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مبانی «امراجتماعی» روستایی :به سوی جامعهشناسی خودبسنده و بومی
*1

موسی عنبری

تاریخ دریافت - 1395/09/01 :تاریخ پذیرش1395/10/12 :
چکیده
ادبیات جامعهشناسی اجتماعات محلی و روستایی در ایران ،کنش اجتماعی بومی را عمدتاً بر پایۀ ارکان اقتصاد
سیاسی شامل نظام قدرت ،منابع ثروت و شیوههای تولید اقتصادی تحلیل کرده است .به عبارت دیگر در این
گفتمان ،حیات روستایی بیش از هر چیزی با مقوالت «دولت»« ،زمین»« ،آب» و «اشکال بهرهبرداری» تبیین شده
است .با اینکه ارزش تبیینگری این مقوالت با فرض خودبسندگی جامعهشناسی یعنی «تحلیل امر اجتماعی با امر
اجتماعی دیگر» در تنافر است ،اما باید دید این مقوالت چه نسبتی با «امر اجتماعی» دارند و چه سطحی از تبیین
آن را بر دوش میکشند .هدف مقالۀ حاضر ،نشان دادن اهمیت جایگاه «جامع»ها در بازتولید حیات اجتماعی در
جوامع بومی و محلی است .مقاله با تحلیل نقاط قوت و ضعف جامعه شناسی دورکیمی و تأکید بر ادبیات نوین
جامعهشناسی ،شکلی از تحلیل جامعهشناختی با نام «جامعهشناسی خودبسنده و بومی» را معرفی میکند که از
تقلیلگرایی می گریزد و برای تشریح مبانی کنش اجتماعات انسانی خاصه اجتماعات محلی و بومی قابل استفاده
است .جامعه شناسی خودبسنده ،با بیان تعریف نوین از «امر اجتماعی» و «حق میدان» جامعهشناسی ،راهی برای
ورود به مقوالت زمان ،مکان ،طبیعت و اقتصاد می جوید و در مورد نسبت لوکالیتی (نماد طبیعت و مکان) با
کامیونیتی (نماد اجتماع و فرهنگ) داوری میکند .در این برداشت ،نقاط تالقی ذهنیت (باورها و فرهنگ) و
ساختهای مرفولوژیک و مکانی اجتماع روستایی ،مبناهای خلق و تداوم کنش اجتماعی تلقی میشوند .این نوع
جامعه شناسی ،به جای توقف بر مفاهیم ثروت ،قدرت و اقلیم ،بر مفهوم «جامع»ها به عنوان عناصر تنظیمگر کنش
اجتماعی تمرکز میکند .جامعهای عبادتگاهی ،مناسکی ،هنجاری و مبادلهای ،مولد عمل اجتماعی به حساب
میآیند.
کلیدواژهها :تعیین اجتماعی ،جامعهشناسی خودبسنده ،جامعها ،مبانی امر اجتماعی ،واقعیت اجتماعی.

 .1دانشیار گروه مطالعات توسعۀ اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران( .نویسندۀ مسئول) anbari@ut.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
برخی کتابها و آثاری که در زیرمجموعۀ حوزه علوم اجتمااعی قارار داده مایشاوند و حتای
عنوان «جامعهشناسی» دارند ،ماهیت و قلماروی «جامعاهشاناختی» خاود را باه دقات تعریاف
نکرده اند .این امر در حوزۀ جامعهشناسی توساعۀ اجتماعاات روساتایی مصادا دارد .ادبیاات
توسعۀ روستایی تا به امروز ،ادبیاتی با تشخیص حدود و ثغور علمی و معرفتی رشتههای معین
نبوده است ،این ادبیات به اضطرار واقعیت و عینیات توسعه از یک ساو و عالقاۀ دساتگاههاای
اجرایی به تغییر وضعیت از سوی دیگر رشد و اشاعه یافته است .به بیاان دیگار ،محققاانی کاه
وارد این حوزه شدهاند ،به اقتضای دسترسی به منابع و واقعیاات ،دادههاا و تحلیالهاایی اراهاه
کرده و اثر خود را منتشر ساختهاند و نام آن را «جامعهشناسی روستایی»« ،جغرافیای روستایی»،
«توسعۀ روستایی» یا «مردمشناسی روستایی» نهادهاند .ایشان ،در تمیاز بیانش و منظار حرفاهای
خود از دیگر حوزهها ،کمکوشش به نظر میرسند .1زمانی که به آثار مینگریم ،میبینیم که ارادۀ
صریح و محکمی برای جلوگیری از تداخل مرزها و حقو میدانی وجود نداشاته اساتب بلکاه
هدف این بوده است که اثری بیشتر متکی بر مشااهدات و توصایفات درباارۀ واقعیات علمای
نوشته شود .محققان میبایست به سطح شمول و خروج حاوزۀ خاود ،یاا باه تعبیار ماا "حاق
میدان" رشتۀ خود توجه داشته باشند .به ظاهر در ادبیات موجود ،چناین عالقاهای اناد باوده
استب به همین دلیل محتوای کتابهای توسعۀ روستایی در ایران که دارای پیشوند« ،جغرافیاا»،
«جامعهشناسی»« ،مردمشناسی» یا مطالعات روستاییاند ،از حیا

فصاول و محتاوای بحا هاا

بسیار به هم شبیهانداا .مرزهاای تقادم و تاأخر ورود رشاتههاا باه موضاوع و میازان خادمات
رشته های خاص مبهم است .نکند کارهای وافر و سرریزات علمی یک رشته ،مطالب رشتههای
دیگر را بوجود آورده باشد! طبیعی است این موضوع" ،حق میدان" رشاتهای را تیاره مایکناد.
مثالً برخی از نوشتهها با عنوان «جامعهشناسی روستایی» به چاپ رسیدهاند اما محتاوای آنهاا از
مبناها و موضوعات جامعهشناسی توسعۀ روستایی فاصله دارند و نمیتواند لزومااً حاق میادان
جامعه شناسی قرار گیرند ،مگر آنکه با تحلیل و پرداخت دیگری نوشته شاوند ،یاا تغییراتای در
آنها لحاظ شود .باید موضوعات و روشهای تقریر و تفصیل مطالب و فصول کتاب ،اجتمااعی
باشند ،در غیر این صورت با حوزههای دیگر تداخل مییابند .برای مثاال ضارورتی نادارد کاه

 . 1در اینجا با سهو یا عمد آن کاری نداریم ،فقط یک واقعیت را توصیف میکنیم.
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فصول این کتب ،متمرکز بر چیستی و اشکال مفاهیم« ،زمین»« ،آب»« ،شیوههای بهرهبارداری» و
مقوالت همخانوادۀ آن باشند بلکه موضوعات و ماهیتهای اجتماعی بارای نامگاذاری فصاول
ارجحاند .زمین ،آب و دولت فیالنفساه موضاوع مطالعاۀ جامعاهشناسای نیساتند ،مگار اینکاه
شکلگیری اجتماعات و روابط اجتماعی حول این مقوالت را موضوعات جامعهشناختی خواند
که آن نیز خود قابل بح

است ،یعنی آیا میتوان محیط و سیاسات را مباانی رفتاار اجتمااعی

روستایی دانست؟
کتابهای ارزشمند زیادی با عنوان جامعهشناسی نظیر "جامعاهشناسای روساتای ایاران"
(خسروی)1353 ،ب "جامعهشناسی ده در ایران" (خسروی)1372 ،ب "جامعهشناسای روساتایی"
(وثوقی 1373ب نیک خلق1382ب طالاب و عنباری 1384ب پورافکااری )1352ب "جامعاهشناسای
توسعه و توسعهنیافتگی روستایی" (ازکیا  ،1370الف و ب)ب "ششادانگی :مقدماهای در زمیناۀ
جامعهشناسی روستایی" (عجمی)1348 ،ب "جامعهشناسی کشااورزی در ایاران" (لهسااییزاده،
)1375ب "جامعهشناسی توسعۀ روستایی" (لهساییزاده )1379 ،نگاشته شدهاند کاه از اطالعاات
میدانی و دست اول برخوردارند .کتابهای دیگری نیز با نام "جامعهشناسی روساتایی" وجاود
دارند که با اتکا بر کتب اولیاه تادوین شادهاناد (ر . .تقاوی1374 ،ب ترابای1374 ،ب بهاروان،
 .1)1390این کتابها که با نام جامعهشناسای روساتایی و توساعۀ روساتایی در ایاران معرفای
شده اند ،به سرعت به میدان مطالعه وارد شدهاند و دغدغۀ مبرم تفکیک "امر اجتماعی" از غیار
آن ،آنها را به خود جلب نکرده است .در کتب مذکور ،از نظر موضوع ،روش و ساختار ،فرقای
صریح و منطقی میان حوزۀ خود و حوزههای رقیب اعم از جغرافیا ،منابع طبیعای و کشااورزی
در مطالعۀ پدیدههای مورد ارزیابی ،لحاظ نشده است .از اینرو در موضوعات و فصول ،با کتاب
جغرافیایی و مهندسی علوم طبیعی شباهت زیااد دارناد .البتاه کتاابهاایی نیاز باا موضاوعات
اجتماعیتر در حوزههای روستایی خاصه ،یاریگریهاا و تعااون -مانناد فرهناگ یااریگری در
ایران :درآمدی بر مردمشناسی و جامعهشناسی تعاون در ایران (فرهادی )1373 ،وجود دارند که
بر کنش های جمعی مردمی متمرکز بوده و به دلیل موردپژوهیهای خاص با کتب دیگر تفاوت
دارند .آن سوتر در کتب "مبانی جغرافیای روستایی" (سعیدی )1377 ،یا «نظریاههاای توساعۀ
روستایی» (پاپلی یازدی و ابراهیمای )1392 ،نیاز عالقاهای وجاود نداشاته اسات کاه تفااوت
 .1در این مقاله اساساً بر کتب با نام جامعهشناسی تأکید میکنیم .کتب متعدد دیگری در حوزۀ جامعهشناسی روستایی هستند که عنوان
"جامعهشناسی" ندارند .در این مقاله بر آنها توقف نداریم.
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روش شناختی واضح خود با کتب همدست و همسایۀ خود در حوزۀ جامعاهشناسای روساتایی
مشخص شود .حال سؤال این است که این نوع پیشروی ادبیات روستایی ،از اقتضاهات موضوع
و حیات روستایی برمیخیزد یا اینکه میتوان برداشتهای دیگری نیز از موضوع داشات؟ ایان
شباهت ،یا نشانگر وحدت موضوع میان رشتههاست یا وابستگی یاک دساته از کتاب باه آثاار
رشته دیگر اما با نام متفاوت است! شاید مفهوم «توسعه» نیز باعا

شاده اسات کاه میاان ایان

رشتهها ،وحدت موضوعی و روشی ایجاد شود!
در کتب جغرافیایی ،در مباح

مربوط به اجتماع و تعامالت جمعی ،به ویاژه نظریاههاا،

وابستگی به آثار جامعهشناسی وجود دارد .در کار جامعهشناسان نیز در مباح

مربوط به آب و

زمین ،وابستگی به جغرافیا و منابع طبیعی دیاده مایشاود .در ایان میاان ،دو کتااب ساالمندتر
"روستاشناساای در ایااران" (ودیعاای )1351 ،در حااوزۀ جغرافیااا و "مالااک و زارع در ایااران"
(لمبتون )1345 ،در حوزۀ علوم اجتماعی ،بیشتر از همه مورد ارجاع و اعتماد بودهاند.
در اینجا بح

ما منطق و چرایی وابساتگی موضاوعی و محتاوایی کتاب جامعاهشناسای

روستایی به دادههای جغرافیایی و ادبیات اقتصاد سیاسی و بر عکس است .پرسش این است که
اگر جامعهشناسی ،مقولۀ مکانپندار "لوکالیتی" را که کانون مطالعات جغرافیاا ،علاوم طبیعای و
حتی اقتصاد سیاسی است ،کنار بگذارد ،باید بر چه مقوالتی در اجتماعاات محلای و روساتایی
تأکید کند؟ به سرعت میگوهیم "کامیونیتی" .آیا چنین است؟ چاه مبناهاایی را مایتاوان بارای
رفتارها و فعالیتهای اجتماعی روستایی معرفی کرد؟
این مقاله تالش می کند پاسخی برای پرسش باال فراهم کند .نخسات باه ضارورت کاار،
تعریفی از "مبانی" و "مبانی اجتماعی" بیان خواهد کرد .در ادامه مبناهای تنظیمگر یا تعیینگار
عمل اجتماعی بومی و منطق بازتولید حیات اجتماعی در آبادیها تشریح خواهند شد.
چارچوب نظری
مقدمات نظری این بح

را با تعریف و تشریح مفهوم مباانی و مفااهیم همساوی باا آن آغااز

میکنیم .بعد از آن به طرح مفهوم جامعهشناسی خودبسنده و مبانی عمل اجتماعی میپردازیم:
الف) فهم مبانی

مبانی چیست ،چه نسبتی با مفاهیم خویشاوند و همسوی خاود مانناد مباادی ،مقادمات،
اصول ،بنیان و ...دارد .با تمرکز بر آثار و نوشتهها ،به این پرسشها پاسخ میدهیم.

عنبری /مبانی «امراجتماعی» روستایی ...

177

وقتی در ادبیات دانشگاهی و علمی ،صحبت از مبانی یک امر یا رشته میرود ،سه تصاور
و معنا از آن برداشت میشود:
 .1مبانی به عنوان مفاهیم اساسیب در این تعریف ،مجموعۀ مفاهیم و مقوالتی که ،رشاته حاول آن بحا
میکند و قوام میگیرد ،مبانی آن به حساب میآیند .برای مثال مفاهیم پایه در اقتصاد ،بازار ،نیااز ،کااال ،پاول و در
جامعهشناسی مفاهیم ساخت ،هنجار ،کنش اجتماعی و نهاد اجتماعی مفاهیم پایه هستند.
 .2مبانی به عنوان مقدمات :در این نوع تعریف ،مجموعه بح های مقدماتی که نقطۀ آغاز و مباادی یاک
موضوع و رشته هستند به عنوان بنیانهای آن به حساب میآیند .به عبارت بهتر ،گفتارهای مقدماتی شاامل فلسافۀ
وجود و پیدایش ،تاریخ تحول ،کارکردها و مأموریتهای هر رشتهای را میتوان مقدمات پایۀ آن رشته تلقی کارد.
بر اساس دو تعریف فو  ،مبانی همان مفاهیم ،شاخصها و ماموریت مرهی و قابل تعریف هرعلماناد کاه هماواره
قابل ارزیابی و حتی آزموناند .البته این فهم از مبانی ،مختصر و تقلیلگرایانه استب زیرا به اصول درونی و مااهوی
یک رشتۀ پدیده نزدیک است ،حال آنکه مبانی گاهی وجه بیرونی و فرا حوزوی دارند ،یعنی بزرگتار از تحاوالت،
مفاهیم و اقتضاهات خاص یک حوزه هستند .به این ترتیب باید معنای سومی از مبانی را نیز در نظر داشته باشیم.
 .3مبانی به عنوان اصول موضوعه :در این معنا ،مبانی شامل پایهها و مبناهایی مرهی یا ناامرهی اسات کاه
مقوالت و روش ها و مبادی هر رشته بر آن اتکا دارد .در واقع مباانی ،مقاوالتی اسات کاه مباادی و مفااهیم از آن
استخراج میشوند.

برای توصیف دقیقتر مبانی ،باید پرسشهای زیر را پاسخ داد که برخی از مهمتارین آنهاا
به قرار زیرند؟
 oآیا مبانی بدیهی و متعارفاند یا نیازمند اثبات و آزمون هستند؟
 oآیا مبانی هر علم درون عرصه آن علم است یا بیرون آن؟
 oآیا مبانی پیشینی هستند یا پسینی؟ حقیقیاند یا اعتباری؟
 oآیا مبانی همان چارچوب نظری و کاربردی در مطالعۀ پدیدهها و واقعیتهاست؟
 oآیا مبانی قابل تقسیم به حوزۀ نظر و عمل یا انتزاعی و انضمامی است؟

پاسخهای مفروض -و هادی ما در ادامۀ بح  -به برخی از پرسشها چنین است:
 .1مبانی هر رشتهای اصول مسلم و پیش فرضهای بدیهی و گاهی بینیاز از اثبات هستند .این مباانی باا
منطق و بدیهیات عقلی آن رشته مغایر نیستند.
 .2مبانی نقطۀ عزیمت و مبادی نظریه و اعمال در هر پارادایم فکری هستند که زیربنای مفاهیم اصالیاناد
و میتوانند وجه حسی ،معرفتی ،دینی و عقلی داشته باشند.
 .3مبانی ناظر به چگونگی اتصال اصول ،ارکان و مفااهیم پایاه در هار رشاته هساتند .بناابراین در عاین
استقالل از پیشفرضها و اصول هر علم ،بخشی از آنها به شمار میروند .مبانی بیشتر ذهنی ،تفسیری و تجریادی،
اما اصول ،بیشتر اجتماعی و اعتباریاند .مبانی ناظر به مبدأ و مقصد و اصول بیشتر ناظر به مسایرند .باه دلیال ایان
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نوع تمایزات ،مبانی میتوانند در سطوح عام (جهان بینی) و میانی (اصول و فروض عقلی و درونی یاک رشاته) و
خرد (کنشها و ابزارها و )...وجود داشته باشند.
 .4مبانی در عین بداهت قابل تشکیک هستند .نیاز به تحقیق و اثبات نظری و عقلای دارناد .گااهی بارای
اثبات آنها باید از حوزه و قلمرو میدانی رشته مربوطه فراتر رفت .ماهیت پویایی مبانی باع

میشود که اثبات آنها

را آزمونی– مشاهدهای تلقی نکنیم .یعنی باید گفت مبانی عام ،وجه هستیشناختی و اکتشافی دارند و مبانی میاانی
و خاص هر رشته وجوه معرفتشناختی و اثباتی دارند.
 .5مبانی بهرغم اینکه با استداللهای عقلی و ذهنی قابل کشفاند ،اما کشف ،لزوماً نه در عقلهای منفارد
و متفرد بلکه در اجتماعات و جمعها شکل میگیرد .بر این اساس نمیتوان گفت مباانی لزومااً پیشاینی ،نظاری و
فقط در حیطۀ کار فیلسوفان و معرفتشناسان است ،بلکه مبانی با کردارها ،محیط زندگی ،سااختهاای اجتمااعی
وتاریخ ارتباط و همسویی نزدیک دارد .ارتباط دادن مبانی با زمینۀ اجتماعی و محیطی و تاریخی باه معناای نسابی
کردن مبانی نیست ،مبانی در نهایت اعتبار جمعی دارند و عقل جمعی ،اعتبار و محتوای آن را مشخص میکند.
 .6نکتۀ آخر و مهم در ارتباط با فهم مبانی این است که بگوییم مبانی فراتر از یک مفهوم ،اصال ،عنصار،
اراده ،هدف و ساختار است و خصلت زایندگی دارد .مبانی بیشتر به فضا و جوی مایماناد کاه عناصار ،اصاول و
مفاهیم در آن شکل میگیرند و به حرکت می افتند .یعنی مبانی ،انرژی ،سرعت ،حرکت و قدرت نفوذ هر مفهوم را
تعیین میکند .اصول ،رفتارها و نهادها در مبانی روح و قوام میگیرند .مبانی مقوم نهادها و نظامها و در عین حاال
ملتزم به فضاها ،مکانها ،جمعها و گروههاست.

از حی

ارتباط مبانی با مفاهیم و علت و معلول ها نیز باید گفت مبانی بایش از آنکاه در

درون یک حوزه یا متکی بر یک مفهوم تحلیل شود ،در مرز میان مفاهیم ،اصول یا ریشهها قابل
تحلیل است .یعنی مبانی ناظر به کانونها ،زاویهها ،افقها و طولهاست.
ب) جامعهشناسی خودبسنده و مبانی امر اجتماعی

با ورود به ادبیات جامعهشناسی ،مفهوم «خودبسندگی» را در کنار مفهاوم امار اجتمااعی،
توضیح میدهیم.
اولین شکل جامعهشناسی خودبسنده را امیل دورکیم ،جامعهشناس فرانسوی پایاهگاذاری
کردب اماا در جامعاه شناسای دورکایم ،خودبساندگی ،معناای کوچاک و البتاه مبهمای داشات.
جامعه شناسی دورکیمی که در مقابل علوم رقیب مانند اقتصاد ،روانشناسی و فلسفه شکل گرفته
بود ،تعصب خودبسندگی داشت اما به واقع خودبسنده نبود .دورکایم ( ،)1389،1381،1387باا
طرح «واقعیت اجتماعی» ،منزلتی برای جامعهشناسی در مقابل رشتههای دیگر باه وجاود آورد،
این امر مبنای محکمی برای پاگیری معرفتشناسی کالسیک جامعهشناسی بوده است .دورکایم،
مبانی علم اجتماعی را درون خود این علم جستجو میکند و برای عنصر بیرونای ارزش ثاانوی
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قاهل است .بر پایۀ این نظریه ،امر اجتماعی لزوماً تعیینپذیری اجتماعی دارد و از جبریاتهاای
طبیعی و محیطی آزاد است .دورکیم ،معتقد باود بارای هار امار اجتمااعی (نظیار تقسایم کاار
( ،)1381خودکشی ( ،)1389دیان و  )...بایاد "تحلیلای علای و کاارکردی در دامناه و عرصاه
اجتماع" بیان کرد ( .)110 :1387او مدعی بود "تبیین پدیدۀ اجتماعی در تحول انواع اجتمااعی
دیگر"(همان )147 :یا "فهم محیط اجتماعی" ( )125-126جستجو میشود .جملاه معاروف و
صریح او در این زمینه این است:
"علت امر اجتماعی در واقعیت اجتماعی متقدم است نه در حالت شعور فردی یا( "...همان.)123 -122 :

در این جمله پرتکرار و پراستناد در ادبیات جامعهشناسی ،نکتهای هنوز جاای بحا

دارد

و آن تعریف و تفهیم واژه "اجتماعی" و تمیز آن از امر "غیر اجتماعی" است .دورکیم ،اجتماع
را در مقابل انفراد قرار میداد و لذا فراتربودن بر فرد ،بیرونبودن و الزام آوری بر فرد را ماال
اجتماعیبودن واقعیتها قرار داد (همان.)36 ،34 ،19 ،14 :
نکتۀ مهم و البته بح انگیز در تحلیل دورکیم ،چگونگی تعریف «صفت اجتمااعی» ودور
کردن آن از طبیعت و فرد است .1او در بسیاری از توصیفات خاود« ،عماومیباودن» را معاادل
«اجتماعیبودن» میآورد ،اما میبایسات عامیات «اجتمااعی» خاود را از عاامباودگی «طبیعای»
تفکیک کند .محققان علوم طبیعی با استدالل اثرگذاری عام و بدون قید و شرط محیط بر هماه
اجزای زندگی ،نوعی عامگرایی را در زندگی انساانهاا تارویم مایکنناد .دورکایم نیاز ناوعی
عامگرایی را دنبال می کند که از حوزۀ طبیعی باه حاوزه اجتمااعی آماده اسات .باه تعبیار ماا،
دورکیم ،کامیونیتی را باه جاای لوکاالیتی ماینشااند .اماا مشاکل و ابهاامی در عامیات مفهاوم
«اجتماعی» و تعین پاذیری صارف ًا جمعای آن وجاود دارد .زیارا عناصار طبیعای نیاز «عامیات،
برونبودگی ،قهریت و الزامآوری» بر فرد دارند و می توانند منبع رفتارهاا و کردارهاا اجتمااعی
مختلف باشند ،اما لزوماً در عرصه تبیین امر اجتماعی ،محاسبه نمیشوند .جالب است که برخی
از این عوامل فراتر از انتخاب و گزینش فردی هستند .آیا این تاثیر به معنای عمومیباودن آنهاا
 .1ممکن است گفته شود ،تأکید دورکیم بر مفاهیم "تراکم مادی"و سپس "تراکم اخالقی" ،مؤید اینست که وی بر اهمیت مفهوم طبیعات در
تبیین پدیده اجتماعی تاکید کرده است .اما واقعیت اینست که هدف او از تراکم ،برجستهنمودن نیرویهای اجتمااعی باا تأکیاد بار جابجاایی
جمعیتی و تجمع انسانی است نه طبیعت (دورکیم  .)1381اصالً نمیتوان مفهوم طبیعت و تعیینکنندگی آن را از تحلیل تقسیم کار اجتمااعی
دورکیم و حتی جامعه شناسان هم عصر او نتیجه گرفت .اخیراً برخی افراد تالش میکنند جامعهشناسی محیطزیست را با ارجاع به کار وبار و
مارکس و دورکیم بعنوان کالسیکهای محیط زیست بنیان نهند که کارشان از پایه نادرست است .زیرا در جامعهشناسی محیط زیست ،دوبااره
جامعهشناسی در "تعیین" امر اجتماعی تجدید نظر کرده و برای امور" ،تعیین طبیعی" نیز قاهل شده است .موضوعی که وبر و دورکایم باا آن
مخالف بودند و حتی مارکس نیز به نوعی.

180

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ هفتم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1394

نیست؟! پس بین "عمومیت" و "اجتماعیبودن" چه موازنهای برقرار است؟ دورکایم در پاساخ
به این موضوع مینویسد:
" واقعیت اجتماعی چون اجتماعی است عام است ،نه اینکه چون عام است ،اجتماعی است" (همان.)36 :

پس اجتماعی بودن دورکیم فراتر از عامیت و یا در تقابل با آن است .اما مرز اشترا آنهاا
کجاست؟ دورکیم مشخصات ممیزۀ امور عام و امور اجتماعی را از هم تفکیاک نکارده اسات،
فقط به "فرافردی بودن" اشاره کرده است که همین تعبیر ،به ظاهر ،مسئلۀ تفکیک میان عامیات
و اجتماعیت را پوشانده است .بیرونیت و قهریت ،هر دو از صافات امورعاام و اجتمااعی نیاز
هستند ،در عین حال ،عامیت از مشخصاه هاای امار اجتمااعی نیاز هسات .منظاور دورکایم از
اجتماعی بودن ،عمدتاً "فرافردیبودن و تعمیم" است (همان ،)33 :اما ایان صافات باه هماراه
خصلت بیرون بودگی ،قهریت والزام آوری در رخدادهای طبیعی نیز وجود دارد .ظاهراً دورکایم
زمانی که میخواهد از امر اجتماعی در مقابل امر فردی و روانی دفااع کناد ،ناخودآگااه میادان
رخنه و نفوذ دشمن دیگر یعنای امار طبیعای را بااز مایگاذارد .یعنای جاایی کاه مایخواهاد
اجتماعیبودن امر اجتماعی را اثبات کند ،به ورطۀ عامیت میافتاد کاه ناخودآگااه وارد مناقشاه
عامگرایی امر طبیعی خواهد شد .برای مثال پدیدههایی مانناد زلزلاه ،آلاودگی زیساتمحیطای
(مانند الودگی هوا ،تخریب الیۀ اوزون به عنوان نتیجۀ رفتار بشر) ،که فراتر از گزینش افرادناد،
تودهای وهمه گیرند و افراد را فراتر از جنس ،سن ،قد و صافات دیگار دربار مایگیرناد (ر.
عنبری ،)1387 ،چه صفتی دارند؟ اجتماعی هستند یا طبیعی؟ قاعدتاً دورکیم مایگویاد طبیعای
است .اما عمومیت ،الزام آوری ،قهریات و جبریات و فرافاردیباودن آنهاا باا خصاایص امار
اجتماعی دورکیمی همسان است .پس باید سئوال کرد قهریات ،عامیات و صافت جابراناۀ امار
اجتماعی ،چه تفاوتی با قهریت و عامیت امر طبیعی دارد؟!
ال واضح است جبریات و قهریات امار اجتمااعی بارخالف امار طبیعای ،وابساته باه
کام ً
زمانمندی آنست .به گمان بسیار ،علت تداخل امر اجتماعی با امر طبیعای ،حاذف "زماان" در
جامعه شناشی دورکیم است .امر طبیعی زمانمند نیست ،تاریخ نداردب بنابراین جبر و قهارش باه
دلیل غافلگیری و اضطرار آن است .اما جبر و نیروی پدیدۀ اجتماعی به دلیل زمانمنادی ،طاول
عمر و انباشت تاریخ آن است .اگر این منطق تفکیک میان این دو را نداشته باشیم ،تفاوتی میان
امر اجتماعی و امر طبیعی از حی

جبریت وجود نخواهد داشت.

عنبری /مبانی «امراجتماعی» روستایی ...

در بح

181

عمومیت نیز همین مشکل وجود دارد .یعنی ما بایاد تعریاف مشاخصتاری از

عامیت و قهریت امر اجتماعی بیان کنیم که با عامیت امر طبیعی افتارا داشاته باشاد .در اینجاا
برای کمک به جامعه شناسی دورکیمی ،باید عمومیت را بدون در نظر گرفتن مفهوم فرد تعریف
کنیم .بر این اساس ،تعریف چنین است:
عمومیت امر اجتماعی به معنای فراروی و بیرون روی از مرزهاای اجتمااعی و دساتهبنادیهاای گروهای،
قومی ،سنی ،جنسیتی ،طبقاتی و ...نیست ،بلکه عمل درون مرزها و طبقهبندیهاا و تفکیاکهاای اجتمااعی
است .از این نظر ،عمومیت اجتماعی نه بیرونبودگی بلکه درونبودگی و حرکات تحات دساتهبنادیهاای
گروهی است .پس"تعمیم اجتماعی" یعنی عمل درون و میان مرزهای اجتماعی و "تعمایم طبیعای" ،عمال

بیرون و فراتر از مرزهای اجتماعی است.
بدون تعریف های فو  ،فهم حوادث جدید با علل ترکیبای انساانی -طبیعای مانناد گارم
شدن کره زمین و تخریب الیۀ اوزن و غیره ،در قالب مسئلهشناسی دورکیمی بر ما دشوار است.
بنابراین باید در وجه طبیعی و اجتماعی علل رفتارهای اجتماعی کنونی بازنگری و بیشتر تأمال
کنیم.
بهطور کلی ،میتوان نظریۀ "واقعیت اجتماعی" عام را با پرسشهای چندگانۀ "معرفتای"
و "زمینهای" روبرو کرد .از حی

معرفتشناختی میتوان گفت مبانی (و تا حدودی علال) امار

اجتماعی لزوماً در حیطۀ امر اجتماعی نیست مگر اینکه امر اجتماعی را به شیوۀ دیگری تعریف
کرد .هر امری یک مبانی درونحوزهای دارد و یک مباانی بارونحاوزهای .یعنای واقعیاتهاای
اجتماعی هم علت اجتماعی دارند و هم علت غیر اجتماعی .فرض مبانی درونحوزهای که همۀ
علوم تخصصی جدید آن را دنبال میکنند ،کمک میکند که  -دورکیم نیز چنین کارد -عوامال
هر پدیده در خود همان علم جستجو شود .اما واقعیت این است که برخی رفتارهای اجتمااعی
فراتر و در برون از حوزۀ اجتماعی ریشه دارند .بر همین قیاس ،حوزۀ اجتماعی ،علت برخی از
رفتارهای غیر اجتماعی نیز هست.
غیر از نگاه معرفتشناختی ،میتوان نقدی زمینهای و شرایطانگار نیز به نظریاۀ واقعیات
اجتماعی وارد کرد .فقدان دو مفهوم "زمان" و "طبیعت" در نظریاۀ دورکایم ،ظرفیات و تاوان
نظریه را برای تحلیل شرایط اجتماعی کنونی کاهش داده است .واقعیت ایان اسات کاه مفهاوم
طبیعت همیشه در زندگی اجتماعی و فرهنگی انساان حضاور داشاته و هیهگااه از اجتمااع و
فرهنگ جدا نبوده است .اما نظریۀ واقعیت اجتماعی این پیوند را نادیده گرفتاه اسات .در حاال
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حاضر ،ورود طبیعت ،محیط زیست ،ریسک و انتخاب و سبکهای فردی به حاوزۀ رفتارهاای
جمعی ،نظریۀ اجتماعی را متحول کرده است .در همین زمینه ،پرساش از کاار دورکایم کاه بار
اصالت جمع و خودبسندگی درونحوزهای امر اجتماعی تأکید میکرد ،این است که آیا رقابات
یا وفا گروهی که امری اجتماعی است ،بر سر تصرف محیط یاا قادرت نیسات؟ آیاا هادف
رقابت ها ،تصرف و دستیابی بر منافع و مصالح پیرامونی نیست؟ قطعاً ارتباط اجتماع و فرهناگ
آنقدر تنگاتنگ و بارز است که صحبت از هار ناوع انحصاار علای در تحلیال اماور اجتمااعی
نادرست است .درست است که تحاوالت اکولاوژیکی باا تحاوالت اجتمااعی موازناۀ شافافی
ندارند ،اما بین آنها نوعی ارتباط و همبودی وجود دارد .شرایط اجتماعی و دورههاای تااریخی
پرده از این ارتباط بر داشتهاند .در دورههای قبل ،به دلیل کمیاابی کااالهاای خااص ،بیشاترین
رقابت افراد در حوزه های کاالهای کمیاب مانند زمین ،تولیدات ،مصنوعات و  ...بودب اما امروزه
بحران جهان از حوزۀ کاالهای خاص به نحوۀ استفاده و تخصیص "کاالهای عاام و همگاانی"
رسیده است .سابقاً در استفاده از کاالهای عام (مانند هوا ،کرۀ زمین ،طبیعت عاام ،میاراثهاای
جهانی) رقابت وجود نداشته و مصرفپذیری آنها تبعات زیادی نداشاته اساتب اماا اماروزه در
مدیریت این کاالهای عام ،بح

حق و حقو گروههای اجتماعی مطرح شده است .از ایان رو

حضور جامعه شناسی در آن افزایش یافته است .بسیاری از جنبشها و رفتارهای اجتماعی حول
بحران کاالهای عام شکل گرفته اند و نحوۀ مدیریت این کاالها ،بر نگرش و رفتارهای اجتماعی
سایه افکنده است.1
بحرانهای زیست محیطی-انسانی مانند گارم شادن کارۀ زماین ،تخریاب الیاۀ اوزون و
احتمال باال آمدن سطح آب دریاها ،آنتروپای جاوی و  ...از جملاه مسااهلیاناد کاه باه خاوبی
الهامبخش و تعیینگر رفتارهای جمعی و گروهی بودهاند .بنابراین حضور امر طبیعای در رفتاار
اجتماعی ،فرض خودبسندگی نحیف دورکیمی را باا چاالش مواجاه کارده اسات .بهتار اسات
بگوییم جامعهشناسی بدون حضور طبیعت و معنادهی خاص به آن چنادان خودبسانده نیسات.
خودبسندگی جامعاه شناسای دورکایم بارای مقابلاه باا طبیعات باود ،در صاورتی کاه اماروزه
خودبسندگی جامعه شناسی لزوماً در پیوند با طبیعت معنا مییابد .بخش قابل توجهی از تعریف
امر اجتماعی به تحوالت زمینهای خاصه شرایط محیطی وابسته است نه به فهامهاای فلسافی و
 .1همین موضوع ،منشأ شکلگیری جامعهشناسی محیط زیست است .بنابراین این بح ها کامالً از بح های دورکیم و وبر و مارکس به
دورند .جامعهشناسی محیط زیست ،جامعهشناسی مابعد ایشان است.
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نظری .بنابراین امر اجتمااعی صارف ًا قااهم باه امار اجتمااعی متقادم نیسات ،بلکاه باه عوامال
باارونحااوزهای و غیاار اجتماااعی مااوازی نیااز وابسااته اساات .در اینجااا ،طبیعاات بااه واسااطۀ
وحدتبخشی به برخی عوامال دیگار ،جایگااه مبناابودگی و عوامال تعیاینگار یاا تنظایمگار
برونحوزهای را دارد.
بنابراین ما زمانی میتوانیم «خودبسندگی اجتماعی» را افزایش دهیم که طبیعت را نیاز در
میدان مطالعۀ جامعهشناسی قرار دهیم .بیگمان ،بعد از این الصاا  ،امار اجتمااعی و مباانی آن
باید از نو تعریف شود .یعنی باید پاسخ دهیم اگار امار اجتمااعی و مباانی آن فاردی (ذهنای-
روانی) و طبیعی (محیط -تکنولاوژی) نیساتند ،پاس چاه هساتند؟ هماین کاه بگاوییم صارف ًا
جمعی اند ،کافی است؟! جمع ،یا خصلت تجریدی و انتزاعی دارد (مانند وجدان یاا ناخودآگااه
جمعی) یا خصلت انضامامی ،تراکمای و سایمایی (مانناد گاروههاا ،ساازمانهاا یاا تجماع و
اجتماعات) .حال کدام بُعد و خصلت جمع مطمح نظر ماست؟ چگونه میتوان نقاط تالقی این
دو ساحت را توضیح داد؟ ساده تر بگوییم ،رابطۀ ذهنیت جمعی (حافظاۀ جمعای) باا موقعیات
جمعی (مرفولوژی ،نهادها ،گروه ها و )...در قلمرو اجتماعی چیست؟ آیا امر اجتمااعی ترکیبای
از هر دو نیست؟
واقعیت این است که امر اجتماعی خودبسنده ،غیر از صفتِ «فرافردیت» ،دو بعد متعامال
دیگر دارد :نخست انتزاع جمعی که در همسویی آشکار با آگاهی ،ناخودآگااه جمعای ،حافظاه،
فرهنگ ،تاریخ و به معنای فلسفیتر" ،زمان" شکل مایگیارد .دوم انضامام جمعای کاه حاول
مکانها ،سراها ،و محیط و به معنای دقیقتر ،حجم و تعداد شکل میگیرد .آیا نقاط ترکیاب دو
بعد فرهنگ /طبیعت ،ذهنیت /موقعیت ،معرفت /زمینه و زمان /مکان ،بنیانهاای جامعاهشناسای
خودبسنده خواهند بود؟ برای تصریح نحوۀ ترکیب ،باید از اندیشۀ جامعهشناسی بعد از دورکیم
نیز استفاده کنیم.
هانری برگسون (1354ب  )1371فیلسوف علوم انسانی ،اندیشهای حاول ارتبااط مکاان و
زمان در علوم انسانی مطرح کرد .او با انتقاد از عقل تجربی ،تأکید کرد تفکر و اندیشه در علاوم
تجربی حول بُعد و مکان شکل گرفته است و از زمان و توالی به معنای پیوستگی و اتصالی کاه
به ماده و مکان روح ببخشد ،بحثی به میان نمیآورد .از نظر برگساون" ،زماان ،تاوالی حرکات
کیفی پدیدههاست که به معنای تجمع ،تکامل و استمرار است" (همان.)28 :1371،
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ژرژگورویچ (1349ب  )1351جامعه شناس فرانسوی ،با تأکید بر ویژگایهاای"پیهیادگی،
الیهمندی ،کیفیت ،کمیاتپاذیری و ترکیابوارگای جماع و فارد" (هماان ،)110 :1349 ،امار
اجتماعی را به سه نوع "امر اجتماعی ساختمند ،نیمه سااختمناد و سااختناپاذیر" (هماان،
 )58 :1349تفکیک کرد .او به تناسب و ترتیب ساختپذیری ،پیوستار «جامعه– طبقاه-گاروه-
فرقه-اجتماع-توده-افاراد» را موضاوع جامعاهشناسای بیاان مایکناد کاه در آن جامعاه ،نمااد
ساختیافتگی و فرد ،نماد ساختگریزی است .گورویچ با این امر ابعااد مرفولوژیاک ،عینای و
ساختمند واقعیت اجتماعی را به ابعاد کیفی ،زمانمند و ساختگریز آن متصال مایکناد .او باه
تأثیر از برگسون ،زمانها را به دستههای عینای ،ذهنای ،فاردی و آرماانی و  ...تفکیاک کارد و
سیالیت ،توالی و سرعت تغییر واقعیت اجتماعی را مبنایی برای طرح واقعیات اجتمااعی تاام و
دیالکتیکی مطرح کرد (همان42-45 :1349 ،ب .)327-341 :1351
برگسون و گوروویچ هر دو می کوشیدند پدیدۀ اجتماعی را زمانمند ،تااریخی و در عاین
نو و زاینده بخوانند ،از فارض ثباات و ایساتایی آن بکاهناد و در نهایات بار خودبساندگی آن
بیفزایند.
صاحبنظران مکتب آنال نیز به نوعی متأثر از همین اندیشه ،رابطۀ عین و ذهان و زماان و
مکان را در طرح واقعیت اجتماعی بسط دادند .فرناندو بارودل (1372ب )1380تاالش مایکارد
برای فهم تغییرات تاریخی ،از اندیشۀ تاریخ انتزاعی ،کالن و سیاسی فاصله بگیارد و باه تااریخ
اجتماعی واقعی و روزمره بپردازد .او سه شکل سرعت تغییرات یا سرعت زماان در ارتبااط باا
واقعیت اجتماعی را از هم تفکیک کرد" :نخست زمان جغرافیایی که تقرییاً تکراری ،چرخاهای
و نامحسوس است که نوعی تاریخ ساختاری است .دوم زمانهاای اقتصاادی و نهاادی (مانناد
دولت و جوامع و تمدنها) است که زمانی محساوس اسات و تااریخی حدسای را باه وجاود
میآورد .سوم ،زمان واقعی رویدادها و افراد است که بسیار سریع و پویاست و جامعاهشناسای
وظیفه دارد نیروهای نهفته در این عرصه را اشکار کند" (برودل ،نقل در بر .)187 :1381
هانری لفور (1971ب ،)1991در همین مسیر ،مفهوم فضا و عمل فضابنیاد را طرح کرد کاه
بین ذهن و عین و زمان و مکان ،همبستگی ایجاد میکند .او سه فضای حسی (دیداری) ،فضای
مدر (انتزاعی) و فضای واقعی (زیسته) را از هام تفکیاک کارد و بار هماین اسااس وظیفاۀ
جامعهشناسی را فهم چگونگی بازتولید فضا با تأکید بر سه ناوع منطاق دیالکتیاک حرکات در
فضاهای سهگانه (ماده ،عقل و معنا) می داناد .در نظار ایشاان لحظاههاای تولیاد فضاا ،هماان
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لحظههای تولید رفتار اجتماعی یا به تعبیر ایشان امر روزاناه 1اسات (هماان)" .رفتاار فضاایی،
بازتولیدکنندۀ مکانهای ویژه و مجموعههای فضایی میشود کاه تضامینکننادۀ همبساتگی یاا
رقابت اجتماعی است" (لفور.)33-37 :1991 ،
شاید یکی از دقیقترین تعابیر و تحلیلها برای ادغام مفهوم مکان باا کاامیونیتی را ماار
اوژه 2انسانشناس فرانسوی ( )1387بیان داشته است .او از تعبیر "نامکان" 3اساتفاده مایکناد و
میگوید مکانهای بدون تاریخ و بیارتباط باا هویات و تعلقاات" ،نامکاان"اناد .نامکاانهاا و
عرصههای خالی از هویت (فرودگاهها ،راهآهنها و  ،)...مکانهای سکوت ،تنهاایی ،گمناامی و
ناپایداریاند که در فرامدرنیته توسعه یافتهاند.
به طور کلی ،اهمیت تحوالت حضور مرفولوژی (مکاان و زماان) ،فراتار از اندیشامندان
نامبرده ،در نظریۀ عام جامعهشناسی نیز نمود داشته است ،به گونهای که در حال حاضر طبیعات
به واسطۀ عناصر زمان و مکاان ،مفااهیمی فیزکیکای ،خنثای و منفعال نیساتند ،بلکاه مفااهیمی
اجتماااعی ،مااؤثر و فعالنااد و در نظریااهپااردازی اجتماااعی نیااز وارد شاادهانااد و بااه تعبیاار مااا
«خودبسندگی» جامعه شناسی را افزایش داده اند .برای مثال حضاور مفااهیم "فضاا و طبیعات"
درتحلیلهای جامعه شناساان مشاهور اماروزین مانناد آنتاونی گیادنز (1370ب 1384ب  )1995و
آلریش بک (1992ب 1999ب  )1995ناظر به چنین اقبال و درکی از زندگی اجتماعی است.
حال با توجه به ادبیات فراهم شده ،میتوانیم منظور خود از جامعهشناسای خودبسانده را
چنین مطرح کنیم:
جامعهشناسی خودبسنده آن شکل از جامعه شناسیی خودبنییاد و مولید اسی

کیه مبیانی ،مفیاهیم و

موضوعات آن  ،در پیوستاری از لوکالیتی تا کامیونیتی محض در نوسان اس  .موضیوعات ایی نیو
جامعهشناسی ،لزوماً استقراضی یا سرریزی از علوم و رشته های دیگر نیس  ،بلکه در تعامل با آنهیا و
گاهی تولید و تشخیص خود آن اس .

سه اصل مهم این نوع جامعهشناسی عبارتاند از:
 .1تبیین امر اجتماعی با امر اجتماعی دیگرامکانپذیراستب اما مبناهای تنظیم و تعیین عمال اجتمااعی در
تقسیمات اجتماعی و فرهنگی زمان و مکان و نقاط تالقی آنها قابل جستجوستب
 .2امر اجتماعی فراختر و پیهیدهتر از آن است که در تنگنای «واقعیت اجتماعی» دورکیمی تحلیال شاود.
این پدیده ،بدون ترسیم ابعاد عینی -کالبدی و تخیل روانی آن شاناخته نمایشاود .امار اجتمااعی در اماور
1. Daily Life
2. Mark Auge
3. non-place
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طبیعی ،روانی و سیاسی النه و خانه داردب به همین دلیل از ویژگیهای مهم امر طبیعی (یعنی مکاانمنادی و
عینیت) و امر روانی (یعنی ذهنیت و زمان) نیز برخورداراست ،اما گرفتار تقابلهاای دوگاناه عاین و ذهان،
طبیعت و فرهنگ و  ...نمیشود .پدیدۀ اجتماعی از حی

تعیین موقعیتی به مکان و از حی

تعیین ذهنی باه

تاریخ و زمان وابسته است .مفهوم طبیعت با تأکید بر عناصر زمان و مکان در امار اجتمااعی حلاول دارناد.
بسیاری از امور ریشه و سیمای طبیعی دارند ،اما در تراز اجتماعی قابل فهماند .بناابراین ،امار اجتمااعی باا
طبیعت ،ذهنیات و معیشات ارتبااط ناگسساتنی دارد ،اماا از تحلیالهاای تقلیالگارای اقتصااد سیاسای و
روانشناسی (تقلیل به محیط ،فرد ،تولید و دوگانه قدرت /ثروت) گریزان است.
 .3روش تحلیل امر اجتماعی ،پیوستاری است .تحلیل پیوستاری بر این فرض استوار است که پدیدههاای
اجتماعی ناب و مستقل ،قابل تعریف وحصول نیستند ،بلکه در طیفهاا و پیوساتارها قابال بازشناسایانادب
پدیده ها ،بسترمند و اتصالی هستند و لذا تعریفشان بر پایه نوع ارتباطات و اتصاالت با همساایگان صاورت
می گیرد .این نوع تحلیل ،کمتر به مرزهای مشخص حساس است بلکه موضاوع را در تعامال میاان مرزهاا
انتخاب و تحلیل می کند .با تحلیل پیوستاری ،میدان عمل و فرصتهای موضاوعساازی در جامعاهشناسای
آنقدر وسیع می شود که پژوهشگر آن برای تحلیل موضوع خود نیازمند ورود به منطق موسوم به "مطالعاات
چندرشتهای" نیست.

مبانی اجتما روستایی
با توجه به مباحثی که مطرح شد باید چشمانداز و افق جامعهشناسی خودبسنده را معاین کنایم.
افق جامعهشناسی خودبسنده و بومی ،نقطهای است که لوکالیتی با کامیونیتی با هم پیوند برقارار
میکنندب زمان و مکان در اجتماع هضم میشوند و معناا و هویات تاازه مایآفرینناد .در واقاع،
مکانها با اتصال به تاریخ و فرهنگ ،معنای اجتمااعی و هاویتی ماییابناد و موضاوع مطالعاۀ
جامعهشناسی بومی میشوند .با همین اعتبار ،جامعهشناسی میتواند در میدان تااریخ ،جغرافیاا،
فلسفه و اقتصاد ،دیان ،معیشات گاذر کناد و موضاوعساازی اجتمااعی کناد .جامعاهشناسای
خودبسنده ،نقاط تالقی این علوم با جامعهشناسی یعنی مرزهاای اتصاال را مبناهاای تنظایمگار
کنش اجتماعی در نظر می گیرد .به عبارت دیگر مبانی عمل اجتماعی ،در مرزهای میان ذهان و
عین ،زمان و مکان ،طبیعت و فرهنگ و دوگانههای رایم در علوم تخصصایاناد .نقااط تالقای
لوکالیتی و کامیونیتی ،میدان مبنا یا مبانی تنظیمگر یا تعینگر امر اجتماعیاند .هار ناوع انفکاا
میان زمان و مکان و فرهنگ ،امکان مطالعۀ بومی را از میاان برمایدارد .جامعاهشناسای باومی،
مطالعه نحوۀ تناسب زمان با مکان در بسترهای فرهناگ و اجتمااعی اسات .از ایانرو ،در ایان
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شکل از جامعهشناسی ،مبانی رفتار خاصه کنش بومی ،لزومااً درونحاوزهای یاا بارونحاوزهای
صرف دیده نمیشوند ،بلکه نقاط اتصال حوزه با فراحوزه ،مبنا تعریف میشود.
حال پرسش می شود که آیا نقطه مبنا و تالقی ،خودش نام و هویت جدیاد و مساتقلی از
عوامل ترکیبگر دارد؟ اگر بخواهیم نقطۀ مبنا یا فضای تالقی زمان و مکان و امار اجتمااعی را
معرفی کنیم ،نام این نقطه را چه می توانیم بنامیم؟ برای این کار نخست باید دید که اجتماعات،
چگونه محیط ،زمان و مکان را تعریف میکنند و به هویت خاود متصال مایساازند .یعنای باا
تعریف اجتماعمحور و فرهنگبنیان این مقوالت ،می توان بین آنها اتصال برقارار کارد و ارزش
تعیینکنندگی کنش به آنها داد .بر این اساس میتوانیم از دو ترکیب "زمان اجتماعی" و "مکاان
اجتماعی" یا "تقسیم اجتماعی زمان" یا "تقسیم اجتماعی مکان" صحبت کنیم.
زمان اجتماعی ،زمانی غیر اکولوژیک و تحت تقسیم اجتماعی است .این زماان ،ارتبااطی
ال باه مکاان وابساته و متصال اسات .در
است یعنی به عوامل پیرامون متصل است .زماان کاام ً
اجتماعات بومی ،زمان امری درونی ،ساختاری و تکراری استب اما پاره پااره و منقسام اسات.
زمان قابل تقسیم به مقدس ،نامقدس ،حرام ،غیر حرام ،آغاز و انتها (کاشت و برداشت ،بهاار و
تابستان) ،جمع و فرد است .بنابراین هنجار و غیر هنجار ،کار و غیر کار ،خوب و بد بر اسااس
این تعریف و تقسیم اجتماعی زمان صورت میگیرد .این زمان منقسم ،شاکل خاصای از کاار،
رابطه و تکنولوژی را بازتولید میکند .برای مکان نیز همین تقسیم اجتماعی وجاود دارد .مکاان
اولین مبنای تعریف و هویت هر چیز است و لذا هر امری در اتصال با آن معنای واقعی خود را
می یابدب اما جالب این است که مکان نیز تحت تقسیمبندی افراد امری اجتماعی میشود .مکاان
قابل تقسیم به مقدس و نامقدس ،فراغت یا عبادت ،عمومی یا خصوصی ،دارای قدرت یا تهای
از قدرت است .از این منظار ،مکاان دیگار ظرفای فراتار از اجتمااع نیسات بلکاه میعادگااهی
دروناجتماع است و توسط آن بازتولید میشود .یعنی مکاانک تهای از قادرت ،تقادس و طبقاه
داریم و برعکس .زمان نیز بواسطه در ها وکنش فرهنگی ،مستقل از تقدس و سیاست نیسات.
با این نوع تقسیمات اجتماعی زمان و مکان ،عینیات با ذهنیات متصل میشوند و امر اجتمااعی
وضوح بیشتری مییابد وخودبسندگی آن نیز افزایش مییابد .یعنی علت و معلول اجتماعی هار
دو در میدان جامعهشناسی یافت میشوند .نقااط تالقای قطعاات اجتمااعی زماان و تفکیکاات
اجتماعی مکان ،مبانی کنش و هنجار اجتماعیاند .در واقع نقطۀ تالقی مکاان و زماان در بساتر
اجتماعی ،همهنین نقاط اتصال ذهن و عین ،کانون مطالعۀ جامعهشناسی خودبسنده هستند .ناام
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این نقاط تالقی را «جامع» میگذاریم .برای مثال بازار ،مسجد ،معبد ،خرمنجا ،ورزشگاه ،حمام
یا استخر یک مکان اجتماعی است که تنظیمگر رفتار و کانشهاای مردمای اسات .اگار میازان
اثرگذاری یا جبریت این مکانها در ترکیب با اثرگذاری زمان به کمال برسد ،آنگااه ایان مکاان
تبدیل به "جامع" یا "میعادگاه" میشود که قابل فروکاهی به یک مکان نیست .یعنی در پیوستار
زمان و مکان ،نقطه اتصال ها ،هریک انرژی تأثیرگذاری بیشتری بر کنشهاا دارناد .ماثالً زماان
نفوذ و تاثیرگذاری مکان با زمان تاثیرگذاری مکان دیگر متفاوت است .هرجا از اتصال زماان و
مکان به عنوان امور عینی ،نوعی انرژی اثربخش تولید شد ،آن زمان تعیینگری کنش بااال رفتاه
است .حتما باید بدانیم که این اتصاالت را اجتماعات و فرهنگهاا دامان مایزنناد .باه هماین
ترتیب باید بگوییم جامعها ،عرصه و نتیجه اتصال ذهنییات با عینیات هستند .برای مثاال مکاان
«خرمنجا» در روستا ،در «زمان»های خاص مانند زمان برداشت محصول ،یک جامع و میعادگاه
اجتماعی است« .بازار» شهرها در زمانهای خاص یک میعادگاه مردمی است .مکاان مساجد در
"زمان" های نماز ،شاب احیاا ،عاشاورا و ...یاک میعادگااه اسات کاه باه مراتاب اثرگاذاری و
تعیینگری بیشتری بر کنشهای فرد خواهد داشت .یک زیارتگاه یا معباد یاا یاک مکاان مثال
قبرستان ،در "زمان"های خاص ،قدرت نفوذ بیشتری بر کردارهای مردمی خواهد داشت.
بهطور کلی از اتصال زمانها و مکان های اجتمااع انساانی ،یاا ذهنیات و عینیات حیاات
انسانی" ،جامع"هایی در انواع مختلف خلق میشوند که از نظر ما مبانی کانش اجتمااعیاناد".
جامعها" فضاهای برساختهشده و در عین حال گردآورندۀ افرادندب میعادگاههاای کانشساازند.
یکدستی و همشکلی کنشها در جامعها ،نشانه جمعیبودن آن است.
جامعها در مناطق روستایی شاامل کلیاۀ میعادگااه هاا یاا ساراهای جمعای ،عبادتگااهی،
معیشتی ،مناسکی ،و هنجاری شامل :مساجد ،مصلیها ،تکایا ،امامزادهها ،خانقاهها ،صاومعههاا،
میدانها ،قبرستانها ،بازارها ،خرمن جاها ،حمام ها (عمومی) کاروانسراها و  ...هستند .به منظور
دستهبندی و تشریح نیروی اثرگذار جامعها در اجتماعات محلی آنها را باه چناد دساته تقسایم
میکنیم:
الف) جامعهای عبادتگاهی :کلیۀ مکانهای خاص اعمال مذهبی اعم مساجد ،خانقاههاا،
امامزادهها ،حسینیهها و  ...هستند .مهمترین جامع عبادتگاهی در ایاران "مساجد" باوده اسات.
«امامزاده»ها و«تکایا» شکل دیگری از جامعها بوده اند که آنها را در شمار جاامعهاای مناساکی
تشریح میکنیم.
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مساجد به طور منظم ،میعادگاه افراد مختلف در زماانهاای خااص نمااز ،مناسابتهاای
عزاداری ،مراسم ختم و ...بوده اند .گاهی مناسک گذار اعم از تولد ،ازدواج و حتی مرگ با ایان
مکان ارتباط نزدیک داشته است .در واقع ذهنیت مذهبی ،سالو معناوی ،مادیریت سیاسای و
سبک زندگی در مساجد تعلیم داده میشد .گاهی مکتبها و مدارس تعلیمی سانتی نیاز در در
درون یا کنار مساجد بودهاند.
ب) جامعهای مناسکی :این نوع جامعها ،زاینده و مقوم رسوم اخالقی جامعاه باودهاناد.
جامعهای مناسکی وجه ممیزۀ رفتار ،رسام و آیاینهاای ایرانای از ساایر نقااط دنیاسات .ایان
جامعها در عین دینی بودن ،در بستر سرزمین ،هویت و مکان زندگی شکل گرفتهاند .باه دلیال
اهمیت این جامعها ،میتوان آنها را جامعهای بازتولید مناساک اجتمااعی و باه طاور خااص
«مناسک مرگ» خواند .منظور این است که بخش مهمی از دنیاگریزی و کم توجهی به انباشات
و تولید ثروت ،از اثر تعیینگری این نوع جامعها بوده است .مهمترین گونۀ این نوع جاامعهاا،
«مقابر» یا به تعبیر روشنتر «قبرخانه»ها و در شکلی عمومیتر «قبرستان»ها بودهاند .قبرخاناههاا
اعم از امامزادهها ،مکانهای دفن بزرگان دینی ،مقابر خانوادگی و خانقاهها ،اگر چه مکاانهاای
مذهبی و عبادتگاهی هستند اما وجۀ مناسکی و آیینای بیشاتر دارناد .ایان جاامعهاا ،میعادگااه
همیشگی یا نوبهای عموم مردم بودهاند .در این مکانها ،کنشها نیز جمعی و همشکل از جنس
عزاداری ،گریه و نذر و ...هستند.
بارزترین شکل عام جامع های مناسکی روستایی وحتی شهری« ،قبرساتان»هاا باودهاناد.1
قبرستان به عنوان مکان دفن بستگان و عزیزان ،برای همگان محترم است .قبرساتان در ایاران و
به طور خاص در اجتماعات بومی ،کانون تعامال اجتمااعی هنجارسااز باوده اسات .ماداومت
حضور در قبرستان (زیارت اهل قبور) به طور هفتگی ،ماهانه یا ساالنه ،یاد مارگ ،اخاال کام
توقعی ،کم توجهی به دنیا را در رفتارها تقویت میکرد .در واقع با حضاور در قبرساتان ،تأییاد
میکنیم که گذشته و تاریخ مبنای رفتار امروز است و لذا محترم و مقدس استب تایید مایکنایم
که پدران ،بزرگان ،مردگان ،نژاد و تبار در زندگی ما حضور دارند و احتارام و افتخاار باه آنهاا
ضروری است .حتی به طور افراطی به مقابر تفاخر میکنیم.2
 .1بح

داغتر از این گفته را لوهیس ممفورد ،جامعهشناس معروف شهری ،بیان کرده که ایشان به تلویح و گاهی به تصریح ،هسته اولیه

تمدنها و علت وجودی شهرها را گورستانها و نیایشگاهها ذکر کرده است (ممفورد.)1387 ،
 .2الهئکم التکاثر ،حتی زرتم المقابر (سوره تکاثر ،آیات  1و .)2
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ما ایرانیان محیط تعلق خود را جایی مایدانایم کاه از آن برخاساتهایام و در آنجاا دفان
میشویم .به عبارت بهتر ،محیط تعلق جایی است که امواتمان در آنجا دفن است و بر قبرساتان
و گذشتۀ آن کنترل و شناخت داریم .پس تاریخ و هویت ما وابسته به قبرستان است .باه هماین
دلیل عالقۀ زیادی داریم که قبرستانها را پرزینت و نو کنیم و آن را "آرامستان" یا "بهشات"...
بخوانیم .تصادفی نیست که برخی از فر دینی مسلمان خاصه وهابیون ،با ما بر سر مفهوم قبار
و تعریف قبرخانه اختالف جدی دارند.
با این توضیحات ،میتوان گفت قبرستان به ظاهر یک فضا یاا میعادگااه اسات کاه نقطاۀ
اتصال چند عامل ذهنی و عینی است .این میعادگاه ،به واسطه عجاین شادن باا زماان (غاروب
پنمشنبهها ،پنم شنبه آخار ساال ،روزهاای عازاداری اماماان و  )...از چناد حیا

مولاد رفتاار

اجتماعی– فرهنگی است:
( )1نماد «هنجار مرگ» و فناست .حفظ قبرستان و احترام به آن به معنای تصدیق هنجاار
مرگ است .در اجتماعات بومی ،قبرستان جزء محیط زنده و عرصه اجتماع زندگان به حسااب
می آیند .در جوامعی که قبرستان با محیط زنادگی نزدیاک اسات فاصالۀ مارگ و زنادگی نیاز
نزدیکتر است ،لذا این جوامع ،کمتر به تغییر و نوآوری میاندیشند .در مناطق کالن شهری کاه
قبرستانها از منازل فاصله میگیرند مرگ از زندگی فاصله میگیرد و لاذا تناوع ،تفارد ،تغییار و
نوآوری و حیات غالب میشوند .در واقع سبک زندگی از این نوع تغییرخواهی نشات میگیرد.
قبرستان "خرده فرهنگ سوگ" را بازتولید و بادوام میسازد کاه خاود باا مظااهر نوخاواهی و
تغییر سبک متعارض است.
( )2قبرستان میعادگاه مقدس است .این میعادگاه (در زمانهاای خااص) سابک پوشاش،
گویش وجلوهنمایی خاص میآفریند .یعنی همانگونه که مراسمهاای شاادی ،پوشاش ،رناگ و
مدیریت خاص بدن می آفریند ،قبرستان نیز رفتار خاص خود را میآفریند .در جامعۀ روستایی،
قبرستان متعلق به همه ،حتی کودکان است ،برخالف کالن شهرها که قبرستانها حاشیهای ،آنهم
عمدتاً برای حضور بزرگترها تعریف شدهاند .در کالن شهرها ،بهههاا باا قبرساتانها و آداب آن
آشنا نیستند ،زیرا در این مکان حاضر نمیشوند .بنابراین هنجاار مولاد قبرساتان در رفتاار ایان
فرزندان بازتولید نمیشود.
ج) جامعهای هنجاری -معیشتی :فضاهاییاند که هنجاارهاای زنادگی و بقاای جامعاه،
ازجمله حفظ خانواده ،بقای نسل ،همبستگی و عصبیت اجتماعی ،سالمت فردی و اجتمااعی را
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بازتولید میکنند .این جامعهاا« ،انتظاامخاناه» نیاز هساتند یعنای باا تولیاد هنجارهاای نظام و
همبستگی ،کامیونیتی را استمرار می بخشند .از اشکال غالب آن منزل (خانواده) ،حمامخاناههاا،
مکتبخانهها (آموزشگاهها) ،شحنهسراها ،ندامتگاهها و حتی میدانها و  ...بودهاند.
"منزل" یا خانه ،محل تولید نسل و بقاای تباار ،قبیلاه و خاانواده اسات .در منازل ،نیااز
خورا  ،پوشا  ،همسر و امنیت تأمین میشدب اما هادف اصالی آن بازتولیاد ارتبااط نسالی و
خویشاوندی است .این فضا با این کارکرد ،ناوع تفار یاا تجماع سااختمانهاا و گاروههاای
اجتماعی را متأثر میساخت .به واقع تعصب قومی ،عشیرهای در روستاهای ایران حاول جاامع
خانواده و آثار اجتماعی آن شکل گرفته است .عمده جماعهاای هنجااربخش و مناساک گاذار
مانند جشنهای عقد و عروسی ،تولد ،نوروز ،یلدا ،چهارشانبه ساوری ،سایزده بادر در محایط
منزل و تحت آیینها وهنجارهای تقریباً پدرساالر خااص برگازار شادهاناد و از ایان رو الازام
اجرایی داشتهاند.
"گرمابه"یا "حمام عمومی" نیز از دیگر جامعهای مهم روستایی باودهاناد .حماام صارفاً
مکان نظافت و بهداشت نبوده ،بلکه محیطی جمعی با کارکردهای اجتماعی خاص بوده اساتب
مکانی عمومی و فراغتی برای تعامل صمیمی و شاد .در خارج حمام ،اصل جسمپوشی و حریم
سازی برای افراد با اهمیت است .اما در حمام ،جسم خصوصی عیاان مایشاودب فرصاتهاای
خصوصی و جدایی کم میشوندب پوشش و حجاب زدوده میشودب لذا غرورها و فاصلهها کمتر
میشود .حمامها ،محل شوخی و هجوگویی و هزلیات و  ...نیز بودهاند .در این ساونای خناده،
فضا غیر معنوی است و فرصت برای جو گویی و شوخی حتی بدنی و جنسی فراهم اسات.
این محیطِ رها از قدرت ،آزادی گفتگو و شاوخی درباارۀ برخای تاابوهاای اجتمااعی را مهیاا
می ساخت .این مکان ،از قدرت و تقدس رهاست ،لذا امکان خوبی برای آموزش رفتار جنسای
فراهم میکرده است .یعنی اجتماعیشدن جنسی بیش از هر مکاان دیگاری در حماام صاورت
میگرفت .در این گرمخانه ،فرصت برای گفتگو راجع به ازدواج و انتخااب و پیشانهاد همسار
فراوان بوده است .مکانی برای هماندیشی و سمینارهای روستایی بوده است .گاهی اجماعهاای
حمامی حول امور کشاورزی ،خدمات و رسوم اجتماعی ،منبع تغییرات در روستا بوده است.
به طور کلی ،حمام مکانی رها از قدرت ،طبقه ،تقدس (یعنی غیر سیاسی و غیر اقتصاادی
و  )...بوده است از این رو کامالً عمومی و جمعی بوده است .اعمال اجتماعی مهم روساتا اعام

192

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ هفتم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1394

از مرگ (غسل میت و نگاهداشت عزای بستگان) عروسی و شادی (مراسم حمامبری عروس و
داماد) با آن ارتباط وثیقی داشته است.
در کنار حمامها ،برخی اماکن عمومی دیگر مانند میدانهای عمومی روستا ،مراکز آموزش
سنتی( ،مکتبها ) جامع افراد بودهاند .میدانهای فراغات و بازدیاد عماومی ،مکاان نماایش و
آیینهای عمومی ،تجمع دام و گلهها برای رفتن به چرای جمعای و ...از جملاه ایان جاامعهاا
بودهاند.
د) جامعهای تولید و مبادله :این نوع جامعها شامل فضاها و مکانهای عمومی کساب و
کار است .مهمترین جامع کسب و کار در اجتماعات روستایی" ،خرمنگاه"یا "خرمنجا" باوده
است .خرمنجا محل تالقی اقتصاد خام روستایی است .جایی که محصاوالت خاام کشااورزی
انبار میشود و بعد از تبدیل و پاالیش به انبارهای خانه منتقل میشود .معموالً خرمنجا مکاانی
نزدیک به ده و در دسترس عموم مردم اعم از زن و بهه و خریدار و فروشانده ...باوده اسات.
این مکان به امنیت نیاز داشته و میبایست از محافظت عمومی و خصوصی برخوردار باشد.
خرمن جا ،مکاان خریاد و فاروش و مبادلاۀ محصاوالت هام باوده اسات" .وعادههاای
سرخرمن" ،یعنی اینکه در این مکان ،حقو نیروهای خادماتی ده ،دساتمزد کاارگران فصالی،
خوشنشینان خدمات رسان به ده ،به صورت جنسی و کاالیی عرضه میشد .محصاوالت قابال
فروش اعم از غالت ،حبوبات ،علوفه دامها ،یونجه و ...در این مکان فروخته میشاد .بناابراین
نظام تعیین قیمت و ارزش اقتصاادی محصاوالت روساتایی باا محوریات خارمنجاا صاورت
میگرفت .از آنجا که در فصل جمع آوری محصول این مکاان جاامع جمعیاتهاای روساتایی
میبود  ،نوعی تعامل ،همکاری و کار جمعای در تبادیل محصاوالت وجاود داشات کاه نظاام
همبندی یا تهاتر کار را بازتولید میکرد .امروزه در شهرها ،به جای خرمنجاها ،بازارهای محلی
و بزرگ و مراکز بورس نشستهاند.
بحث و نتیجهگیری
این مقاله در پی تقویت بنیانهایی »جامعهشناسی باومی یاا محلای» باوده اسات ،یعنای ناوعی
جامعهشناسی که به شدت از تقلیلگرایی میگریزد .مقاله ،نخست از تقلیلگرایی اقتصاد سیاسی
و سپس تقلیلگرایی جامعهشناسی (دورکیمی) بح

میکند و میکوشد نشاان دهاد باا فارض

فربۀ رایم اقتصاد سیاسی که می گوید ،در جامعه ایرانی فضاای عماومی یاا اجتمااع مساتقل از
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دولت و قدرت نداشتهایم ،همسو نیست و برای حوزه اجتماع ،مبانی اجتماعی خااص خاود را
جستجو و البته از دام تقلیلگرایی دورکیمی نیز دوری میکند .این مقاله میگوید ،بینش اقتصااد
سیاسی ،جامعهشناسی را تحت تاثیر قرار داده است و برای آن راهگشا بوده است ،اما گاهی آن
را از موضوعسازی اجتماعیتر دور کرده استب یعنی از ارزش تبیینگری «امر اجتماعی باا امار
اجتماعی دیگر» کاسته است .در دعوای امر اجتماعی با امر سیاسای و طبیعای ،اقتصااد سیاسای
پیروزتر بوده است ،دلیل اصلی آن نیز بیان تعریف تنگدامنه از امر اجتماعی بوده است .تعریف
محدود ما از حقمیدان جامعهشناسی ،میدان را به حوزههای رقیب داده است.
در این مقاله ،برای تبیین مصادیق استیالی اقتصاد سیاسی بار جامعاهشناسای ،باه ادبیاات
«جامعهشناسی روستایی» استناد شده و از ابهامات و دشاواریهاای تحلیال جامعاهشاناختی در
مطالعات اجتماعات روستایی ایران بح

کردهایم .به منظور رفع خألها و کاساتیهاای موجاود

نیز ،رویکرد جامعهشناسی خودبسنده و بومی را پیشنهاد کردهایام .منظورماان ازجامعاهشناسای
خودبسنده این است که از قطبهای لوکالیتی /کامیونیتی ،عین /ذهن و جماع /فارد و طبیعات/
فرهنگ فراتر رفته و میدان مطالعۀ جامعهشناسی وسعت یابد .جامعهشناسی خودبسنده درصادد
است که حریم مطالعۀ جامعهشناسی را فراختر ببیند و مبانی «امر اجتماعی» را ضامن اساتقالل،
در مرز آثار طبیعی و اقتصادی جستجو کند .این نوع جامعهشناسی با بیان تعریفی موسع از امار
اجتماعی ،راهی برای ورود به مقوالت زمان ،مکان ،طبیعت واقتصاد میجوید ،بایآنکاه منطاق
اقتصاد سیاسی را برای تحلیل پدیدۀ اجتماعی به کار گیرد.
جامعهشناسی و بهطور خاص جامعهشناسی روستایی ایاران ،تعریاف «امار اجتمااعی» را
سرحولۀ مطالعات خود قرار نداده و گاهی کلیت روستا و تکنگاری را بر منطق و قواعد روش
جامعهشناسی ،مقدم دیده است .از این رو در موضوعگزینی پژوهشهای خاود ،باا موضاوعات
اقتصاد سیاسی و روش های غیر جامعهشناختی همساو شاده اسات .وابساتگی جامعاهشناسای
روستایی به عوامل طبیعی و به بیان بهتر ،مفاهیم اقتصاد سیاسی ،بدون بیان استداللهای نظاری
و درونزاد جامعهشناختی ،پویایی رشته را تحت تأثیر قرار داده است و به گونهای کاه باهرغام
کاهش عالقمندی به این رشته ،موضوعی خشک و گاهی دور از حوزههای دیگر جامعهشناسی
تعریف شده است!؟ یعنی یا جامعهشناسی غیر روساتایی ایاران ،گرفتاار قلنباهگاویی اسات یاا
جامعهشناسی روستایی مبتال به سادهانگاری و خشکمغزی است!
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البته دلیل این جدایی ،در تغییرات جهاان مادرن و ایاران از یاک ساو و جامعاهشناسای
روستایی از سوی دیگر نهفته است .نظریهها و مفاهیم شیک ،دهن پرکن ،شهرمحور و به ظااهر
فرهنگ گرای که برای توصیف تحوالت روزافزون جهان متولد و تکثیر میشوند ،عرصاه را بار
مفاهیم خشک ،به ظاهر قدیمی و نخنمای جامعهشناسی روستایی تنگ کردهاند ،غافال از اینکاه
این رشته ،قابلیتهای زیادی برای تحول در علوم اجتماعی ایران دارد .این رشته بر پایه دادههاا
و موضوعات و تحوالت داخلی شکل گرفته و بالغ شده اسات ،از ایانرو مناسابتارین نقطاه
عزیمت برای ورود به بح

و مسیری تحت عنوان “جامعهشناسی ایران” است.

به واقع در طول پنجاه سال اول ورود جامعهشناسی باه ایاران در میاان حاوزههاای مهام
جامعهشناسی ،تقریباً بیشترین کتب و آثار به حوزه "جامعهشناسی روستایی" یا "جامعهشناسای
توسعه و تحوالت روستایی" اختصاص دارد که همگی با نام ایران و اطالعات ایرانای نگاارش
یافتهاند ،البته ممکن است پارهای از این آثار به قلم نویسندگان خارجی نوشته شده باشند .ایان
رشته به میزان معقولی از گفتهها یا یافتههای ملل غربی مستقل اسات .همهناین ایان شااخه از
جامعهشناسی به نسبت دیگر حوزهها ،برای اتصال به مساهل اجتماعی باومی و اهتماام در رفاع
مسایل جامعه (مربوطه) بیشتر قابل اتکااء اسات و در عمال نیاز مبناای برخای از برناماههاا و
پروژههای عمرانی در کشور بوده است .به عبارت دیگر ،برای شاروع فعالیاتهاای توساعه در
کشور ،این رشته به مراتب راهگشاتر از حوزههای دیگر است .چه بسا معمای توسعه در ایاران
که به ظاهر در شهرها نهفته است ،ریشه و دلیل روستایی دارد .حتای در طارح مطالعاات باین
رشتهای ،این رشته می تواند به عنوان محل اتصاال یاا گاره گااه اصالی تلقای شاود .متأسافانه
جامعه شناسی ایران به این مسئله چنین نیاندیشیده است و همواره مشغول گردآوری ،ترجماه و
پانویسی به گفتههای غیر ایرانی بوده است .حتی گاهی نیز وسوساه مایشاود کاه موضاوعات
روستایی را از آن قلمروی غیر از جامعه شناسی تلقای کناد کاه اگار ایان تمایال عملای شاود،
فاجعهای برای علوم اجتماعی رسالتمند در ایران است.
باید ترسید که روزی «جامعهشناسی محیطزیست» جای «جامعهشناسی روساتایی ایاران»
یعنی این برند و سرمایۀ ایرانی را بگیرد که البته این کار خطرنا و نوعی زیارآبزنای اسات،
چون جامعهشناسی نوپای محیط زیست ،بیگمان تا سالها گرفتار ترجمه خواهد باود و اصاالً
فراتر از معرفتشناسی شهری نخواهد رفت .یعنی گرفتار مسئلهشناسی شهری ،شاامل آلاودگی
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هوا ،آلودگی صوتی ،ایمنی شهری ،قطع درختان شهر و ...خواهد ماناد ،هایچ یاک از ایانهاا،
مسئله روستایی نیست.
جامعهشناسی روستایی را میتوان با دو روش از افراط در طبیعیزدگای و یاا عکاس آن،
خیال زدگی جمعی در امان نگه داشت .روش اول این است که تعریفماان از امار اجتمااعی و
جامعهشناسی را بازنگری کنیم و بر خودبسندگی در جامعهشناسی تأکید کنیم .باید حول قواعاد
و روش جامعهشناسی ،تعریف نوینی از جامعهشناسی روستایی و میدان مطالعه آن بیان کرد .در
این مقاله چنین تالشی صورت گرفت ،در نتیجاه مفهاوم جاامعهاا ،باه عناوان عناصار اصالی
تنظیمگر هویت و رفتار اجتماعی روستایی معرفی شاد .روش دوم ایان اسات کاه اجتماعاات
روستایی و بومی را فراتر از ترجمه و پانویسی به نظریهها ،نوشتههاا و گفتاههاای خاارجیهاا
بررسی کنیم .با این کار هم بارای جامعاهشناسای عاام فرصاتساازی کاردهایام و هام بارای
جامعهشناسی ایرانی ،واقعیتشناسی .جامعهشناسی باومی ،باه ناوعی معرفاتشناسای باومی و
واقعیتشناسی محلی نیاز دارد که از ترجمه و استناد به تمثیلهای خارجی حاصل نمیشود.
یادداش :
ای مقاله ،مورد مطالعه خود را «ادبیات جامعهشناسی روستایی» انتخاب کرده اس  ،امیا محتیوای آن بابیل تسیری بیه
حوزههای دیگر جامعهشناسی اعم از جامعهشناسی شهری ،جامعه شناسی فرهنگی ،محیط زیس

و ...اس .

196

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ هفتم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1394

منابع
ازکیا ،مصطفی ( 1370الف) .جامعهشناسی توسعه و توسعه نیاافتگی روساتایی ایاران .انتشاارات
اطالعات .چاپ سوم.
ازکیا ،مصطفی (1370ب) .مقدمهای بر جامعهشناسی توسعه روستایی .انتشارات اطالعات.
اوژه ،مار

( .)1387نامکان ها :مقدمهای بر انسانشناسی فرامدرنیته .ترجماه :مناوچهر فرهومناد.

تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
بر  ،بیستر ( .)1381تاریخ و نظریه اجتماعی .ترجمه :غالمرضا جمشایدیها :انتشاارات دانشاگاه
تهران.
برگسون ،هانری لوهی ( .)1354زمان و اراده آزاد ،تحقیق در باب معطیات بیواسطه خودآگاهی.
ترجمه :احمد سعادت نژاد .انتشارات امیرکبیر.
برگسون ،هانری ( .)1371تحول خال  .ترجمه علی قلی بیانی .دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
برودل ،فرناندو ( .)1372سرمایهداری و حیات مادی .ترجمه :بهزاد باشی .نشر نی.
برودل ،فرناندو ( .)1380بازنگری در تمدن مادی و سرمایهداری .ترجمه :فیروزه مهاجر .انتشارات
دیگر.
بهروان ،حسین ( .)1390جامعهشناسی روستایی .نشر جامعهشناسان.
پاپلی یزدی ،محمد حسینب ابراهیمی ،محمد امیار ( .)1392نظریاههاای توساعه روساتایی .نشار
سمت.
پورافکاری ،نصراهلل ( .)1352جامعهشناسی روستایی ،روش پژوهش در روستاها .نشر نوبل.
ترابی ،علی اکبر ( .)1374جامعه شناسی روستایی :نظری در زندگانی اجتماعی روساتاییان ایاران.
نشر سروش.
تقوی ،نعمت اهلل ( .)1374جامعهشناسی روستایی .انتشارات دانشگاه پیام نور.
خسروی ،خسرو (  .) 1372جامعهشناسی ده در ایران .مرکز نشر دانشگاهی.
خسروی ،خسرو ( .)1353جامعه شناسی روستایی در ایران .انتشارات دانشاکده علاوم اجتمااعی
دانشگاه تهران.
خسروی ،خسرو ( .)1360مسئله ارضی و دهقانان تهیدست در ایران .نشر بیداری.
دورکیم ،امیل ( .)1381دربارۀ تقسیم کار اجتماعی .ترجمه :باقر پرهام .نشر قلم.
دورکیم ،امیل ( .)1387قواعد روش جامعه شناسی .ترجمه :علی محمد کاردان .انتشارات دانشگاه
تهران.
دورکیم ،امیل ( .)1389خودکشی .ترجمه :نادر ساالرزاده امیری .ناشر :دانشگاه عالمه طباطبایی.

عنبری /مبانی «امراجتماعی» روستایی ...

197

زاهدی مازندرانی ،محمد جواد ( .)1373مروری تحلیلی بر سیر تحقیقات روستایی و عشایری در
ایران .فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال دوم ،ش ،6صص .151 -79
سعیدی عباس ( .)1377مبانی جغرافیای روستایی .انتشارات سمت.
سلمان زاده ،سیروس ( .)1369مشاکالت علمای تحقیقاات جامعاهشناسای روساتایی در ایاران.
مجموعه مقاالت سمینار تحقیق و توسعه 26-28 ،تیرماه  ،1368تهران ،سازمان پاژوهشهاای علمای و
صنعتی.
طالب ،مهدی ( .)1372مدیریت روستایی در ایران .انتشارات دانشگاه تهران.
طالب ،مهدی و موسی عنبری ( .)1384جامعهشناسی روستایی .انتشارات دانشگاه تهران.
عجمی ،اسماعیل( .)1348ششدانگی ،پژوهشی در زمینه جامعهشناسی روستایی .شایراز :دانشاگاه
پهلوی.
عنبری ،موسی ( .)1387تحلیل مساهل و کاستیهای پژوهشهای نوین در جامعهشناسای توساعه
روستایی .فصلنامه روستا و توسعه ،شماره.1
عنبری ،موسی( .)1387جامعهشناسی فاجعه .انتشارات دانشگاه تهران.

فرهادی ،مرتضی ( .)1373فرهنگ یاریگری در ایران :درآمدی بر مردمشناسای و جامعاهشناسای
تعاون در ایران .مرکز نشر دانشگاهی.
گورویچ ،ژرژ ( .)1351دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعهشناسی .ترجمه :حسن حبیبای .شارکت
سهامی انتشار.
گورویچ،ژرژ ( .)1349طرح مساهل جامعه شناسی امروز .ترجمه :عبدالحسین نیک گهر .انتشارات
پیام.
گورویچ،ژرژ ( .)1358جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی .ترجمه :حسن حبیبی .شرکت
سهامی انتشار.
گیدنز ،آنتونی ( .)1373مبانی جامعهشناسی .ترجمه :منوچهر صبوری .نشر نی ،چاپ اول.
گیدنز ،آنتونی ( .)1378تجدد وتشخص .ترجمه :ناصر موفقیان .نشر نی.
گیدنز ،آنتونی ( .)1380پیامدهای مدرنیته .ترجمه :محسن ثالثی .نشر مرکز.
لمبتون .ان . .س .)1345( .مالک و زارع در ایران .ترجمه :منوچهر امیری .مرکز انتشارات علمی
و فرهنگی.
لهسایی زاده ،عبدالعلی ( .)1375جامعهشناسی کشاورزی در ایران .انتشارات دانشگاه شیراز.
لهسایی زاده ،عبدالعلی ( .)1379جامعهشناسی توسعه روستایی .شیراز :انتشارات زر.

1394  پاییز و زمستان،2  شمارۀ، دورۀ هفتم،)شهری-توسعۀ محلی (روستایی

198

 ترجماه. دگرگونیهاا و دورنماای آن، خاستگاهها، شهر در بستر تاریخ.)1387(  لوهیس،ممفورد
. چاپ دوم، موسسه خدمات فرهنگی رسا.احمد عظیمی
. انتشارات چاپخش: تهران. جامعهشناسی روستایی.)1382(  علی اکبر،نیک خلق
. چاپ پنجم، انتشارات کیهان. جامعهشناسی روستایی.)1373(  منصور،وثوقی
 ساازمان، تهاران. جامعاه شناسای مسااهل اجتمااعی و فرهنگای روساتا.)1384(  منصور،وثوقی
.شهرداریها و دهیاریهای کشور
. انتشارات دانشگاه تهران. روستاشناسی در ایران.)1351(  کاظم،ودیعی
Beck U. (1992). Risk Society: Toward a New Modernity. london ,Sage.Pub.
Beck U. (1993). The invention of politic. Cambridge, polity press
Beck U. (1999). Word Risk Society, U.S.A. Blackwell pub. Ltd. Polity press.
Giddens A. (1995b). Risk, Trust and Reflexivity .In Reflexive Modernization….. By
Beck U. Giddens A. Lash S.. London, Polity Press.
Lefebvre H. (1971). Everyday life in Modern World. Translated: S. Rabinovitch.
Harper and Row Pub.
Lefebvre H. (1991). The Production of Space. Translated: D. N. Smith. Oxford.
Blackwell Pub.

