








مجموعه آگاهی هایی که درطول (:حاصل اززندگی )دانش عمومی-1: طبقه بندی دانش 
(زندگی درتعامل بادیگران به دست می آید

بدون شناخت ودانش حاصل اززندگی                   تجربه ،دشواری                 افزایش ذخیره دانشی  

.دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیره دانش ماست

.مطالعه واندیشه دقیق وعمیق دردانش عمومی است: دانش علمی -2
:آثار وویژگی های دانش علمی

.می تواند از حقایق شناخت عمومی دفاع کند-1
.دانش عمومی راغنی تر کند-2
.بابروز مشکالت زندگی ،شکل می گیرد ورشد می کند-3



نشیدست برداشتن ازبخشی ازذخیره دا:         تعارض بین دانش عمومی ودانش علمی

ایده های جدید

.تعاریف متفاوت ازدانش علمی وجوددارد

(درجوامع باسایر رویکردها ) جهان متجدد                     علم تجربی وحسی 

ناتوانی                               تعارض



ص 

4





وه بر پیشنهاد می کنیم که برای انجام دانش علمی عال•
روش های حسی و تجربی از روش های وحیانی 

ون عقالنی و شهودی و خرد ورزانه نیز استفاده شود چ
ی برخی از پدیده های اجتماعی جامعه ایران به گونه ا

اهده و هستند که نمی توانیم صرفاً آنها را از طریق مش
.ثبت رفتار بررسی کنیم



رابطه دانش عمومی ودانش علمی 

دانش علمی  فقط تجربی وحسی است وتنها  دانش -
شودمعتبراست ونباید دانش عمومی وارد حیطه دانش علمی

پایه واساس. همه دانش ها ، دانش حاصل از زندگی هستند
لمی ومرزی بین دانش ع. هرگونه دانشی  دانش عمومی است

وعمومی وجود ندارد

دانش دانش علمی ریشه در. دانش عمومی بی اعتبارنیست 
می دانش عل.این دو شناخت متقابل هستند.عمومی  دارد

انی شامل موارد فراتجربی مانند دانش های عقالنی و وحی
.نیز می شوند





ظر مجموعه دانش هایی که پدیده های اجتماعی واجتماعات انسانی راازن:علوم اجتماعی
.اثرگذاری  واثرپذیری برکنش ها وزندگی اجتماعی به صورت علمی مطالعه می کند

:  فواید علوم طبیعی•
شناخت قوانین طبیعت-1
یپیش بینی وپیشگیری حوادث طبیع-2
تسلط برطبیعت-3

: فواید علوم اجتماعی•
شناخت پدیده های اجتماعی-1
ماعیپیش بینی آثار وپیامدهای پدیده های اجت-2
کشف نظم وقواعد جهان اجتماعی وجلوگیری-3

ازآسیب های احتمالی
فراهم ساختن زمینه فهم متقابل انسان ها -4

وجوامع مختلف وافزایش همدلی وهمراهی



:ظرفیت های علوم اجتماعی

داوری ،؛نقد واصالح ارزش ها وهنجارها                 موضع گیری صحیح•

داوری فرصت ها ومحدودیت های علوم طبیعی                 ارائه استفاده صحیح •

(  دلیل اهمیت علوم اجتماعی برعلوم طبیعی)ازعلوم طبیعی 











:جامعه شناسی وانواع آن 

علم شناخت کنش اجتماعی•
علم شناخت ساختاراجتماعی•
مطالعه کنش های اجتماعی وسایر پدیده های خرد    : جامعه شناسی خرد•
کملممطالعه ساختار اجتماعی وسایرپدیده های کالن              : جامعه شناسی کالن•



سه حوزه فکری جامعه شناسی

وبیرونی عینیت گرایی،شی انگاری واقعیت اجتماعی،خارجی وجبری: اصالت واقعیت اجتماعی•
کارکردگرایی.ساخت گرایی .اثبات گرایی.رئالیسم. بودن واقعیت

عمل .گیارزشی وباعقبه فرهن. ذهن گرایی،واقعیت بیرونی نیست:اصالت تعریف یاتفهیم•
عیت نقش فعاالنه انسان درساختن واق. اجتماعی محصول تعریف فرد از موقعیت اجتماعی 

تاری شخصیت ساخ(بیشترمحرک ها ذهنی اند)کنش متقابل نمادین. ایدآلیسم. اجتماعی
.زبان درشکل گیری شخصیت و واقعیت نقش کلیدی دارد. اجتماعی دارد

.(گی اندافرادهم واقعیت رامی سازندهم تحت  تاثیر ساختارهای اجتماعی وفرهن:پدیدارشناسان)
.ودجامعه ازطریق ذهن ها ساخته می شودسپس واقعیت می یابد وتحمیل می ش:برگروالکمن

تنبیه دو تقویت و.ستورفتارهای گذشته اوخارجیتابعی از محرک های فرد رفتار :اصالت رفتار•
روانکاوی فروید.گشتالت.مفهوم اصلی 





نظریه انتقادی

تلفیق دیدگاه های مارکسیتی،مطالعات فرهنگی وروان شناختی •

رسانه ها، مدیریت صنعتی،روشنگری غرب(:1898-1979)هربرت مارکوزه•

مخالف نقدفرهنگ غرب     

(مخالف نقد وتحلیل)جهان تک ساحتی 

(دنراحت طلبی،مصرف مطابق تبلیغات،مشعوف تکنولوژی ش)ایجادنیازهای کاذب



سایردیدگاه های انتقادی
کل شبکه ای پیچیده ازروابط ونگرش ها که موجب ش: ایدوئولوژی (:1918-1990)لویی آلتوسر•

(  باسرکوب قدرت.)دادن به زندگی اجتماعی می شود
د طبقه غالب سرمایه دار نه صرفا از طریق تهدی:مبدع هژمونی (1891-1937)آنتونیو گرامشی•

تعارف و معتبر، بر به خشونت بلکه با ارائه منسجم و قانع کننده افکار و تجربیاتش به مثابه اصول م
لیسا، این کار از طریق نهادهای جامعه مدنی نظیر رسانه های گروهی، ک.جامعه حکومت می کند

هر طبقه ای زمانیکه به قدرت می رسد پیکره ای از .مدرسا و خانواده صورت می گیرد
الم اع( هم در فلسفه و هم در هنر)روشنفکران را پرورش می دهد که تجربه واقعی آن طبقه را

.  کرده و از این طریق با ایده ها و ارزش های روشنفکران دیگر طبقات مقابله می کنند
واجتماع بافرهنگ .  هر ارتباط اجتماعی یک رابطه ی قدرت است(:1926-1983)میشل فوکو•

.قدرت به فرد امکان دیده شدن می دهند



اصول مکتب فرانکفورت

؛مخالفت با پوزیتیویسم و تحقیر آن به عنوان ابزار استعمار•
؛وجود آمدن فرهنگ توده ای بر اثر تأثیر وسایل ارتباط جمعیبه •
؛به فروید و در هم آمیختن اندیشه های فروید با مارکسعالقه مندی •
؛عقل ابزاری سرمایه داریسلطه •
؛فرهنگی و هگلی ایده آلیستی از مفاهیم ماتریالیستی مارکستفسیر •
، وسایل خود بیگانگی انسان معاصر بر اثر نفوذ فرهنگ سرمایه داری و گسترش فناوریاز •

ارتباط جمعی و



جایگاه پارادایم درعلوم

مجموعه ای ازاعتقادات که موجب راهنمایی وجهت دهی به•
ض تئوری وتحقیق وآزمون ها می شودوبه صورت پیش فر
منجر های سواالت اساسی وبنیادینی است که به درک جهان

.می شود
زبان مشاهده آن بی طرف :ویژگی های پارادایم•

اطالعات .جهان به شکل خاصی دیده می شود.نیست
.براساس رویه پارادایم جمع آوری می شود





























.  د مقابله کردبا هر عاملی که مانع تکامل انسان شود بای:پارادایم انتقادی اسالمی

:نکات مشترک پارادایم انتقادی با پارادایم انتقادی اسالمی•
مقابله با سلطه ساختار-1
توجه به عمق پنهان -2
.واقعیت های اجتماعی الیه الیه ومحل ستیز اند-3

:پارادایم انتقادی با پارادایم انتقادی اسالمیتفاوت های 
.درمانگراست-1.                                     فریادگر است-1
.هم بیرونی وهم درونی است-2.                             ظلم بیرونی است -2
.اتصال الهی دارد-3.                پشتوانه فوق بشری ندارد-3



(ل جامعه قدرت پیش بینی وکنتر)کمی،حسی،تجربی ،شناخت نظم اجتماعی :جامعه شناسی تبیینی

(ستنه داوری ، داوری غیرعلمی ا)فهم معنای کنش های اجتماعی ،توصیف ارزش ها : جامعه شناسی تفسیری 

نقدوضع موجودجهت وضع مطلوب ،داوری ارزش ها: جامعه شناسی انتقادی



:انواع تبیین درعلوم اجتماعی

(استقرایی()جدایی دانش ازارزش)تجربی ،حسی •

(قراییاست()تفسیرمعانی وتاکیدبردانش جزیی،خروج ازجهان بینی)تفهمی وتفسیری •

(قیاسی( )استفاده از مالک ارزشی خوب وبد)تجویزی وانتقادی •





(تماعیگذرازخودمیان بینی نسبت به پدیده های اج)آشنایی زدایی
نگاه ازچشم غیر

فته قرارگرفتن پدیده های اجتماعی درجای خودطبق قواعداجتماعی پذیر: نظم اجتماعی•
شده جامعه 

.خروج از انتظارات وقواعدپذیرفته شده جامعه موجب بی نظمی است•
پیش بینی رفتاردیگران-1: اثرات ونتایج نظم اجتماعی

(مشارکت اجتماعی)فراهم ساختن امکان همکاری با دیگران-2
شناخت انتظارات دیگران -3





چگونگی ارتباط پدیده های اجتماعی بایکدیگر: ساختار اجتماعی
(چگونگی تعریف اجزاء وروابط بین آنها)

(اثرگذار واثرپذیر)ساختاراجتماعی پویا : نظام اجتماعی •
پدیده های متاثر: پدیده های هم تغییر•



تشبیه جامعه به بدن یاماشین: جامعه شناسی تبیینی
زیکی نظم مکانیکی ،شناخت پدیده های اجتماعی همانند پدیده های فی

وکنترل آنها وبرقراری نظم 

19و18بی نظمی های قرن -1: دالیل گرایش به پوزیتیویسم•

پیشرفت علوم وتسلط برطبیعت-2



:  نقد رویکردتبیینی

(انسان غیرفعال)نادیده گرفتن اراده انسان ها •
مغلوب شدن انسان دربرابرجامعه•
نگاه تک خطی •
توجه برمناسبات بیرونی ومشاهدات•







آیا ساختارهای اجتماعی مسلط وتغییرناپذیرند؟
خشت بنای جامعه کنش های اجتماعی اند که تغییرپذیرند•
.افرادباتغییرکنش های خودبه تدریج ساختاررادچارتغییرمی کنند•
.یرمی کندباتغییر ارزش ها وکنش ها وداشتن انگیزه ،نظم موجودوساختاراجتماعی تغی•



(:یندیدن ویژگی های کنش های اجتماع)پیامدهای نادیده گرفتن کنش های اجتماعی

( باتاکیدبرنظم مانع خالقیت، ایجادقفس آهنین)خالقیت زدایی•
.  اهداف وارزش ها که ذهنی اندقابل مشاهده  نیستند: )ارزش زدایی واخالق گریزی•

ل کنش های عاطفی ودرونی قاب.فداکاری فضیلت ورذیلت اخالقی وذهنی اند.مهربانی
.(دریافت نیستند

نش توصیف رفتارهای قابل مشاهده                    نادیده گرفتن معنا وانگیزه ک: معنازدایی•
(کاهش شورزندگی ) 







همید؟چگونه می توان معنای زندگی ومعنای کنش انسان های دیگرراف



پیچیدگی پدیده های انسانی واجتماعی 

پدیده شهادت طلبی ،خودکشی ،فداکردن جان برای وطن•
استقبال ازمرگ : شباهت•
انگیزه ونگاه به زندگی : تفاوت •
گیکاهش رفاه ، یا رفاه عمومی باال وکاهش همبست.فقر: دالیل خودکشی •
هویت زدایی ازپدیده های انسانی اجتماعی•









ه درذهن کنشگران براساس معنایی ک:جامعه شناسی تفهمی،تفسیری
.دارند دست به عمل می زنند

فهم کنش •
کنش ها نشانه ای از ذهنیت ودرون •
برای فهم کنش نیازمندمراجعه به زمینه فرهنگی کنشگر•
کنشگرخالق                   تشکیل گروه ها وخرده فرهنگ های مختلف•
..(ی ومانند قوم نگاری،مطالعات موردی،مونوگراف)کیفی : روش فهم کنش های پیچیده •







قدرت ،ثروت ،دانش: سه ارزش ومزیت اجتماعی برتر

قدرت توانایی انجام کاری آگاهانه وارادی•
فردی،اجتماعی،سخت ،نرم                             باکراهت وناشی ازترس: انواع قدرت•
(  مقبولقدرت)قدرت اجتماعی                 نیازمند جلب تبعیت دیگران        بارضایت ومیل درونی•
اقتدار: قدرت مقبول رسمی •
مطابق یک نظام عقیدتی وارزشی: قدرت مشروع •
مطابق حکم الهی: مشروعیت حقیقی•
مطابق ایدئولوژی های ساختگی بشر: مشروعیت دروغین•
حق وباطل: اراده انسان                           مدارمشروعیت : مدارمقبولیت •
قدرت مشروع حقیقی با مقبولیت            قدرت مقبول غیرمشروع•



اشد؟درجامعه دینی قدرت نامشروع می تواند مقبولیت داشته ب

ابزارسخت ،نهادهای نظامی: قدرت سخت •
یتی ها ابزارهای فرهنگی ،رسانه ها ،نهادهای آموزشی،نفوذ فرهنگ ،تاثیر سلبر: قدرت نرم •

...و



سازمان دهی قدرت برای رسیدن به هدفی معین: سیاست
(عام ،خاص)

.داردمجموعه سازوکارهایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود: نظام سیاسی•
.نظام سیاسی با سایرنظام های اجتماعی رابطه متقابل دارد•



(بدترترنه به)حفظ وضع موجود،تغییروضع موجود: اهداف کنش سیاسی واستفاده ازقدرت

اهداف زندگی                دست یابی به فضیلت های انسانی وسعادت همگان•
یت های فعالیت های سیاسی                  دسترسی به جامعه خوب                 دست یابی به فضیل•

انسانی وسعادت
آیا امکان ارزیابی ارزش های سیاسی وداوری درباره آنها وجوددارد؟ 



قوانین اجتماعی قابل تعمیم نیستند.     قوانین طبیعت جهان شمول اند

.دارندمطالعه جوامع وفرهنگ ها ازمنظر خودشان با رویکرد تفهمی وتفسیری ،امکان داوری ن•
جامعه شناسی تفسیری صرفا توصیف ارزش هاست نه داوری•
(ناتوانی دررسیدن به منشاء وعلل نهایی اراده )بحران معنا •



ل اند،داوری تفهمی ها وپوزیتیویست ها محافظه کارند،منفع: جامعه شناسی انتقادی
ارزشی ندارند،باید داوری ارزشی کرد خصوصا درقدرت سیاسی





انواع تفاوت 

....عرب و/ سفیدپوست           بلوچ/ مرد     سیاه پوست/زن: اسمی•
م سواد ک/ فقیر   تحصیلکرده /کم هوش     ثروتمند/قدکوتاه          باهوش / قدبلند: رتبه ای •

....و
..(دانش  و.ثروت .تحصیالت )اجتماعی ..(  رنگ و.هوش.قد)طبیعی :   انواع نابرابری ها•
تفاوت های اسمی،نابرابری های طبیعی،نابرابری های اجتماعی•





وجودنابرابری های اجتماعی ضرورت یا عدم ضرورت 
،همیشه وهمه (مدل لیبرالی)طرفداران قشربندی اجتماعی: رویکرداول•

یعی جابوده،برای بقای جامعه ضروری است،ناشی ازتفاوت ها ونابرابری های طب
.است

د که نابرابری های اجتماعی ان.نقطه شروع رقابت یکسان نیست: نقد رویکرد•
غییررا چندان ت. نقش انسان وجامعه رانادیده انگاشته . نابرابری ها رابیشترمی کند

.ممکن نمی داند
جتماعی نابرابری های ا(مدل کمونیستی)مخالف قشربندی اجتماعی : رویکرددوم •

الکیت ناشی از روابط سلطه جویانه انسان هاست،توزیع برابرثروت وبرداشتن م
.خصوصی  موجب عدالت وبرچیدن قشربندی اجتماعی می شود

ش حذف مالکیت خصوصی موجب ازبین رفتن رقابت وکاهش تالش وکوش: نقد•
.وپیشرفت می شود



نقطه و( رویکرد اول)نقطه شروع  رقابت :طرفداران عدالت اجتماعی: رویکرد سوم 
.اراستناعادالنه بودن با فطرت ناسازگ.عادالنه نیست(رویکرددوم)پایان رقابت 

.مالکیت خصوصی  لغو نمی شودولی امکان رقابت ونقطه شروع یکسان شود•
(ازطریق مالیات)کاهش فاصله طبقاتی -2تامین نیازهای ضروری مردم -1: دولت وظیفه دارد•
.نه رهاسازی مطلق ،نه کنترل مطلق ،امکان رقابت باشد•



جامعه شناسی انتقادی

افرادبازندگی اجتماعی جهان اجتماعی وساختارآن را -1:وجوه زندگی اجتماعی انسان ها•
.می سازدها رامتاثر هرجهان اجتماعی پیامدهایی دارد که زندگی انسان -2.می سازند

.باید توجه توام باشد•
.گاهی ساختارهای دست ساخته انسان اوراتحت سلطه قرارمی دهد•
.بی توجهی به ساختارهای اجتماعی موجب چشم پوشی ازپیامدهای مخرب آن است•
.به دنبال شکل گیری ساختارهای اجتماعی انسانی ترواخالقی تراست•
ارزش ها ،جامعه شناسی رابه داوریوضعیت مطلوب جهان اجتماعی ووضعیت موجود فاصله بین •

.وانتقاد ازآنها می کشاند





(جمهوری اسالمی ایران. )مااست(ملی)شناسنامه سند هویت فردی واجتماعی 

ملت های جدید                     ملی گرایی –جهان متجدد                     دولت : تنازع هویت ها•
نیازبه سیاست گذاری هویتی....(                    باوجوداقوام ،زبان ها ونژادها ،مذاهب و)

همانندسازی 
یکسان سازی سبک زندگی                                                                       )

..(       نسل کشی،کوچ اجباری ،کنترل جمعیت و:گاهی استفاده ازروش های خشن)



رات مداوم پست مدرن                نقد سیاست همانندسازی وتاکیدبرهویت های فردی،محلی،تغیی•
وحدت ملی وهویت ملی نامطلوب ،جهان بدون مرز،درهم ریختن ،(سیاست هویت)هویت ها

فرهنگ ها،بی ثباتی هویت ها ،جهانی شدن وتوسعه ارتباطات 
.دبرخی گروه ها وجوامع ازهویت خوددفاع می کنند ودربرابرجهانی شدن مقاومت می کنن•
ی تاکیدبرتفاوت ها که موجب چندپارگی سیاسی وفرهنگ-1: سیاست هویت دو چهره دارد•

به رسمیت شناختن گروه ها ی درحاشیه وحمایت ازآنها-2.  است

ی تفاوت های قومی ،زبانی ،مذهبی حفظ ولی ساختارسیاسی واقتصاد:مدل تکثرگرا•
واحدضروری





(الگوی تعارف)شناخت متقابل هویت ها 



.مردم دشمن چیزی هستند که نمی شناسند(: ع)حضرت امیر
شناخت متقابل راه آشتی،صفا ،دوستی،اتحاد

.حکومت ها زمینه سازند





ری مهم ترین ارزش ،هدف آفرینش،علت برت: علم دراسالم 
انسان ،علت بعثت،قران کریم کتاب علم است



علوم نافع دراسالم
علوم ابزاری•
علومی که چگونگی استفاده از ابزار را ارزش گذاری می کنند•
.علومی که درباره حقیقت انسان وآغاز وانجام او سخن بگوید•
(رفتارگذشتگان ،شناخت قوانین اجتماعی حال وآینده)علم جامعه وتاریخ•



علوم اجتماعی درقرآن 

توصیف وتبیین زندگی اجتماعی•
نقد وارزیابی جوامع وفرهنگ ها •
(هیسنت های ال)قوانین حاکم برتداوم وتغییر جوامع وامت ها •
جامعه آرمانی،فرهنگ حق ،فرهنگ باطل•
بعثت پیامبران برای ساختن جامعه براساس عدالت•





(انیعلوم اجتماعی زیرمجموعه علوم انس: علم مدنی)مدینه های فارابی 

ا هرچندازابزاره)بی بهره ازعلوم عقلی وعلمی که ارزش ها سخن گوید: جاهلی •
مانند جوامع اساطیری (استفاده کند

برمحورتجربه  عقل   وحی : فاضله•
ت رامی عقل و وحی وعدالت وحقیق)انحراف از مدینه فاضله به صورت عملی:فاسقه •

(شناسد ولی به کارنمی گیرد
النی نظرات ،ارزش ها وامورغیرعق)انحراف از مدینه فاضله به صورت نظری: ضاله •

( ،عقالنی معرفی می شوند



علم مدنی فارابی علوم اجتماعی است زیرا



تجارب االمم(: 421تا320)Maskawaihابوعلی احمدبن محمدبن یعقوب مسکویه 
(نگ هندفره: باروش تجربی وتفهمی وانتقادی )تحقیق ماللهند: ابوریحان بیرونی 

جربی به دنبال شناخت سنت های الهی ،استفاده از روش های حسی وت: ابن خلدون •
علم عمران ،محافظه کار:،عصبیت عامل شکل گیری جوامع ،علم اجتماعی 

ابزار وتالشی ذهنی وعملی برای کسب هرنوع دانش: عقل وانواع آن •
تجربی ،حسی،روشمند،برای پدیده های طبیعی: عقل ابزاری •
(یبرای فهم پدیده ها وکنش های انسانی اجتماع)استداللی : عقل تفسیری •
مثل )برای داوری وارزیابی مناسبات وارتباطات انسانی)قضاوتی : عقل انتقادی •

(عدالت وآزادی 







هیعمل توام با آگا/ آگاهی همراه با عمل : دو ویژگی اجتماعی اساسی جهان اسالم 

،توجه به همبستگی ،تعاون  وهمکاری،امید واطمینان: سایر نشانه های زنده بودن جهان اسالم •
آینده ،برنامه ریزی

فقه : یکی ازمهم ترین شاخه های علوم اجتماعی اسالمی •
ارها صدور احکام وقواعد برای چگونگی رفتاراجتماعی مسلمین،داوری وارزیابی رفت: فقه•

وهنجارها
تجویز راه های رسیدن به وضع مطلوب-2تعیین ویژگی های جامعه مطلوب -1: علم فقه•



نقد





تحت تاثیرفقه شیعه57انقالب مشروطه ،انقالب اسالمی 

نقد



نقد













واقعا 
خسته 
نباشید 


