمصالحومنافعحفظبرایودرآمدندسازش

80ص.درگذشتند



اولین.استانسانیفردهرفطریبودناجتماعی»:نویسدمیزمینههمیندرطباطباییعالمه•
اینزیرا؛استطبیعیاجتماعکهبودخانوادگیاجتماعآمده،وجودبهبشرمیاندرکهاجتماعی

یاتحتداومونسلبقاءمنظوربهخانوادهتشکیلوازدواجوآمدپدیدازدواجاثربراجتماع
81ص.استانساناجتماعی

81ص.کردپیدابشریجوامعوهامورچهمیانتوانمیراشباهتتریننزدیک•
بامقابله،دفاعشکار،چونمادینیازمندیهایکند،میواداراجتماعیزندگیبهراحیوانکهآنچه•

خاطربهاتنهانسانیاجتماع.دارددخالتآنهادرکمترنفسانینیازهایواینهاستمانندودشمن
82ص.استتوجهموردنیزمعنویحوایجبلکهنیست،مادینیازمندیهایتأمین



درحیوانیاعاتاجتمازانسانیاجتماعاتامتیازکهاستمعتقدفرانسویشناسجامعه،باستیدرژه•
82ص.استانسانارادیدقتوتعمیموتجریدقدرت

راتکاملراهواستبرخوردارخالقیتوابتکاراستعدادازو.استخلقترشیدوبالغفرزندانسان•
83ص.پیمایدمی



بهجامعهازبندیتقسیمنخستین.اندکردهذکرجامعهبرایرامختلفیمراحلشناسانجامعه•
83ص.استمیالدیچهاردهمقرناسالمیشناسجامعهخلدونابنازعلمیصورت

میبینزاوگذاردمیضعفبهروعصبیتشهر،بهبادیهازجامعهتطورموازاتبه:گویدمیاو•
ورسدمیفراآننابودیوزوالهنگامشهری،جامعهبهنشینانبادیهحملهیکبانتیجهدر.رود
83ص.پاشدمیفرو



جامعه ژان پیاژه روانشناس اجتماعی سوئیسی هم معتقد به وجود دو نوع•
:است

جامعه ای که اساس آن اجبار است-1•
84ص . جامعه ای که پایه آن بر آزادی و همکاری استوار است-2•
رانسوی جدیدترین تقسیم بندی مربوط به ژرژ گورویچ جامعه شناس ف•

ه دو وی جامعه را از دیدگاه مادی تقسیم بندی می کند و معتقد ب. است
84ص : نوع جامعه است

جامعه بدوی یا ابتدایی-1•
جامعه تطور یافته-2•



پژوهش های ژرفانگر و پهنانگر

آوردنتدسبهواجتماعاتازسلسلهیکباوسیعجوامعمشاهدهازعبارتبسنیهپیرقولبه•
89ص.استعمومیخصائص

تاسخاصیجامعهمطالعهآنهدفواستشناسیمردممطالعاتخاصژرفاییروشمقابلدر•
89ص:استاستوارویژگیدوبرکه

.استمشاهدهقابلمطالعهموردجامعهدرکهوقایعیکاملآوریجمع-الف•
استجامعهعمیقشناختدیگرعبارتبهیاوجانبههمهشناخنی-ب•



مطالعات میدانی و مطالعات اسنادی

یاوباشدپژوهشگراختیاردرمطالعهموردموضوعکهاستپژوهشهاییمیدانیمطالعاتازمنظور•
مطالعهماهدفکهمواردیدرمثالعنوانبهباشد،داشتهدسترسیبدانپژوهشگردیگرعبارتبه

ولیدیتموسسهیککارگرانازگروهیده،یکساکنکشاورزانشهری،جامعهاقشارازقشری
89ص.گوییممیدانیرامطالعهنوعاینباشد،عشایریگرانکوچازایطایفهیاو



قانون مندی در جامعه شناسی

برده بود خطیب بزرگ رومی، شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی( م. ق 43-106)سیسرون •
91ص . جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است

ابمحققسروکاراینجادرزیراآید،میپیشنیزاجتماعیعلومزمینهدردشواریهاهمین•
جامعهوسعتابهستند،مکانیوزمانیشرایطبهمقیداجتماعیقوانینعلتهمینبهوانسانهاست

91ص.نیمکمیپیداسروکارهاعلتازایزنجیرهبااجتماعیپدیدةتبییندرودارندبستگی



:ویژگیهاتی قوانین درجامعه شناسی را به شرح زیر می توان خالصه نمود•
محدودیت زمانی-1•
جمع آوری از آنجا که جوامع بشری به سرعت رو به تحول می روند، قوانین اجتماعی شامل مرور زمان می شود و بنابراین با•

رائه اطالعات و مدارک الزم میتوان پدیده های اجتماعی را در زمان معینی مطالعه کرد و روابط علّی میان این پدیده ها را ا
92ص . داد

محدودیت مکانی-2•
ابل تعمیم نمی نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی، دارای محدودیت مکانی است و برخالف علوم تجربی به سایر جوامع ق•

92ص . باشند
92ص . نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی به بُعد و وسعت جامعه بستگی دارد-3•
.تفاوت در میزان و نسبت اثر پدیده ها-4•
ینی در در مطالعه هر یک از پدیده های اجتماعی به یک سلسله از عوامل برخورد می کنیم که هر کدام با درجه و شدت مع•

ها اجتماعی نتیجه ایجاد آن پدیده سهیم می باشند و به همین علت نمی توان پدیده ها را با علت واحدی تبیین کرد، زیرا پدیده
د یا در مورد دیگر تاثیر مجموعه ای از علتهاست با این تفاوت که در یک مورد ممکن است تاثیر عامل اقتصادی بیشتر باش

92ص . عوامل معنوی و غیر مادی بیشتر موثر باشند



طرح موضوع مورد مطالعه: مراحل تحقیق در جامعه شناسی 

لف مورد قبل از هر گونه اقدامی برای انجام یک تحقیق باید موضوع مورد مطالعه را از جهات مخت•
:تند ازاین شناسایی نکاتی مورد توجه قرار می گیرد که عباردر . شناسایی دقیق قرار دهیم

شده قبلی در طرح موضوع مورد مطالعه می تواند از کلیه تحقیقات انجام. پیشینه تحقیق-الف•
95ص . کمک بگیرد و احاطه خود را نسبت به موضوع بیشتر نماید

یرهایی که مربوط محقق برای تبیین و تشریح موضوع مورد مطالعه و تعیین متغ: تعریف مفاهیم-ب•
ک تعریف به موضوع مورد تحقیق می گردد بایستی مفاهیم موجود در طرح تحقیق خود را یکای

ق را یاری می دهند کند تا مفاهیم از یکدیگر بازشناخته شوند و پرسشگران و سایر کسانی که محق
95ص . با آگاهی و تسلط کامل به جزئیات موضوع به کارتحقیق بپردازند

به در طرح موضوع مورد مطالعه محدوده موضوع نیز به طور روشن و: تعیین حدود و موضوع-پ•
95ص . وضوح مشخص می شود و این یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت است



ارائه فرضیه-2

د متغیر بین دو یا چن( علّی)حدس و گمانی است که در ذهن محقق دربارة رابطة احتمالی علت و معلولی •
ر اساس اما هر نوع حدس و گمانی را نیز نمی توانیم فرضیه بدانیم؛ زیرا ارائه آن می باید ب. وجود دارد

96ص . شرایطی باشد که پس از آزمون بتوان آنرا به عنوان فرضیه پذیرفت
تجارت شخصی و اطالعات پراکنده محقق-الف•
ا موضوعات محقق از مجموع اطالعات کلی و پراکنده ای که ضمن انجام تحقیقات مشابه خود در ارتباط ب•

رضیه می تواند مشابه بدست آورده و یا به دلیل ارتباطی که با جامعه مورد مطالعه داشته است، برای ارائه ف
97ص . استفاده کند

تحقیقات انجام شده قبلی–ب •
کند و از تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه های مشابه، در غالب موارد می تواند به ما کمک فراوانی ب•

ق قبل از ارائه بسیاری جهات در ارائه فرضیه و کار تحقیق ما را رهنمون باشد، بنابراین الزم است که محق
وباره کاری فرضیه به تحقیقات انجام شده در موسسات پژوهشی دولتی و غیر دولتی رجوع کند، تا از د
ص . رهیز شوداحتمالی و یا احیاناً از ارائه فرضیاتی که قبالً به محک آزمایش درآمده و باطل گردیده اند پ

98و 97



اطالعات وآگاهیهای تئوریک-پ•
دیده اجتماعی محققی که به منظور دست یابی به روابط علت و معلولی بین متغیرهای موجود یک پ•

یات میدانی به تحقیق می پردازد الزم است که عالوه بر اعمال دقت کامل در کار پرسشگری و عمل
دست و به طور کلی در انجام جمع آوری دقیق اطالعات، بتواند واقعیت های موجود یا نتایج ب

98ص . آمده را با زبان جامعه شناسی بیان کند و با دیدی جامعه شناختی تبیین نماید



جمع آوری اطالعات-3•
ست که پس از سومین مرحله از کار تحقیق که مرحله بسیار بااهمیتی نیز محسوب می گرد، زمانی ا•

وسل به انجام مقدمات کار، یعنی مشخص و معین شدن جامعه مورد مطالعه و تنظیم فرضیه ها با ت
99ص . تکنیک های خاصی، اطالعات و ارقام الزم را از جامعه مورد مطالعه جمع آوری می کنیم



:گیردمیقراراستفادهموردزیرمختلفصورتهایبهپرسشنامه•
مصاحبهباتوأمپرسشنامهتکمیل-الف•
بهراتسئواالوگرفتهدستدرراپرسشنامهخودپرسشگرشیوهایندر•

شنامهپرسدرپاسخگوازدریافتازپسراآنهاجوابونمودهطرحترتیب
99ص.نویسدمی

کهرددگمیاعمالمحافلییادرجوامعپرسشنامهازاستفادهنوعاینمعموالً•
بهقادرخصاًشپاسخگویانواستپاییننسبتاًعمومیآگاهیهایوسوادسطح

99ص.نیستندآنهامفهومدرکیاوسئواالتخواندن



تکمیل پرسشنامه بدون مصاحبه–ب •
ر تکمیل پرسشنامه در این شیوه پرسشنامه را پاسخگو خود شخصاً تکمیل می کند و پرسشگر به کا•

100ص . نظارت دارد
ارسال پرسشنامه به وسیله پست–ج •
معموالً .در مواردی هم پرسشنامه را به وسیله پست برای افراد جامعه مورد مطالعه ارسال می دارند•

.  ود می جویندسنجش افکار وابسته به دستگاههای دولتی یا سازمانهای خصوصی، از این شیوه س
100ص 

سیم پرسشنامه به دو برسشنامه را می توان به انواع مختلفی تقسیم بندی کرد که معروفترین آنها تق•
:نوع با سئواالت باز و بسته به شرح زیر است



انواع پرسشنامه

پرسشنامه با سئواالت باز–الف •
پرسشنامه با سئواالت بسته-ب•
101ص : به شرح زیر می باشندمحاسن و معایبی هر کدام از سئواالت باز و بسته دارای •
می باشد امتیاز سئواالت باز آن است که پاسخگو در جواب به سئواالت، از آزادی عمل فراوانی برخوردار-1•

.  و به دور از هر محدودیت و مانعی به سئواالت طرح شده جواب می دهد
واالت باز بهتر در تحقیقاتی که محقق جنبه های عاطفی، احساسی، عقیدتی یا انگیزه ها را مد نظر دارد، سئ-2•

101ص . می توانند وی را به جوابهای مطمئن تر و دقیق تر رهنمون سازند
آسان تر و سریع استخراج و طبقه بندی پاسخ های سئواالت بسته هم به صورت دستی و هم با ماشین بسیار-3•

یل آنکه جوابها در حالی که استخراج و دسته بندی جوابها در سئواالت باز به دل. تر از سئواالت باز انجام می پذیرد
102ص . بسیار متنوع و گوناگون می باشد، کار بسیار مشکلی است

گو القا کند؛ یکی دیگر از معایب سئواالت بسته آن است که ممکن است جوابهای معینی را به ذهن پاسخ-4•
102ص . در حالی که در سئواالت باز، پاسخگو به هیچگونه جوابی برانگیخته نمی شود



تنظیم پرسشنامه و تعداد سواالت

:در زیر به چند نکته مهم در این زمینه اشاره می کنیم•
. ر سئواالت استیکی از نکاتی که در تنظیم پرسشنامه بایستی کامالً رعایت شود، تقدم و تأخ-1•

102ص 
از آنها تحت توجه به سئواالت حساس، در تنظیم پرسشنامه به طرح دو دسته از سئواالت که ما-2•

102ص . ول شودعنوان سئواالت حساس و سئواالت مشکل نام می بریم، بایستی دقت بیشتری مبذ
سئواالت مشکل-3•
اتی است که به سئواالت مشکل به سئواالتی می گوییم که جواب دادن به آنها مستلزم انجام محاسب•

ک از سادگی از عهده پاسخگو بر نمی آید و با توجه به اینکه وقت زیادی صرف پاسخ هر ی
ت کار را سئواالت می شود، از یک طرف موجب خستگی پاسخگو گردیده و در نتیجه کیفی

103ص .کاهش می دهد، و از جانب دیگر کار پرسشگری را نیز به دازا می کشاند



:نویسدمیپرسشنامهتنظیمشرایطزمینهدرفرانسویشناسجامعه«دوورژهموریس»•
توجهیآنهارتیبتبهآنکهبیراکاغذیتهتاسرآنهاباکهنیستپرسشسلسلهیکپرسشنامه»•

بررسیجدیورطبهکهاستنظمیپایهبرهاپرسشتنظیمعکس،بر.باشندکردهپرباشد،شده
103ص«...باشدشده



استفاده از فیش در تحقیقات اسنادی

:فیش مورد استفاده در تحقیقات کتابخانه ای به دو نوع تقسیم می شود•
فیش مأخذ-•
فیش موضوعی-•



فیش مأخذ–الف -•
قات را بر روی فیش مأخذ فیشی است که مشخصات کتاب، مقاله یا مدرک مورد استفاده در تحقی•

105ص . آن می نویسیم
فیش موضوعی-ب•
. ه قرار می گیردفیش موضوعی فیشی است که برای استخراج محتوای کتب و مقاالت مورد استفاد•

106ص 



فاده نمود، از تکنیک فیش برداری همراه با مشاهده و در مطالعات مردم شناختی نیز می توان است•
ت نماییم و بدین ترتیب که هر یک از موارد مشاهده ویا مصاحبه را ابتدا در دفترچه یادداشت ثب

های تحقیقاتی سپس در فرصت مناسبی به فیش منتقل کنیم، فیش های جمع آوری شده طی سفر
107ص . طبقه بندی موضوعی شده و سپس در گزارش نهایی مورد استفاده قرار می گیرند



نمونه گیری

امعه کل است، یکی از مسائلی که در نمونه گیری حائز اهمیت فراوان است تطابق جامعه نمونه با ج•
107ص . به شکلی که ویژگیهای نمونه مشابه جامعه کل باشد

ه ساخت تک نگاری روستایی را غالباً در مناطقی به کارمی برند که اطالعات کافی در زمین•
مونه و اقتصادی آن مناطق وجود نداشته باشد و در چنین مواردی انتخاب یکی ده ن–اجتماعی 

لی از متوسط الحال که ویژگیهایش حتی االمکان معرف جامعه کل باشد، می تواند طرحی ک
108ص . اقتصادی منطقه را نشان دهد–ساخت اجتماعی 



فرهنگ : فصل ششم



به(Fra)صورتبهاوستاوهمامنشیفارسیدرواستپیشاوندکه«فر»بخشدوازفرهنگواژه•
«آ»پیشاوندباوکشیدنمعنیبه(thang)ثنگاوستاییریشهازهنگواست،آمده«پیش»معنی

بودهfrahingفراهنگنیزپهلویزباندروشدهتشکیلاستمتداولنیتوقصدمعنیبهکه
112ص.است

از ویژگی تایلور در کتاب دیگری که به نام انسان شناسی انتشار داد، نشان می دهد که فرهنگ•
113ص . های حیات انسانی است و حیوانات فاقد فرهنگ هستند



. یار گسترده تر استتعریف های توصیفی بر عناصر تشکیل دهنده فرهنگ تکیه دارد و زمینه آن بس•
114ص 

ه از این دسته تعریف هایی ک. خود تایلور هم جزو این دسته از مردم شناسان به شمار می رود•
114ص . نمونه ای از این تعریف از ویسلر است. فرهنگ کرده اند جنبه تشریحی دارد



تعریف های تاریخی

.استشدهتلقی(tradition)سنتواجتماعیمیراثعنوانبهفرهنگتاریخی،تعریفهایدر•
انسانهاازگروهیمیاندرکهدانسترفتارهاییشاملتوانمیرافرهنگ:گویدمیبوسمثالً

114ص.پذیردمیانتقالایجامعهبهایجامعهازونسلیبهنسلیازواستمشترک
دارندتکیهعادتبرمحققانازبرخیآندرکهداردروانشناختیجنبهفرهنگتعریفدیگرنوع•

گروهیکدرمشترکعادتیرفتارصورتهایفرهنگ»:گویدمیکهیانگازتعریفاینمانند
115ص«استشدهساختهمادیغیرومادیعواملازواستجامعهیااجتماعی



115ص . و الگوسازی است (structure)تعریف دیگر فرهنگ متکی بر ساخت فرهنگی •
همبستگیریکدیگباکهپاسخگوییوعادتیالگوهایازاستنظامیفرهنگ،»:گویدمیویل•

تأمینظورمنبهکهاستمعنویومادیویژگیهایشاملفرهنگکفنیموبرناگنظربه«دارند
115ص.اندیافتهسازمانبشریاساسینیازهای



فرهنگ به عنوان وجه تمایز زندگی انسان و حیوان

راحیوانوانساناجتماعیزندگیتمایزوجهاجتماعی،علومصاحبنظرانومتفکرانازبسیاری•
116ص.داندمیانسانیجامعهاصلیمبنایرافرهنگاشپنگلر.اندکردهعنوانفرهنگ

.باشدمیاءبقخاطربهمبارزه«اصلیواحد»فرد،جایبهجامعهانسانزندگیدر:گویدمیلینتون•
بطوروافرادگردیهمکاریبانحویبهکدامهربلکهکندنمیمقابلهطبیعتباتنهاییبهانسان

117ص.کنندمیمقابلهگروهی
کنترلازکهیجریاناتوطبیعتقدرتهایمقابلدرواندطبیعتبردهحیوانات:گویدمیریداولین•

117ص.استکردهمعکوسراارتباطاینانسان.اندتسلیماستخارجآنها



و تصاویر می تواند احساسات و  (symboles)انسان از طریق خط و عالئم و نشانه ها، نمادها •
118ص . اندیشه های خود را به دیگران نشان دهد

118ص : این وجوه تمایز را می توان مبتنی بر چهار ویژگی زیر ارائه کرد•
تفکر و قدرت یادگیری-1•
تکلم-2•
تکنولوژی-3•
(زندگی گروهی)اجتماعی بودن -4•



فرهنگویژگیهای 

.استخاصولیفرهنگ، عام،-1•
حیوانوانانساجتماعیزندگیتمایزوجوهازبشریمعرفتعنوانبهفرهنگکهگفتمیتوان•

119ص.استعاموداردوجودبشریاجتماعاتدرتمامورودمیبشمار
دیگرهایسرزمینمردموبلوچترکمن،قشقائی،کردی،:محلیهایلباسبینتفاوتهمچنین•

میرانایمثلکشوریکملیفرهنگمحدودهدرالبتهکهدهدمینشانرافرهنگبودنخاص
درآنرحطولیبرد،کاربهنیزفرهنگپارهیافرهنگ،خردهعنوانتحتراویژگیهااینتوان

119ص.داردفرهنگبودنخاصبرداللتترگستردهسطح



فرهنگ، متغیر، ولی ثابت است-2•
، دوختن لباس، مثل شکل لباس پوشیدن. تمام پدیده های اجتماعی در معرض تغییر و دگرگونی اند•

ر گزینی، ، شیوه تولید، همسریابی، همس(چانه زدن)، شیوه مبادالت ( با دست یا قاشق)غذا خوردن 
ییر و آداب و تشریفات، میهمان نوازی و عصبیت های خویشاوندی و محلی و غیره در معرض تغ

121ص . دگرگونی قرار دارند



استاختیاریولیاجباری،فرهنگ،-3•
ریقطازتولدآغازازانسانوگیردمیدربرراانسانزندگیمختلفهایجنبهتمامفرهنگ•

وآمزودمیرااجتماعیارزشهایهنجارها،فرهنگی،–اجتماعیهایپدیدهجامعه،وخانواده
121ص.شودمیسازگاروهمنواجامعهباوفرهیخته،ترتیببدین

میورمربهجامعهوخانوادهطریقازفردرافرهنگیهایپدیدههمینکهاستدراینمسئلهاما•
بهدرمواردیوبخودخودکهآیدمیدرعادتنوعیصورتبهاوبرایتدریجبهوآموزد

122ص.کندمیاجراآنراقالبیوناخودآگاهصورت



فرهنگ مادی

وئیس ل. فرهنگ مادی در واقع مشتمل بر کلیه دست آوردهای مادی یا تکنولوژی هر جامعه است•
نمی گیرد در خارج از فرهنگ قرارتکنولوژی»: ممفرد در بحث از تکنولوژی و فرهنگ می نویسد

122ص « بلکه جزئی از آن است



فرهنگ غیر مادی یا معنوی

ری آنها از اندیشه نیروی تغییر دهنده در اشیاء نهفته است، زیرا سرغت تغییر پذی: اگ برن می گوید•
اختاللنه موجب ها بیشتر است و ممکن است که اندیشه ها از تاثیرات این تغیرات رهایی یابند وگر

12ص . در نظام اجتماعی خواهد شد



فرهنگ پذیری–جامعه پذیری •
روهی از جامعه ها انسانی همواره در حال تغییر و دگرگونی است و نسلها از پی هم در حرکتند، گ•

124و 123ص . میان میروند، گروهی دیگر زاده می شوند و جای آنها را می گیرند
:انتقال فرهنگ به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد•
می گیرد و این شکل نخست آن است که نسل جدید در ارتباط با نسل قدیم به طور مستقیم فرا-1•

124ص . اول از طریق آموزش صورت می گیرد: شکل نیز خود دارای دو شیوه است
تصویری شکل دوم انتقال فرهنگ به صورت مکانیکی است که از طریق ابزار صوتی و-2•

.انجام می پذیرد
124ص •



و یکی ساده و سطحی: همنوایی و سازگاری با هنجارهای جامعه و موازین اخالقی دو جنبه دارد•
نوع اول را جامعه پذیری . صوری و ظاهری است، دیگری ژرف، پیچیده و درونی است

(socialisation)  و نوع دوم را فرهنگ پذیری(Acculturation)  124ص . می نامند



جامعه پذیری و فرهنگ پذیری

جامعه پذیری-ا•
آشناجامعههنجارهایبافردآنطریقازکهاستجریانیپذیریجامعه•

بتواتندتاآوردمیدراجرامرحلهبهوآموزدمیراآنهاوشودمی
یزندگبردمیبسرآندرکهایجامعهوگروههنجارهایبامتناسب

124ص.کند



پذیریفرهنگ-2•
میمیقعوژرفطوربهوشناسدمیرافرهنگیهایزمینهتمامفردکهاستجریانیپذیریفرهنگ•

انجامکلشدوبهفرهنگیهایخاصهپذیرشیاپذیریفرهنگ.سازدمیسازگارآنباراخودوپذیرد
125ص.پذیردمی

سویییکپذیریفرهنگ–الف•
میدنیابهوقتی.شودمیزادهفرهنگوجامعهدلدراواما.استفرهنگفاقدشودمیزادهکهکودکی•

هنجارهایاجتماعی،هایارزشفرهنگی،هایپدیده.یابدمیمحصورفرهنگمیاندرراخودآید
ص.اندگرفتهبردررااوجهتهرازفرهنگیهایخاصهازبسیاریوعاداتوآدابآرمانها،اجتماعی،

125
ناآگاهانهانتقال.آگاهانهوناآگاهانه:گیردمیصورتطریقدوبهخانوادهطریقازطفلشدنفرهنگی•

وگیردمیصورتوالدینگفتاروکردارورفتاراقتباسودادنقرارسرمشقطریقازطفلبههنجارها
کرداریورفتاریالگوهایبهتدریجهکودکباشند،متوجهخودوالدین،آنکهبدونترتیببدین

126ص.کندمیمشاهدهاطرافیانسویازویکه.یابدمیآشنایی



سوئیدوپذیریفرهنگ-ب•
شخصیتوداردجمعخوددرراجامعهفرهنگیهایخاصهباشد،گرفتهقوامفردشخصیتوقتی•

126ص.استاستوارهایخاصههمیناساسبراو
127ص.استمختلفاقواممیاننظامدوبرخوردطریقازفرهنگپذیرشدیگرموضوع•
شناساییهجامعازبسیاریتوجهموردسومجهاندراستعمارگرانفرهنگیسلطهوفرهنگانتقال•

127ص.استبوده
درراآننهنشا.شودمیروبرومقاومتبااستعماریفرهنگیسلطهموارد،قبیلاینازایپارهدر•

کردنیعربواجتماعیمعیارهایوارزشهاکردناسالمیباسرزمیناینمردم.دیدمیتوانالجزایر
ص.شدندیروزپفرانسهاستعماربراستعماری،ضدمبارزهاساسیهایشیوهازیکیعنوانبه،زبان
127



مهاجرت های بین المللی

سلی وایت می توان عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را با اقتباس از نظریه یکی از انسان شناسان به نام ل•
:به گونه های زیر تقسیم کرد

ایدئولوژی-•
تکنولوژی-•
نهادها، سازمانها و الگوهای رفتاری-•
احساسات، نفسانیات و ایستارها-•
زبان-•



مهاجرت های بین المللی

اجتماعی،هاینهادتکنولوژی،یعنیفرهنگی،عناصرازدستهچهارباهمنواییشایددلیلهمینبه•
ایستارهاازبعضیازشدنجدااما.باشدپذیرامکانتدریجیصورتبهایدئولوژیحتیوزبان
پذیرامکاناملکطوربهوشایداستدشواربسیاروکندپیچیده،جریانیدیرین،فرهنگازمتاثر

129ص.نباشد



اقوامفرهنگ پذیری از طریق برخوردهای تاریخی -2

رزمینسفراوان،بیرحمیوقساوتوجرارنظامینیرویبامغولها•
قمطلحاکممدتیدراندکودرنوردیدندرازمانآنایرانپهناور

ودخنامشروعدستاوردهایحفظبرایوشدهآنچرایوچونبی
مردمونهادندبرگرانباجیازیدند،دستمیلیتاریسمنوعیایجادبه

بهودخرسمیغیرورسمیمتعددعوارضومالیاتهاباراپناهبی
130ص.آوردندستوه

بهنتوانستتنهانهمغولنظامیغلبهشدگفتههمچنانکهدرحقیقت•
بجارانایدرکهمغوالنیبلکهبینجامد،ایرانیفرهنگنابودی
وراهودادنددستازنیزراخوداجدادیوآباءفرهنگماندند

130ص.شدندپذیرارغبتبارامغلوبقومآئینوزبانورسم



عمراتفرهنگ پذیری در ارتباط با سلطه استعمارگران بر مست-3

تعمرهمسمردمواستعمارگرانبینتماسفرهنگیبرخوردازدیگرینوع•
دوباتوانیممیراحالتاین.گرددمیفرهنگدوارتباطموجبکهاست
131ص:کنیمبیانمثال

دتمدرالجزایرمردمبااستفرانسویاستعمارگرانبرخورداولمثال•
131صسالسیویکصدبهقریب

یآفریقایمستعمراتبااستعمارگرانکهاستبرخوردیدوممثالو•
این1830سالازفرانسویانالجزایر،مورددر.اندداشته(سیاهآفریقای)

راندنبیرونسالکه1962سالتاودرآوردهخودنظامیاشغالبهراکشور
131ص.داشتندخودسلطهتحتراآناستالجزایریمبارزانتوسطآنها



فرهنگ پذیری در ارتباط با سلطه استعمارگران بر مستعمرات-3

دوایهپبراستعماریضدنوینجامعهبنایوهاارزشومعیارهاکردنعربیواسالمیبنابراین•
131ص.شدبخشرهاییانقالبپشتوانهوگرفتقرارکاراساسعنصر،



پس افتادگی فرهنگی

شناسی،امعهجاساسیقوانینازیکیعنوانبهفرهنگیهایپدیدهمتقابلکنشوارتباطچندهر•
عناصرواجزاءازترسریعفرهنگیکازجزئیاستممکناینباوجوداست،شدهپذیرفتهتقریباً
این.آیددیدپفرهنگآندهندهتشکیلاجزاءمیانناهماهنگینوعینتیجهدروتغییرکنددیگر

133ص.استمشهودبیشترتوسعهحالدرجوامعدرویژهبهوضعیت
.  می دهنداز جامعه شناسان عقیده دارند که تغییرات فرهنگی معموالً در فرهنگ مادی رخبعضی •

نجارها و سنت مثالً در تکنولوژی تغییراتی پدید می آید که جامعه آنرا می پذیرد ولی در ارزشها، ه
. ند و بطئی استهای اجتماعی مربوط به آن کمتر تغییری حاصلی می شود یا تغییرات آنها بسیار ک

133ص 



خرده فرهنگ

این فرهنگ که درعین حال با فرهنگ کل جامعه هماهنگی دارد و از هنجارهای آن پیروی می•
پاره فرهنگها را . نام دارد (para-culture)یا پاره فرهنگ  (sub-culture)کند، خرده فرهنگ 

134ص . در طبقات و قشرهای اجتماعی یک جامعه شهری نیز می توان مشاهده کرد
.  اهم می آورندزبان شناسی و مردم شناسی، زمینه مناسبی برای بررسی خرده فرهنگ ها فرمطالعات •

کار مطالعه انجام شده در دهکده فردیس ورامین، خرده فرهنگ ها را از دیدگاه زبان شناختی آش
135ص . می سازد



شدهبنارادافتجربیاترویبرفرهنگیموضوعاتارزیابیدرقضاوت:گویدمیهرسکویتس•
ص.کندیمبیاناستیافتهپرورشآندرکهفرهنگیچهارچوبدررااشتجربهفردهرواست
136

136ص.داردوجودزیباییافسانهمداریفرهنگزمینهدرآمریکاییسرخپوستانمیاندر•
ومیدانیمطالعاتبهکهاولیهشناسانمردمومورخان،جهانگردان،آثاردرمداریقومپدیده•

136ص.شودمیمشاهدهزیادنیزاندداشتهاشتغالمردمزندگیهایشیوهتوصیف



فرهنگینسبیت 

درموجودمعیارهایاساسبرتنهارافرهنگیپدیدههراست،نسبیامریفرهنگ•
ودرکتوانمیداردجامعهآنفرهنگکلباکهایرابطهلحاظبهوجامعه
137ص.کردتبیین

مفهوم،قومیهایشیوهکتابدرکهاستکسینخستینسمنرگراهامویلیام•
138ص.کردمطرحرافرهنگینسبیت

میشناسینانسادستاوردترینبزرگرافرهنگینسبیتکشفهرسکویتس•
تبیینآنخاصجامعهمتندربایدراهافرهنگبندیکتروبرتعقیدهبهداند،
تنهاکهاستاییکپارچهومنسجممجموعةفرهنگیهرکهگفتتوانمی.کرد

بهفرهنگیرعناصبعضیکردنجدااست،تبیینودرکقابلآنکلیتمطالعهبا
138ص.استعلمیغیردیگرهایفرهنگبامقایسهمنظور



نهاد های اجتماعی: فصل هفتم



اعی دورکیم در تعریف از جامعه شناسی آنرا علم نهاد اجتماعی می داند، منظور وی از نهاد اجتم•
م مجموعه ای از اصول و مقررات پیچیده ای است که در جامعه وجود دارد و بر رفتار افراد حاک

144ص . است، بطوریکه سرپیچی ازآن میسر نیست
می پارسنز نهاد را مجموعه ازنقش های اجتماعی نهادی شده یا روابط میان پایگاههای اجتماعی•

145ص . داند که دارای مفاهیم ساختاری و هدفهای دراز مدت اند
ر کدام در به نظر می رسد که تنوع تعاریف از نهاد اجتماعی بدین دلیل است که جامعه شناسان ه•

145ص . تعریف خود از نهاد اجتماعی به یکی از ابعاد آن نظر داشته اند



تعریف نهاد

:در تعریف نهاد ویژگی های زیر نهفته است•
146ص . نهاد دارای هدف است و کارکرد اصلی آن در جهت تأمین نیاز اساسی گروه تمرکز می یابد-1•
م پیدا می الگوهای رفتاری، نقش ها و روابط اجتماعی که بر اساس آنها پدید می آیند، تکرار می شوند، تداو-2•

146ص . کنند و ثابت می مانند
ماعی نهاد دارای ساختار ویژه ای است و اجزاء سازنده آن در الگوهای رفتاری، نقش ها و پایگاهها و روابط اجت-3•

146ص . تشکیل می شود که وضعیت یکدیگر را در کل نهاد تقویت می کنند
ماعی نهادهای اجتماعی هر کدام به صورت یک واحد مستقل و یکپارچه ای عمل می کنند هر چند نهادهای اجت-4•

.  میز می یابندبا یکدیگر در ارتباط متقابل دائمی هستند با وجود این کارکرد هر نهاد را می توان در مجموع از هم ت
146ص 

پرداخته نهادهای اجتماعی نتیجه ارزش های اجتماعی اند که افراد جامعه آنرا به شکل قواعد و قوانین ساخته و-5•
146ص . در مقابل خود می یابند

ه به طرزی نهاد دارای ساختاری است نسبتاً پردوام از الگوهای رفتاری، نقش ها، پایگاه ها و روابط اجتماعی ک-6•
147ص . الزام آور و یکنواخت برای تامین نیازهای اجتماعی اساسی افراد پدید آمده اند



انواع نهاد های اجتماعی

نهادهای نخستین یا اصلی-الف•
یند و دارای نهادهای اصلی یا نخستین نهادهایی هستند که به نیازهای اساسی جامعه پاسخ می گو•

لی از این رو نهادهای نخستین یا اص. اهمیت حیاتی هستند و برای بقای جامعه ضرورت دارند
147ص . عمومی و جهانی اند

ص : ائه دادبا توجه به ویژگیهای فوق تعریف زیر را برای نهادهای اجتماعی نخستین می توان ار•
148

، نهاد اجتماعی مجموعه ای از الگوها و شیوه های عمل و رفتاری است که دارای هدف، کارکرد•
لد خود را ضرورت، عمومیت و دوام باشد، خود را کم و بیش به فرد تحمیل کند و فرد در بدو تو

148ص . در مقابل آن می یابد



انواع نهاد های اجتماعی

نهادهای فرعی یا دومین-ب•
ت نهادهای دومین الزاماً ویژگیهای نهادهای نخستین را ندارند، زیرا در جامعه های بشری عمومی•

ندارند، نهادهای فرعی یا دومین ممکن است در مقاطع زمانی خاص در تاریخ جامعه مشخصی
هارم ضرورت پیدا کنند، از طرف دیگر ثبات و دوام آنها نسبی است و ویژگیهای سوم و چ

148ص . نهادهای نخستین را ندارند
دانی در اجتماعات سنتی به علت محدود بودن نیازها، وجود نهادهای فرعی یا دومین ضرورت چن•

149ص . این نهادها در جامعه های بزرگ و پیچیده فراوان تر یافت می شوند. ندارد



اجتماعیدگرگونی نهادهای -3

راین جامعه های ابتدایی، ساده و سنتی، نهادهای دومین و فرعی کمتر دیده می شوند، زیرا ددر •
مثالً . شدجامعه ها یک نهاد اصلی ممکن است به تنهایی کارکردهای متعددی را برعهده داشته با

فرهنگی اجتماعی و–خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی می تواند بسیاری از نیازهای اقتصادی 
149ص . اعضای خود را برآورده سازد



نهادهاساخت و کارکرد -4

ساخت و کارکرد: دارای دو وجه اصلی اندنهادها •
است و در مباحث اجتماعی فراوان به کار برده می   structureترجمه کلمه « ساخت یا ساختار»•

اخت را تعادل گاهی س. شود و غالباً نیز تعابیر متفاوت و مفاهیمی متعددی از آن مستفاد می گردد
موقت بین اجزاء تشکیل دهنده یک کل و گاهی نیز ساخت اجتماعی را مجموعه گروهها و

150ص . نهادهای عمده ای می دانند که سازنده جوامع می باشند
تاً پایدار بین وضعیت ناشی از تعادل و هماهنگی نسب: ساخت اجتماعی را می توان چنین تعریف کرد•

رد به معنای مفهوم کارک. اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک کل اجتماعی را ساخت آن کل گویند
ل از آن سخن نتایج و آثار عینی و قابل مشاهده نهاد اجتماعی است که در مباحث بعدی به تفصی

151ص . می رود
روههای نکته قابل ذکر در ارتباط با نهادهای اجتماعی آن است که نهادهای اجتماعی توسط گ•

152ص . مختلف اجتماعی به کار گرفته می شوند



گروه های اجتماعی: فصل هشتم



لف در جامعه شناسی گروه دارای مفاهیم گوناگونی است و جامعه شناسان از دیدگاههای مخت•
جتماعی بعضی در تعریف گروه به کنش های متقابل ا. تعریفهایی از گروه به دست داده اند

social interaction  ونی، تکیه کرده اند، بعضی روابط پایدار و مستمر، بعضی روابط در
ا در تمایالت، خواستها، احساسات و منافع و هدفهای مشترک، معتقدات و رفتارهای همانند ر

156ص . تعریف گروه در نظر گرفته اند



(crowd)یا  (foule)انبوه خلق -1•

ی پیدا تجمعی ازمردم که تحت تاثیر محرک واحدی گردهم آمده و میان آنها رابطه مجاورت مکان•
157ص . شده است

نات و وجود احساسات و هیجانات آنی، بدین ترتیب که افراد به شدت تحت تاثیر هیجا-1•
ند و او را احساسات قرار می گیرند و این هیجانات به حدی است که فرد را در خود متسحیل می ک

158ص . به صورت تابعی از جمع در می آورد



(public)عامه مردم-2•

روابط عامه مردم به نوعی دیگر از گردهمایی افراد اطالق می گردد که در مقایسه با انبوه خلق•
158ص . نسبتاً پایدارتری بین آنها برقرار است

روابط در عین حال در عامه مردم. در عامه مردم اعمال و رفتار بر نظم و تفکر عقالیی استوار است•
158ص . نسبتاً قوی و نیروی پیوند بخش مستمر و کنش های متقابل وجود ندارد



اجتماعیگروه-3•
آنازاعیاجتمگروهتعریفدرکهشودویژگیهاییدارایافرادپیوندوهمبستگیدرجهاگر•

هدفهاییاهدفبربمبتنیپایدارینسبتاًیاپایدارروابطافرادبینآنکهیعنیآمد،میانبهسخن
برابردرباشند،گروهیمتقابلکنشدارایوآیدوجودبهمشترکعواطفواحساساتومعین
159ص.یافتخواهیمراحقیقیاجتماعیگروهیکخود



اجتماعیتعریف گروه 

تجمع،آیدمیذهنبهاجتماعیگروهاصطالحیعنیلغتدواینترکیبازکهمفهومیاولین•
.گرددیمیکدیگرباآنهاهمکاریموجبکهاستمشخصیعواملیاوعاملتحتانسانیافراد
159ص

:نویسدمیاجتماعیگروهتعریفدرگورویچازاقتباسبا«تومزونژان»•
اوضاعخاللازواستمشترکاثرآوردنوجودبههدفشکهاستاجتماعیواحدیگروه،»•

مرکزبههکنیروهاییآندرکهرودمیتعالیبهرووکندمیتجلیمشترکیرفتارهایوروانی
160ص«دارندغلبهمرکزازگریزنیروهایبرشتابندمی



ت، می توان با توجه به تعاریف فوق و تعاریف دیگری که درمورد گروه اجتماعی به عمل آمده اس•
161و 160ص : ویژگیهای زیر را برای گروه اجتماعی برشمرد

.هدف یا اهداف مشترک-1•
(و در مورد گروههای ایدئولوژیکی عقاید مشترک. )احساسات و عواطف مشترک-2•
ارتباط متقابل اجتماعی-3•
کنش متقابل اجتماعی-4•
تداوم نسب-5•
سازمان-6•



کنش های متقابل اجتماعی پیوسته و گسسته•
ا در گروه کنش های متقابل اجتماعی پیوسته شامل افعالی می گردد که جهت یگانه ای ر-1•

ه موجبات پدید می آورد مثل دوستی، همفکری، تعاون، همیاری، یکدلی و انواع سازگاریهایی ک
161ص . ارتباط و نزدیکی بیشتر افراد گروه را فراهم می آورد

ا در گروه کنش های متقابل گسسته شامل افعالی می شود که جهت متفاوت و متضادی ر-2•
161ص . باعث می گردد و موجبات دوری و اشتقاق و تفرق اعضای گروه را فراهم می آورد



ا هم گروه اجتماعی دو تن یا عده ای بیشتر از افراد است که در بعضی عقاید و احساسات ب»•
ر کنش های شریکند، هدف یا هدفهای مشترکی دارند و روابط میان آنها نسبتاً پایدار و مبتنی ب

162ص « متقابل اجتماعی است



عوامل موثر در یگانگی گروه

. ی جستجو کردانسجام یا یگانگی گروه را با توجه به ویژگیهای گروه اجتماعی می توان در عوامل مختلف•
:اهم این عوامل عبارتند از

روابط نخستین-1•
طنی و در واقع منظور از روابط نخستین روابطی است مبتنی بر احساسات و عواطف انسانی و تمایالت با•

162ص . همان روابطی است که گروههای نخستین را به وجود می آورد
محدودیت ابعاد گروه-2•
ه گروه بدین معنی که هر چ: یکی دیگر از عوامل موثر در یگانگی گروه، کوچکی ابعاد گروه است•

163و 162ص . اعضای کمتری داشته باشد، از تشکیل و یگانگی بیشتری برخوردار است
تجانس فرهنگی-3•
163ص . تجانس فرهنگی از عوامل دیگری است که با یگانگی گروهی ارتباط مستقیم دارد•



اجتماعیانواع گروه 

 .ch. H)« چارلز هورتن کولی»از مهم ترین انواع تقسیم بندی گروههای اجتماعی تقسیم بندی یکی •
Cooley) ین و وی گروههای اجتماعی را از لحاظ نوع روابط اجتماعی به دو دسته گروههای نخست. است

163ص . گروههای دومین تقسیم کرد
یشاوندی، خانواده، گروههای خو. گروههای نخستین در اجتماعی کردن کودکان نقش بسیار موثری دارند•

تین به گروه کودکان همبازی در یک محله، گروه همسایگی در جوامع سنتی، نمونه هایی از گروه نخس
164ص . شمار می روند

امنه اما گروههای دومین شامل گروههای است که در آنها روابط افراد، رسمی، خشک و منطقی است و د•
164ص . آن محدود است

.  قش کمتری دارددر گروه نخستین، فعالیت بیشتر شخصی است، در صورتی که در گروه دومین شخص ن•
دومین مبتنی در گروه نخستین روابط عرفی و غیر رسمی حاکم است در حالی که فعالیت اعضاء در گروه

164ص . بر مقررات وضع شده و ضوابط رسمی است



صه به آنها در تقسیم بندی گروههای اجتماعی مالکهایی دیگر نیزبه کار می رود که در زیر به طور خال•
164ص . اشاره می شود

تعداد اعضاء به این اعتبار می توان گروهها را از لحاظ: از لحاظ ابعاد یعنی کوچکی یا بزرگی گروه-الف•
ا ابعاد گروهها کوچک مثل خانواده و بخصوص خانواده هسته ای، گروه ب. و گسترش آن تقسیم کرد

ده تر مانند متوسط مثل حزب یا سندیکا، انجمن های اجتماعی، سیاسی، مذهبی ، علمی و گروههای گستر
165و 164ص . گروه عشایری، روستایی و شهری

د، مانند گروه ممکن است تنها دارای یک هدف و یک کارکرد مشخص باش: از لحاظ وظیفه یا هدف-ب•
165ص . یک انجمن ورزشی و یا دارای هدفها و کارکردهای متعددی باشد مثل خانواده

وسعه یافته گروه ممکن است دارای سازمان و تشکیالت کامالً جدید و ت. از لحاظ سازمان و تشکیالت-پ•
ا و منظم باشد که در آن تمام روابط از پیش حساب شده است، مثل حزب یا اتحادیه کارگری ی

165ص . کشاورزی
طراری تجلی ممکن است به یکی از صورتهای اختیاری، اجباری، اض: از لحاظ چگونگی شرکت افراد-ت•

165ص . کند



کشش طبیعی و کشش سنجیده و حساب شده

هکبردمیناماجتماعیرابطهنوعدوازجامعهواجتماعازبحثدر(F.Tonies)تونیسفردیناند•
ص.داندمیجیدهسنوشدهحسابکششبرمبتنیرادیگریوطبیعیکششبرمبتنیرایکی
165



گروه های مرجع یا داوری

باخودارزشسنجشدرفردکهاستاجتماعیگروههایانواعازدیگریکیمرجعگروههای•
آنزاخوداعمالدروقضاوتدرفرددیگرعبارتبهیاودهدمیقرارقیاسموردراآندیگران

166و165ص.دهدمیقرارخودداوریمبنایراآنوگیردمیالهام



:ردرا می توان بر حسب چگونگی وضع استقرار به سه دسته تقسیم کگروه اجتماعی •
کوچ گروههای کوچ روی محض که به علت مقتضیات معیشتی همواره در حال حرکت و–الف •

166ص . اند
دام قرار گروههای نیمه کوچنده یا نیمه ساکن  که اقتصادشان بر اساس پرورش و نگهداری-ب•

دارد و قسمتی از سال را درحال حرکت و کوچ اند و بخشی از سال را در محل معینی اسکان
166ص . دارند

166ص . گروههای ساکن که مردمان ساکن روستاها و شهرها را تشکیل می دهند-ج•



تصاد زراعی جامعه شناسان و مردم شناسان عقیده دارند که یکجانشینی با بهره برداری از زمین و اق•
166ص . آغاز شده است

ی جامعه شناس معاصر فرانسوی، گروههای فشار را بر اساس هدف (jean Meynaud)ژان می نو •
:که تعقیب می کنند به دو دسته تقسیم کرده است

شامل گروههای فشاری هستند که هدف اصلی آنها بدست آوردن : گروههای شغلی–الف •
167ص . امتیازات مادی بیشتری برای اعضایشان است

در این دسته گروههای مذهبی، ملی گرایان، آزادی خواهان، : گروههای ایدئولوژیک-ب•
167ص . طرفداران افکار بشردوستانه، اخالقیون و طبیعیون قرار می گیرند



خانواده و خویشاوندی: فصل نهم 



تعریف خانواده

یاجتماعحیاتشالودهکهاستنخستیناجتماعینهادهایازیکیخانواده•
تیجهندروکودکپرورشوآوریفرزندوظیفهازگذشتهوگرددمیمحسوب
اقتصادی،هایفعالیتقبیلازدیگریمتعددوظایفبشر،نوعوبقاءنسلهااستمرار
170ص.داردعهدهبرنیزرافردکردناجتماعیوپرورشوآموزش

وابطرآنهامیانکه(بیشتریانفردو)افرادازگروهیازاستعبارتخانواده•
ترکمشتغذیهو.کنندمیزیستواحدیمکاندرواستبرقرارخویشاوندی

171ص.دارند
ص . ردداین گروه اختصاصاً در جوامع امروز از پدر، مادر و فرزندان تشکیل می گ•

171
ت، در خانواده روابط خویشاوندی وجود دارد ولی درخانوار این رابطه شرط نیس•

171ص . ممکن است 
یمون مثالً در میان میمون ها خانواده از یک میمون نر، تعدادی بچه و یک یا چند م•

172ص . پیر که مجموعاً واحدی اجتماعی به وجود می آورند، تشکیل می شود



اینوهداشتوجودیکدیگرمقارنطایفهوخانواده:گویدمیمالینوفسکی•
میتاهوبرتریدیگریبرکدامکردمیمعلومکهبودجامعهمقتضیات

173ص.داردبیشتری
تکاملواجتماعتحولموازاتبهآنتدریجیتطوروخانوادهدورکیمنظربه•

173ص.داردادامهوگرفتهانجامانسان
کالنکهاستخانوادگیوسیعگروهخانوادهشکلترینسادهوترینقدیمی•

(Clan)اوندخویشراخودکهاستافرادازگروهیشاملکالن.میشودنامیده
173ص.استتوتمبرمبتنیخویشاوندیروابطاینودانندمییکدیگر



(زن و شوهر)خانواده هسته ای 

توسعهوترشگسباارتباطدرودهدمیتشکیلراکنونیصنعتیجوامعبنیانای،هستهخانواده•
انواعایرسازراایهستهخانوادهچند،تفاوتهایی.گیردمیشکلشهرهادرصنعتوشهرنشینی

:ازعبارتندآنهااهمکهسازدمیمتمایزخانواده
،ابعاددرتفاوت-1•
کارکرد،درتفاوت-2•
دارایستردهگخانوادهانواعبامقایسهدرایهستهخانوادهشد،گفتهکههمانطورابعادباارتباطدر•

.باشدمینکردهازدواجفرزندانوشوهروزنیاشوهروزنازمتشکلواستتریکوچکابعاد
175ص



(زن و شوهر)خانواده هسته ای 

اید برای هر یک از انواع آن ب. خانواده هسته ای خود می تواند به انواع مختلفی تقسیم شود•
175ص : ضوابطی را در نظر گرفت که اهم آنها عبارتند از

طرز انتخاب همسر و تعداد همسر-•
میزان وابستگی به شبکه خویشاوندی-•
اهمیت نقش زن و مرد-•
خانوادهبُعد -•
شهری جمشید بهنام یکی از جامعه شناسان ایرانی بر اساس مالک های فوق، خانواده زن و شوهری•

و تقسیم بندی نوع خانواده تقسیم می کند که می توان آن را به عنوان الگویی برای مطالعهسهرا به 
176ص . انواع خانواده مورد استفاده قرار داد



(اولنوع)شوهریوزنمستقلخانواده-1•
176ص.استآزادمشاغلیااداریمتوسطوباالکارهایدرخانوادهرئیسشغل•
176ص.دهدمیتشکیلراخانوادهبودجهازمهمیرقمتفریحبهداشت،پوشاک،بهمربوطهایهزینه•
(دومنوع)شوهریوزنمستقلخانواده-2•
دستیتصنعصاحبنیزگاهی.کندمیکاربازرگانیخدماتیاپاییناداریخدماتدرخانوادهرئیس•

177ص.استماهرکارگریا
مهاجرشوهریوزنخانواده-3•
شهرهایدرپیشسالچندازکهشودمیتشکیلشهرکهایاروستاهامهاجرینازبیشترخانوادهنوعاین•

همواجتماعیلحاظازهمواستنکردهجذبکامالًراآنهاشهریجامعههنوز.کنندمیزندگیبزرگ
177ص.نامید«نشینحاشیه»راآنهاتوانمیمکانیلحاظاز



تدریجهبصنعتیوشهریمراکزدرواستجدیدبسیارایراندرایهستهیاشوهریوزنخانواده•
یاحجمتغییریعنیایراندرخانوادهتغییراتکهگفتتوانمیلحاظهمینبهیابد،میگسترش

وشهرهاجهبیشترمتوخانوادهدرونروابطدگرگونیوخانوادهکارکردهایتغییرخانواده،ابعاد
خودقدرتبیشوکمخویشاوندیهایشبکههنوزنیزشهرهادراینکهگواست،صنعتیمراکز

178ص.دارندنقشرابط،عنوانبهجامعه،وخانوادهمیانواستکردهحفظرا



خانواده گسترده

وفیاییجغراعواملتاثیرباارتباطدرفرانسوی،شناسجامعهLeplay«لوپله»•
دشتهایگویدمیاو.استدادهارائهخانوادهازدیگریبندیتقسیممحیطی،

واستمناسبشبانیوچادرنشینیزندگیبرایوسیعهایاستپوپهناور
روحیه،استوارمراتبسلسلهباراساالریپدروسیعخانوادهمحیطیچنین
هبقویخویشاوندیروابطوهاسنتبهاحترامومذهبیاعتقاداتقوی،
رشتهیکازکهنروژمثلکشورهاییدرکهحالیدرآورد،میوجود

مقابلرداست،شدهاتشکیلهادرهوآبمجاریمیاندرطبیعیبریدگیهای
بههاتپاسووسیعهایجلگهخویشاوندی،استوارهمبستگیوقویروحیه

179ص.خوریممیبرشخصیتاستقاللاهمیتوفردگرایی



خانواده گسترده

180ص . را به صورت زیر عنوان کرد« لوپله»به اختصار می توان تقسیم بندی •
خانواده پدرساالری-1•
حمایت یعنی خانواده ای که در آن پدر قدرت تام و مطلق را دارد و فرزندان حتی پس از ازدواج نیز تحت•

180ص . خانواده هستند
خانواده شخصیت پرور-2•
دموکراسی خانواده ای است که در آن به دلیل انزوای جغرافیایی و ویژگیهای محیطی، شخصیت فردی و•

درساالری اهمیت می یابد و بنابراین دیگر در آن اطاعت محض و کورکورانه و سنت پرستی خانواده پ
180ص . دیده نمی شود

خانواده ناپایدار و متزلزل-3•
یاکان پرورش نوع سوم را لوپله خانواده ناپایدار نامیده است، یعنی خانواده ای که نه افراد را بر طبق آداب ن•

180ص . می دهدو نه به کودکان حس استقالل و اتکا به نفس می دهد



خانوادهکارکردهای 

از،اجتماعیهنجارهایباویعمیقهمنواییوطفلشدناجتماعیدرمیانجیعنوانبهخانواده•
183ص.استبرخوردارایویژهاهمیت

تولیدکارکرد•
پدر،ارتنظتحتآنافرادکهاستمصرفوتولیدواحدیکشهری،برخالفروستاییخانواده•

183ص.پردازندمیتولیدکاربهدارد،عهدهبررامزرعهمدیریتکه
تربیتوتعلیمکارکرد•
قدیمیریپدرساالبزرگخانوادهدر.استبودهفرزندانتربیتوتعلیممحلگذشتهازخانواده•

باموزشآاینغالباًواستبودهمعمولمادربزرگهاوپدربزرگهاوالدین،توسطکودکانآموزش
183ص.گردیدمیآغازمذهبیکتابهایوقرآنفراگیری



آموزش حرفه و فن

دلیلبهنوزهاست،کردهحفظراخودوظایفبعضیبیشوکمنیزشهرهادرحتیسنتیخانواده•
مسائلومشکالتبابرخورددرخانوادهترکازپسراخوداعضاءشدید،عواطفوجود

خویشاوندانمختلفهایکمکوحمایتازکماکانافرادوگذاردنمیتنهااقتصادی
184ص.برخوردارند



شبکه خویشاوندی

ازایعدهینبیارضاعیسبی،ونسبیقرابتدلیلبهکهپیوندهاازاستایمجموعهخویشاوندی•
بهراایشبکهوگرددمییکدیگربهنسبتافرادمسئولیتوتعهدموجبوآیدمیوجودبهافراد

184ص.استبرخوردارزیادیقدرتازکهآوردمیوجود



سه نوع خویشاوندی در ایران

:در ایران به طور کلی از سه نوع خویشاوندی به شرح زیر می توان سخن به میان آورد•
:خویشاوندی نسبی-1•
و نیز بین پیوند والدین با فرزندان خود. نوعی خویشاوندی است که آن را قرابت خونی نیز می گویند•

185ص . از این نوع محسوب می گردد... برادران و خواهران و 
:خویشاوندی سببی-2•
کدیگر ارتباط کلیه افرادی که از طریق زناشویی با ی. این نوع خویشاوندی به دلیل ازدواج به وجود می آید•

185ص . پیدا می کنند و در شبکه خویشاوندی قرار می گیرند جزء این گروه به شمار می روند
خویشاوندی رضاعی-3•
رعی تابع نوعی خویشاوندی است که به دلیل هم شیر بودن دو نفر ایجاد می گردد که البته از لحاظ ش•

.  منوع استشرایطی است و ازدواج بین دختر و پسری که از یک مادر شیر خورده باشند به همین دلیل، م
185ص 



خانوادهتحول در 

ال ایران، خانواده، طی سه ربع قرن اخیر، دستخوش تغییرات زیادی شده است و هنوز در حدر •
186ص . دگرگونی است

طور ت( زن و شوهری)خانواده از شکل قدیمی خود خارج شده است و به صورت خانواده هسته ای •
186ص . می یابد

اهمیت خانواده•
187ص . خانواده در دنیای امروز بسیاری از وظایف خود را از دست داده است•
یگر از وظایف د. از مهم ترین اینها وظیفه تامین و بقای نسل و در نتیجه بقای جامعه است •

وظیفه . دنگهداری و مراقبت از فرزندان در مواقعی است که قادر به اداره خود و ادامه حیات نیستن
187ص . دیگر خانواده اجتماعی کردن کودک است



شهرخانواده در 

تفاوتهمباهاخانوادهاجتماعی،واقتصادیویژگیهایوکوچکییابزرگیحسببرشهرهادر•
187ص.داردوجودبیشترینسبتبهایهستهخانوادهبزرگشهرهایدر.دارند

اقعمودروهستنداجتماعیواقتصادیاخالقی،تعهداتوروابطدارایهمبهنسبتلیکن•
شدنپیداوفکریتغییراتاینوجودبا.کنندمیکمکهمبهاقتصادیمشکالتونیازمندی

کههاییهخانوادمیانمتقابلروابطوگذاشتهاثرخویشاوندیگروههایخانوادهدرتفردروحیه
188ص.استگرائیدهسستیبهداشتندقرارخویشاوندیشبکهیکعنوانتحت

همزامجزاخانوادهچندازکهخوریمبرمیخویشاوندیشبکهبهگاهیهمایرانروستاهایدر•
عموماًهاانوادهخاین.استبرقراراجتماعیواقتصادیمتقابلروابطآنهامیانوگرددمیتشکیل

درشاوندیخویگروهاعضای.گویندمیطایفهآنبهکهدهندمیتشکیلرااجتماعیگروهیک
واریهمکدیگرهایزمینهودامشیرازاستفادهزراعت،ماننداقتصادیهایزمینهازبسیاری

189ص.دارندمساعیاشتراک



ارزش ها و هنجارها و کنترل اجتماعی: فصل دهم



Valeur«اجتماعیارزش»شناسیجامعهاصطالحدر• socialeیاsocial valuازعبارت
192ص.استهمگانپذیرشموضوعکهاستچیزی

کهاستامرییاواقعهاجتماعیارزش:گویندمی(Nimkoff)کفنیمو(Ogburn)برنآگ•
شگرایوشودمیاجتماعیهایگرایشانگیزهاجتماعی،ارزش.داردقرارجامعهاعتنایمورد
رااوفعالاوعواطفاداراکات،وآیندمیوجودبهفرددرکههستندکلیتمایالتیاجتماعیهای

192ص.اندازندمیجریانبهمعینیهایجهتدر
.Mc)دوگالماگ• Dougal)السولو(D.Lasswell)هدف،بهرسیدنبرایافرادکهمعتقدند

193ص.گیرندمیبهرهموجودوسایلاز«اجتماعیارزشهای»یعنی



تنوع و دگرگونی ارزش های اجتماعی

ازبعضیدردهستننسبیمختلفجوامعاجتماعیحیاتویژگیهایباارتباطدراجتماعیارزشهای•
وانعنبهوباشدجامعهافراداکثریتآرزویوخواستموردایپدیدهاستممکنهایجامعه
حتیوودنششناختهارزشعنوانبهپدیدهآندیگرایجامعهدرولیشود،تلقیاجتماعیارزش

193ص.باشدارزشضد



نسان ، اروابط میان انسان با انساندر همة جامعه های بشری، برای : می گوید (Kluckhon)کالکن •
صول معینی اهمیت خاصی قائلند و در زمینة این مسئله حیاتی از ا... با طبیعت، کار و زمان و غیره 

193ص . پیروی می کنند



ان در طی ارزش اجتماعی سالمندی و پیری تا حد زیادی با مهارت، ورزیدگی و تجربیاتی که انس•
195ص . زندگی عملی به دست می آورد بستگی دارد

یکی از مالکیت زمین پدیده ای اجتماعی است که موجب کسب ثروت می شود و ثروت از جمله•
195ص . ارزشهای اجتماعی است که ارزش آن به مالکیت زمین منتقل می شود



درردفواستمتداولجامعهیاگروهدرکهاستمعینیرفتاریهایشیوهاجتماعیهنجارهای•
یاروهگافراددیگرکهداردانتظارنیزوبنددمیکاربه،آموزدمیراآنخودزندگیجریان
197ص.دهندانجامراآنجامعه

کستان،کودخانواده،مانندگروهیاجامعهاینکهیکی.داردصورتدواجتماعیهنجارهایپذیرش•
هنجارهایباراافرادآموزش،طریقازوپردازدمیفردکردنپذیرجامعهبهعمداًمدرسه

197ص.کندمیآنانجامبهملزمرااووسازدمیآشناگروهاجتماعی



میجودوبهانساناجتماعینیازهایرفعبرایآغازدرکههستندرفتارهاییاجتماعیهایرسم•
199و198ص.آیندمیدرثابتصورتبهتدریجبهزمانطولدرتکراراثربروآیند

میبرقرارهجامعافرادازبخشیوسیلهبهخاصیوضعیتاثربرکهاسترسمیاجتماعیمیثاق•
199ص.کننداقداممتحدطوربهخاصیامردرکهبندندمیپیمانوعهدهمباوشود



:تشریفات اجتماعی•
199ص . مانند آداب پذیرایی از میهمان در جشن های بزرگ•
:شعائر اجتماعی•
ینی دیگر تشریفات اجتماعی خاصی که دارای قدمت و اهمیت زیادی است، مانند عید قربان یا عید غدیر و اعیاد د•

199ص . شعائر اجتماعی خوانده می شود
:آداب اجتماعی•
باس سیاه در پوشیدن ل. مانند آداب غذا خوردن، آداب لباس پوشیدن که به منظور خوشایند دیگران انجام می گیرد•

199ص . سوگواری از جمله آداب اجتماعی است
:شیوه های قومی•
انند رسمی که در میان گروه خاصی از مردم که دارای فرهنگ یا خرده فرهنگ مشترکی هستند وجود دارد، م•

هدایایی سحرخیزی نزد دهقانان و یا رسم پُتالچ در میان بومیان کناره های شمالی اقیانوس آرام که بر اساس آن
200و 199ص . میان دو خانواده یا کالن رد و بدل می شود



کنترل اجتماعی

ازپیرویبهراآنانوگذاردمیاثرافرادرفتاربرکهاستوسایلیازاستعبارتاجتماعیکنترل•
200ص.کندمیوادارارزشهاوهنجارها

اگوستهکاستمعناییهماناینواستمنطبقاجتماعیاجبارمفهومبافرانسهزباندرواژهاین•
Pouvoir)«معنویقدرت»عنوانتحتکنت Sprituel)201و200ص.استبردهکاربه

راافرادوودشمیبرانگیختهجامعهطرفازکهاستضرورتیاساسبراجتماعیکنترلواقعدر•
میواداراجتماعیهنجارهایرعایتواجتماعیارزشهایقبولبهجامعهانتظامحفظمنظوربه

201ص.داردایویژهمجازاتوپاداشنظامهایجامعهامور،ایناجرایدروکند



نقش و پایگاه اجتماعی: فصل یازدهم



نقش اجتماعی

Social)اجتماعینقشازمنظور• Role)عهدهبهجامعهدرشخصکهاستفعالتهاییازیکی
میراینبنابآورد،میوجودبهدیگراندرراانتظاراتیدارد،عهدهبرفردکهرانقشیچون.دارد
آنرابایدماعیاجتموقعیتدارندهشخصکهشودمیتلقیانتظاراتیمعنایبهنقش،:گفتتوان

204ص.سازدبرآورده



205ص.محققنقشومحولنقش:کردتقسیمدستهدوبهتوانمیعمدتاًراافرادهاینقش•
محولنقش-1•
نقشردیگعبارتبه.شودمیمحولوواگذارفردبهجامعهطرفازکهاستنقشیمحولنقش•

فردهبجامعهیکدرموجوداجتماعیهنجارهایاساسبرکهاستنقشیشدهمقررنقشیامحول
205ص.دارندرانقشآناجرایانتظاراوازافراددیگروشودمیواگذار

محققنقش-2•
برفردهرلکهبماندنمییکسانگذارد،میاوعهدهبروکندمیتفویضفردبهجامعهکهرانقشی•

آندرخودخواستومیلبهبنا،کندمیتصرفودخلنقشآندرخودسلیقهوذوقاساس
205ص.دهدمیانجامراآنوکندمیایجادتغییراتی



تعدد و تعارض نقش ها

جوامع در. جوامع سنتی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی، افراد نقش های معدودی بر عهده دارنددر •
مختلف، هر صنعتی، به دلیل عضویت افراد در گروههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

206ص . یک از افراد نقش های متعددی را بر عهده دارند
«  متقابلشناخت»جامعه روستایی بر اختالط نقش ها بنا نهاده شده است، زیرا جامعه مذکور گروه »•

با اندک . که در آن هر کس از شخصیت و خصوصیات دیگری ادراکی کلی و غیر وظیفه ای دارد
ه می کنند تفاوتی، همان کسانی که در شورای عمومی ده عضویت دارند شورای سندیکا را نیز ادار

207ص ...  و در جلسات شرکتهای تعاونی نیز حضور می یابند
شاهده می در جامعه روستایی ایران نیز در مواردی استثنائی که تعدد نقش در مورد فرد معینی م•

207ص . گردد تضادی بین نقش های وی به وجود نمی آید
•



تعارض نقش ها در خانواده

208ص. یکی از مسائل اساسی جامعه شناسی پرورشی، تعارض نقش ها در درون خانواده و میان اعضاء آن است•

Andreh)برژرلیشتناندره• Lichten Berger)بیتتروتعلیموشناسیجامعهزمینهدرکهفرانسوینویسنده
:استداشتهانبیظریفینحوبهخانواده،درراهانقشتعارضپدیدهزیباییداستاندرداردتوجهیقابلاستعداد

مادرشوپدرآمد،دنیابه(Lucette)لوستکوچکشخواهرکهاینازبعدکندمیخیالTrotteتروت»
لوستبهاو.استدادهاوبهزودگذروتندبوسهیکتنهامادرشآمدخانهبهوقتیامروز.نگذاشتنداوبرایجایی

(Lucette)نداردشدوستدیگرکهکندمیخیال.کندنمیاوبهاعتناییچندانهمپدرش.داردتوجهبیشتر.
کامالًیگرداکنون.دهدمیفشارراقلبشعمیقیاندوه.بردمیپناهخودخیالبهکرده،کزایگوشهدرتروت
همهبعدردند،کمیتنبیهوسرزنشرااوکمیفقطکردمیشیطنتوقتیسابقاًندارد،دوسترااواستمطمئن

رااواتکندشیطنتدادمیترجیحاوجهتهمینبهگرفتندمیآغوشدرشدتبهرااوشد،میتمامچیز
نمیوازشنوگیرندنمیآغوشدررااودیگرهمبعدشوکنندمیتنبیهرااوجدیخیلیاالناما.کنندسرزنش

اووبودعزیزشتربیبودمریضوقتیآیدمییادش.داشتندمیدوستخیلیخیلیرااوسابقاًکرد؟بایدچه.کنند
.کردندمیحبتصآرامیبههمدیگرباداشتندمادروپدر.بودمریضاالنکاش.میداشتنددوستبیشترخیلیرا

209ص



تعارض نقش ها در خانواده

کرد،واردزیادیفشارصندلیدستهبهصندلی،رویپریدوزدجستیبعدوکردفکرکمیتروت•
رااوورفتتتروطرفبهشتاببابابا.شدزمیننقشتروتافتاد،وکردتروقوترقصندلی

رویرادستشونشاندخودزانویرویگرفتپدرشازرااوودویدعجلهبامادرشکرد،بغل
قوزروتت.کندمینوازشرااومادر.کندمیگریهشادیودردازتروت.گذاشتتروتپیشانی
راکاراینعمداًمن:گویدمیوکندمیگریههقهقکهحالیدر.دارداشپیشانیرویبزرگی

بزرگدیگرهککردمیفکراوکنندمینگاهراهمدیگرسرگشتگیوبهتبامادروپدر.کردم
رااوهمبازکهبیندمیاالناما.استگرفتهرااوجایلوستاشنورسیدهخواهرواستشده

یمپاکراچشمانشاشکواستکردهحلقهتروتگردندوررابازوانشمادر.دارنددوست
209ص.کند



تعارض نقش ها در خانواده

مینوازشارتروتگوشانگیزیدلوشیرینهایحرفوگیردمیدستشدررادستهایشبابا•
بابا.ددارندوسترااوسابقمانندمادروپدرکهرسدمینظربهریزد،میاشکهمچناناو.کند

میاهنگخیرهراچشمانشتویکهحالیدروبوسدمیراهایشگونهرویکند،میبغلرااو
دلمهمازبامابلهآهدهدمیپاسختبسمیباتروتای؟شدهآرامحاالجانتروت:گویدمیکند
209ص«داشتممیامپیشانیطرفآنرویدیگریقوزخواهدمی



پایگاه اجتماعی

Social)اجتماعیپایگاه• Status)قائلاجتماعینقشیکبرایگروهیککهاستارزشی
210ص.است



پایگاه اجتماعی

محوّلپایگاه-1•
هنگامبهاعیاجتمپایگاههایازبعضیدهد،میاختصاصمعینینقشبهجامعهکهاستپایگاهی•

210ص.شودمیمحولفردبهتولد
اکتسابیپایگاه-2•
خودبرایدیگرینقشاست،کردهمحولاوبهجامعهکهنقشیبرخالفاستممکنکسهر•

پایگاهوداردرقفاوقبلیپایگاهباکهآوردخواهددستبهدیگریپایگاهنتیجهدرکندتعیین
211و210ص.شودمینامیدهاکتسابی

ترینعمدههکاستچندیویژگیهایدارایفردشغلیواجتماعیپایگاهمندراسهانریگفتهبه•
211ص.دستمزدوآزادیمیزانگشش،شأن،:ازعبارتندآنها



تحرک اجتماعی: فصل دوازدهم



دیگرماعیاجتپایگاهبهاجتماعیپایگاهیکازگروهیافردانتقالاجتماعیتحرکازمنظور•
216ص.است

کردهپیدااعیاجتمارتقاءصنعتی،تولیدهایزمینهدرگذاریسرمایهوامالکفروشبانیزبرخی•
216ص.اند



پایگاههباجتماعیپایگاهیکازفردکهاستاجتماعیتحرکازنوعیافقیاجتماعیتحرک•
217ص.یابدمیانتقالهماننداجتماعی



عوامل موثر در تحرک اجتماعی 

گویدمیوی.داردنظرافراداجتماعیتحرکبه(Sorokin)سورُکین•
بارتعاندبودهاستفادهموردتاریخینظرازکهاجتماعیتحرکراههای

ایرفهحسازمانهایوثروتبهدستیابیسیاست،،مدرسهارتش،:ازاست
217ص.خانوادهو
است،هکردعنوانجمعیتیعاملرااجتماعیارتقاعاملترینمهمسورُکین•

ایشپیدباعثباالطبقاتدروالدتوباروریسطحبودنپایینزیرا
217ص.گرددمیقشرآندرعالیهایموقعیت

Pierre)الروکیرپی• Laroque)عامل«اجتماعیطبقات»کتابنیزدر
218ص.استدانستهموثراجتماعیتحرکدرسوروکینمانندراجمعیتی

همراهغلشتغییرباهموارهکهشهربهروستائیانمهاجرتومکانیتحرک•
218ص.استاجتماعیتحرکمهمعواملازیکیباشد،می



ان، با کمبود زیرا کشورهای پیشرفته بر اثر تزلزل وضع خانواده، کاهش میزان باروری و تباهی نسل جو•
م بر می نیروی انسانی کارآمد مواجه هستند و در صدد جذب عنصرهای متفکر و نیروهای خالق جهان سو

219و 218ص . آیند و از طریق استثمار مغزها کمبودهای خود را جبران می کنند
یگاه اجتماعی جامعه بسته جامعه ای است که به دلیل وجود موانع عدیده، افراد آن جامعه قادر به تغییر پا-2•

219ص . خود نیستند و تحرک اجتماعی جز در موارد استثنائی تحقق نمی یابد
ا شبه فئودالی جامعه نیمه باز جامعه ای است که به دلیل وقوع تحوالت اجتماعی، سیاسی، نظام فئودالی ی-3•

مراتب اجتماعی کهن در آن فرو می پاشد و به تدریج امکاناتی برای جابجاییهای پایگاهی در دورن سلسله
219ص . فراهم می گردد

219ص . تحوالتی را که موجب این فروپاشی می گردد، می توان به دو دسته تقسیم کرد•
219ص . تحوالتی که به دنبال یک انقالب سیاسی در جامعه سنتی به وجود می آید–الف •
220ص . تحوالتی که بر اثر اصالحات اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایجاد می شود-ب•



و اصل است به معنای نژاد، تبار« کاستا»جامعه کاستی، واژه کاست مأخوذ از اصطالح پرتغالی -4•
220ص . که برای اولین بار در قرن شانزدهم در مورد نظام موجود در هند به کار رفته است

ارتند ازکمی شود که به ترتیب از لحاظ اهمیت عب(وارنا)در هند این نظام متشکل از پنج مرتبه •
برهمنها یا روحانیون-1•
کشاتریاها یا جنگاوران-2•
.وایشیاها که شامل بازرگانان و کشاورزان می شود-3•
کارگرانشودراها یا مستخدمان، پیشه وران جزء و -4•
.ناپاکان یا نجسها که پست ترین مرتبه را دارند-5•



حتیورندخنمیگوشتاساساً هابرهمنمثالعنوانبهداردتفاوتهمبانیزکاستهاغذاییرژیم•
وگوسفندمثلحیواناتیگوشتتنهانهباپاکانکهحالیدرکنندمیپرهیزنیزمرغتخمخوردناز

میهاتکاسسایرنفرتموردشدتبهکهنیزخوکگوشتمصرفازبلکهخورند،میگاو
اعضاءاستیخوکبانکهرامشغالترینپستومنفورتریندلیلهمینبهوندارندباکیباشد

222ص.دارندعهدهبرناپاکان



صادیتغییرات نظام طبقه ای منفصل در رابطه با تحوالت اجتماعی و اقت

شیوهوصاًخصولباسپوشیدننوعقبیلازفرهنگیعاداتبعضیتغییرات،اینمقابلدراما•
223صماندهباقیکاستهابینکماکانگروهیدرونازدواج



ماعیقشر بندی و نابرابری های اجت:فصل سیزدهم



قشربندی و نابرابری اجتماعی

درنظراختالفرازینیستمیسرآسانیبهاجتماعیطبقهبرایاشکالازخالیودقیقتعریفیارائه•
بارازالیخکهدهیمارائهاجتماعیطبقهازایسادهتعریفبخواهیماگرولیاستزیادمورداین

پایگاههایزاایمجموعهازاستعبارتاجتماعیطبقهکهگفتتوانمیباشد،نیزایدئولوژیک
متعددپایگاههایبرگیرندهدرکهدانستوسیعیبسیارگروهتوانمیرااجتماعیطبقهیاو.مشابه

سلسله»اصطالحاجتماعیقشربندیباارتباطدرنوزدهم،قرنتااینازپیش.استایمشابهو
226ص.شدمیبردهکاربه(Estate)«مراتب

میدستبهفمختلشناسانجامعهازمتعددیتعاریفاجتماعیطبقهدربارهاینکهازپسگورویچ•
هستندداریفاصلهواقعیخاصگروههایاجتماعیطبقات:نمایدمیارائهزیرتعریفخوددهد،

برابردرمتمقاوپذیری،شالودهبهشدیدگرایش«بودنکارهاماوراء»ازعبارتندآنهاخصائصکه
227ص.یکدیگربهنسبتاساسیتباینوکلجامعهنفوذ



228ص . از دیدگاه مارکسیسم تشکیل طبقه را می دهند که دارای ویژگیهای زیر باشند•
.جریان تولید موقعیت همه آنها یکسان باشددر -1•
.منافع مشترک اقتصادی داشته باشند-2•
.شرایط اقتصادی مشترک داشته باشند-3•
.به مرحله آگاهی طبقاتی رسیده باشند-4•
.به مرحله خصومت طبقاتی رسیده باشند-5•
.از لحاظ روانی و طبقاتی به هم بستگی داشته باشند-6•



می توان نام دو مکتب را در ارتباط با داروینیزم اجتماعی به شرح زیر به عنوان مکاتب فرعی آن•
230ص : برد

ست و دیگری یکی مکتب زیست سنجی اجتماعی است که بنیان گذار آن فرانسیس گالتن ا-1•
230ص . مکتب مردم سنجی است که بنیان گذار آ ن الپوژ فرانسوی است

توان آن را کارل پیرن که یکی دیگر از پیروان مکتب زیست سنجی است، جمله ای دارد که می•
ان ترقی از یک بگذارید که نردب»: وی چنین می گوید. چکیده و بیانگر نظریات این گروه دانست

ه صعود از این طبقه به طبقه دیگر و از یک گروه به گروه دیگر وجود داشته باشد اما نگذارید ک
عود خواهند کرد آنها که دارای قابلیت بیشتری هستند خواه ناخواه ص. نردبان به سهولت انجام گیرد

231ص .  و این یگانه امتیاز تحرک اجتماعی است



بنیاننوزدهقرندرطبیعیعواملبارابطهدراجتماعینابرابریهایبرتاکیدباکهمکتبیدومین-2•
داردعیسمکتباینبنیانگذارفرانسویالپوژ.استسنجیمردممکتباست،شدهگذاری

میصادقنیزملتیکدروندرحتیرانژادیتمایزاتاینودهدنشانرااقوامنژادیتمایزات
231ص.داند



نابرابریهای طبقاتی و نزاع خارجی-ب•
یاتضادباارطبقاتتشکیلواجتماعینابرابریهایکهخارجینزاعاصحابمعروفترینجملهاز•

بهیشینپصفحاتدرکهاستخلدونابنعبدالرحمندهند،میربطانسانی،گروههایمیاننزاع
231ص.کردیماشارهپیچیدهجوامعباوهمبابدویانبرخورددربارهوینظریاتازایخالصه

نظریات مارکس درباره طبقات و نابرابریهای اجتماعی-ج•
الف مارکس و پیروانش را از اصحاب نزاع داخلی یا درون گروهی می دانند، بدین معنا که برخ•

تماعی را نتیجه نظریات متفکرانی که شرح آنها گذشت، این دسته، وجود طبقات و نابرابریهای اج
ه فاقد آنند تضاد درون گروهی یا نزاع بین گروهی که صاحب وسایل و ابزار تولیدند و گروهی ک

233و  232ص  . می دانند



طبقاتیتضادهای اجتماعی و تضادهای -1

ر اهمیت آنکه مارکس تمام تضادهای اجتماعی و یا الاقل تضادهایی را که از لحاظ تاریخی پاول •
کس هستند، در ردیف تضادهای طبقه ای قرار می دهد، در حالی که بنا به عقیده دارندرف، مار

ع نیست که افراد طبقه چیزی جز گروههای ذینف: این مسئله را به سادگی تلقی کرده است و میگوید
د منافعی یک جامعه در درون آنها با هم به مخالفت برمی خیزند و مبارزه طبقاتی چیزی جز تضا

234و 233ص . نیست که جامعه را به گروههای تقسیم می نماید



انقالبتضادهای طبقاتی و -2

تم میگردد و در آنکه، به نظر مارکس تضاد طبقاتی لزوماً به طور غیر قابل اجتناب به انقالب خدوم •
234ص . نظر وی انقالب تنها نتیجه و ثمره مبارزه طبقاتی است



م موارد زیر در حقیقت چنانچه بخواهیم نظریات مارکس را در جمالتی چند خالصه کنیم می توانی•
235ص : را برشمریم

.وجود طبقات تنها به مراحل خاص تاریخی در تحول تولید بستگی دارد-1•
.نزاع طبقاتی الزاماً به دیکتاتوری پرولتاریا منجر می شود-2•
ول به جامعه دیکتاتوری پرولتاریا تنها مرحله ای انتقالی است برای محو تمام طبقات و حص-3•

235ص . بدون طبقه 
م مارکس نظام اجتماعی را متشکل از دو بخش می داندک بخش اول را روساخت اجتماعی نا•

محسوب نهاده و بخش دوم نظام تولیدی است که از نظر وی عنصر اساسی و پایه و مایه کل نظام
235ص . می گردد



یسمقشربندی اجتماعی از دیدگاه فونکسیونال

نیزو«کارکرداصالتمکتب»کارگردگرایی،مکتباصطالحفارسیدرکهنالیسمفونکسیو•
مقابلدرکهاستمکتبیواقعدراند،بردهکاربهآنمعادلعنوانبهرا«کاراییبهاصالتمکتب»

236ص.استبرخاستهمقابلهبهداشتهرواجنوزدهمقرندرکهگراییتکامل



اجتماعیمطالعاتدرجدیدروشیومکتبصورتبهشناسانمردموسیلهبهابتدانالیسمفونکسیو•
مشخصختاریدارایشناسانمردممطالعهموردابتداییجوامعکهبودخاطربداناینوشدمعرفی

تمامدرکهدشموجبتاریخیدیدازجامعهمطالعهبهنسبتتفاوتیبیهمینونبودندمعلومیو
است،یافتهیالاستمردمشناسیجامعهبروکردهپیداقدرتنالیسمفونکسیوکهایدههچندمدت
ایندروجربیتتحقیقاتدرنهوداشتهتحقیقاتدراهمیتینهاجتماعیمطالعاتدرگراییتایخ
اجتماعیسازمانووظایفوساختتحلیلوتجزیهوتوصیفبهتنهاشناسانجامعهتوجهمیان

237و236ص.بودشدهمعطوف



دورکیمونسراسپکنت،اگوسنتچونمتفکرانیباستانیاندیشمندانازالهامبااخیرقرندودر•
.نمودندارائهردیدگکارکردگراییپیدایشبهمنجربعداًکهجدیدیقالبدرراارگانیسیسمنظریه

238و237ص
فونکسیونالیسمدرپعنوانبهرااونیزگاهیکهانگلیسی،االصللهستانیشناسمردم،مالینوفسکی•

یشینیانپنمود،آغازمیدانیمطالعاتصورتبهراابتداییمردمرسوموآدابوخلقیاتنامند،می
وشفانکاروایاتنقلطریقازتنهاراابتداییمردمدورکیم،واسپنسرتایلور،جملهازوی،

یدانیممطالعهبهموردایندرکهاستمحققیاولینویدلیلهمینبهوشناختندمیسیاحان
238ص.استزدهدست



ها تغییرات جزئی فونکسیونالیستها به تحوالت عمیق و انقالبها توجهی ندارند و در مطالعات خود تن•
شین میکند، در که ساخت را به کلی دگرگون نمی سازد، بلکه تعادلی جدید را جایگزین تعادل پی

240ص . مد نظر دارند
ایی در این زمینه ارائه به عبارت دیگر آنچه فونکسیونالیستها خصوصاً فونکسیونالیستهای آمریک•

یونالیستهای در زمرة فونکس. میدهند جامعه شناسی تغییر است، نه جامعه شناسی تحوالت اجتماعی
احب ، نام برد که هر یک ص«مور»، « دیویس»، « تالکوت پارسونز»مشهور معاصر می توان ازک 
240ص . نظریه های مستقلی می باشند



دگرگونی های اجتماعی: فصل چهاردهم



کهاندبودهمعترفمهمامراینبهشناسانجامعهغالبتاکنون،شناسیجامعهپیدایشزماناز•
.ستابرخوردارایمالحظهدرخورداهمیتازاجتماعیهایپدیدهسایرمیاندراجتماعیتغییر
244ص

تقسیمتابک)دورکیم،(عمومیتحولقانونکتابصاحب)اسپنسرهربرتازتوانمیمیانایندر•
وبرماکس،(هابرگزیدهجابجایییاانتقال)پارتو،(تضادهامورددرمطالعه)زیمل،(اجتماعیکار

245و244ص.بردنام(تاریخیبنیادیاثرات)



تحول و تغییر اجتماعی

عی را مجموعه ای معموال تحول اجتما. ابتدا می باید بین تحول و تغییر اجتماعی تفاوت قائل شویم•
امعه رخ از تغییرات می دانند که در طول یک دوره طوالنی طی یک یا شاید چند نسل در یک ج

246. 245ص . میدهد
تغییر اجتماعی•
زمانی تغییر اجتماعی بر عکس عبارت است از پدیده های قابل رویت و قابل بررسی در مدت•

یش می کوتاه به صورتی که هر شخص نیز در طول زندگی خود یا در طول دوره کوتاهی از زندگ
ص . وقتی آن را دریابدتواند یک تغییر را شخصا تعقیب نماید، نتیجه قطعی اش را ببیند و یا نتیجه م

246



تغییرعوامل ، شرایط و کارگزاران 

می کارگزاران تغییر شامل اشخاص، گروهها و انجمن هایی می شوند که تغییر را وارد-•
به دو دسته کارگزاران را میتوان. کنند، از آن استقبال نموده و یا با آن به مخالفت بر می خیزند

:تقسیم نمود
–ولوگها ایدئ)شامل کسانی می شود که فکر تغییر را وارد می کنند : مبشرین تغییر–الف •

(تئوریسین ها
می دهند اشخاص، گروهها و انجمن هایی هستند که ایده ای را رواج: مروجین یا مبلغین تغییر-ب•

248ص . و با تبلیغ می کنند



نظریه تغییر اجتماعی

یسرانجاموسرآغازهاتمدنکهدارداعتقادخودمقدمهکتابدرخلدونابن•
راتحوالتاصلیعاملوی.استدورانیصورتبهآنهاتحوالتودارند

مردمازبیشترصحرانشینوبیابانگردمرمدرکهداندمیعصبیهقوهیاعصبیت
249ص.استیکجانشین

مورداجتماعیتتحوالدررابرگزیدگانیانخبگاننقشایتالیاییمتفکرپارتو•
:استزیرقراربهزمینهایندروینظریاتاهمواستدادهقرارمطالعه

.نیستارثیلزومانخبگانطبقهبهتعلق-•
.ندارندراخودوالدینممتازخصوصیاتتمامفرزندان-•
میورتصجدیدنخبگانتوسطقدیمنخبگانجابجایینوعیپیوسته-•

249ص.هستندجامعهپایینقشرهایازکهگیرد



نظریه های تغییر اجتماعی

وسرآغازهاتمدنکهدارداعتقادخودمقدمهکتابدرخلدونابن•
عاملوی.استدورانیصورتبهآنهاتحوالتودارندسرانجامی

ویابانگردبمرمدرکهداندمیعصبیهقوهیاعصبیتراتحوالتاصلی
249ص.استیکجانشینمردمازبیشترصحرانشین

تجمل،اوج،تهاجم،مراحلازجوامعکهدارداعتقادخلدونابن•
ص.شودمیتکرارتاریخترتیببهوگذرندمیانحطاطواستبداد

249



نظریه های تغییر اجتماعی

د و به ابن خلدون اعتقاد دارد که جوامع از مراحل تهاجم، اوج، تجمل، استبداد و انحطاط می گذرن•
249ص . ترتیب تاریخ تکرار می شود

د مطالعه قرار داده پارتو متفکر ایتالیایی نقش نخبگان یا برگزیدگان را در تحوالت اجتماعی مور•
:است و اهم نظریات وی در این زمینه به قرار زیر است

.تعلق به طبقه نخبگان لزوما ارثی نیست-•
.فرزندان تمام خصوصیات ممتاز والدین خود را ندارند-•
د که از قشرهای پیوسته نوعی جابجایی نخبگان قدیم توسط نخبگان جدید صورت می گیر-•

249ص .پایین جامعه هستند 



ینقش تکنولوژی و ایدئولوژی در دگرگونی های اجتماع

د مطالعه و بررسی جامعه شناس بلژیکی، پیشرفتهای تکنیکی جامعه انسانی را در پنج مرحله مورانری ژان ه•
:زدقرار داده و برای هر یک از مراحل خصوصیاتی قائل شده است که ذیالً به شرح هر یک می پردا

دوره سنگ ابزاری-1•
ای آتش زنه این عصر با وسایل بسیار قدیمی و استفاده از مواد ابتدایی نظیر چوب، استخوان و سنگه•

ت و راندمان بنابراین اقتصاد در این دوره لزوما یک اقتصاد محلی است، مبادله محدود اس. مشخص میشود
مسلط خانواده تولید بسیار پایین است، به عبارت دیگر اقتصاد معیشتی حاکم است، ساخت اجتماعی

250ص . وکالن است
دوره انسان ابزاری-2•
اختن ابزار و در این عصر، اساسی ترین ابداعات تکنیکی از طرفی مربوط به استفاده از فلزات برای س•

251ص .  یرد وسایل می گردد و از طرفی دیگر توسل به شیوه برده داری در مقیاسی وسیع صورت می گ



دوره پیش صنعتی-3•
ن در طول ای. این دوره از قرن دهم میالدی شروع گردیده و تا آخر قرن هیجدم ادامه داشته است•

251ص . مرحله مقدمات انقالب صنعتی به تدریج و به آهستگی فراهم می گردد



تکنولوژی-الف

دادهقراربررسیوهمطالعموردمرحلهپنجدرراانسانیجامعهتکنیکیپیشرفتهایبلژیکی،شناسجامعهژانهانری•
:پردازدمییکهرشرحبهذیالًکهاستشدهقائلخصوصیاتیمراحلازیکهربرایو
ابزاریسنگدوره-1•
مشخصزنهآتشسنگهایواستخوانچوب،نظیرابتداییموادازاستفادهوقدیمیبسیاروسایلباعصراین•

پایینبسیاریدتولراندمانواستمحدودمبادلهاست،محلیاقتصادیکلزومادورهایندراقتصادبنابراین.میشود
250ص.استوکالنخانوادهمسلطاجتماعیساختاست،حاکممعیشتیاقتصاددیگرعبارتبهاست،

ابزاریانساندوره-2•
میوسایلوبزاراساختنبرایفلزاتازاستفادهبهمربوططرفیازتکنیکیابداعاتتریناساسیعصر،ایندر•

251ص.گیردمیصورتوسیعمقیاسیدرداریبردهشیوهبهتوسلدیگرطرفیازوگردد
صنعتیپیشدوره-3•
مقدماتمرحلهاینطولدر.استداشتهادامههیجدمقرنآخرتاوگردیدهشروعمیالدیدهمقرنازدورهاین•

251ص.گرددمیفراهمآهستگیبهوتدریجبهصنعتیانقالب



ایدئولوژی–ب 

:ییمبگوکهاستاندادارائهبتوانایدئولوژیبرایکهراتعریفیترینکوتاهشاید•
.استخودآگاهینوعیایدئولوژی•
عموماوصریحوروشنهایقضاوتوهاایدهسیستمیراایدئولوژیکهاستآندیگرتعریف•

ص.نمایدمیحتشریوتفسیرتوجیه،راجامعهیاگروه،یکموقعیتکهبدانیماییافتهسازمان
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ایدئولوژیطبقه بندی 

:این چهار مالک عبارتند از. اساس چهار مالک می توان انوای از ایدئولوژی را مشخص نمودبر •
.گروهی که ایدئولوژی به ان تعلق دارد-1•
.رابطه بین ایدئولوژی و قدرت-2•
.نحوه عمل ایدئولوژی ها-3•
.محتوای ایدئولوژی ها-4•
ش و تحرک اجتماعی نیز موجب دور شدن و یا گسسته شدن ارتباط بین برادران و خواهران گردیده و  آموز•

پرورش نیز در درون اعضاء خانواده های گسترده ایجاد اختالف نموده و در نتیجه به تدریج موجب از هم 
257ص . گسیختگی آنان می گردد

وسسات، ظهور نخبگان جدید، نخبگان جدید به دنبال گسترش آموزش و پرورش و تحصیالت عالیه، در م-5•
کنوکراتها انجمن های اختیاری نظیر سندیکاهها احزاب سیاسی و همچنین در دولت و یا صنعت به عنوان مدیران، ت

یچیده و غالباً و دولتمردان ظاهر می گردند و بدین ترتیب بین این نخبگان و نخبگان سنتی قدیمی روابطی پ
257ص .پرکشمکش به وجود می آید




