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چکیده
این مقاله در تالش است از طریق کاربرد یک رویکرد تطبیقی درونی کهه مططه ب بهه تههابه طهرای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی میان ام ر مه رد مقایسهه اسهت و از طریهق یهک م ه پهردازی
ب ردی یی در قالب «منازعه بر سر سرمایه نمادین» که از دیدگاه ب ردی محرک اصلی کنش و واکنش در
ح زه علم یا به عبارتی پ یایی آن است ،طاخصهایی را برای سنجش دقیقتر وضطیت فطلی عل اجتماعی
دانهگاهی در ایران طرح کند.
از دیدگاه ب ردی ن ع سرمایه م رد منازعه در هر میدان است که وجه تهابه یا تمایز آن میدان از دیگر
میدانها است .بر این مبنا دو میدان عل اجتماعی دانهگاهی و روطن کری اجتمهاعی در ایهران بههرغهم
ت اوت در اهداب و روشها به دلیل تهابه در ن ع سرمایه م رد منازعه یطنی سرمایه نمادین قابل مقایسه
با یکدیگر دانسته طدهاند .بررسی منازعه بر سر سرمایه نمادین در دو میدان یاد طده نیز از طریق بررسی
ط اهد در قالب طاخصهای پنجگانهای پیهن اد طده است که عبارتند از :طکلگیهری و تببیهت مکاتهب
فکری رقیب در داخل میدان ،منازعه بر سر مالکیت نمادین پارادایمهای نظری ،تمایز و تهخص نهریات
بر مبنای رویکردهای نظری ،میزان تاثیر بر میدان فکری همج ار و با ح زه م ض عی مهابه و سرانجا
میزان تاثیرگذاری بر تح الت سیاسی -اجتماعی جامطه.
در این مقاله چارچ ب م می و روش طناختی مذک ر به منظ ر بررسی انتقادی وضطیت عل اجتماعی
دانهگاهی در ایران پیهن اد طده و فرضیههایی بر مبنای مطالطات اکتهافی طرح طده اسهت؛ امها بررسهی
نظا مند ط اهد در قالب این چارچ ب م می و روشطناختی و آزمه ن فرضهیهههای منهتج از آن بهه
پژوهش دیگری م ک ل طده است.
واژگان کلیدی  :میدان ،سرمایه نمادین ،عل اجتماعی دانهگاهی و روطن کری اجتماعی
* استادیار جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس؛ رایانامه
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 .1طرح مسئله

به نظر میرسد میان منتقدان و مدافعان علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران توافقی جمعی مبنیی بیر
ضعف نسبی علوم اجتماعی دانشگاهی وجود دارد .برای مثیا میتیوان بیه همای هیای متعیددی
اشاره کرد که در سالیان مختلف در مورد وضعیت علوم اجتماعی دانشگاهی در اییران برزیرار شیده
است1و معموال اشاره به نقاط ضعف و چال های آموزش و پژوه علوم اجتماعی رکن ثابت این
زردهماییهییا میییان عییام ن و کییارزراران علییوم اجتمییاعی بییه شییمار میییرود؛ زرچییه در مییواردی
دستاوردهای علوم اجتماعی نیر مورد اشاره قرار زرفته است.
در یکی از این همای ها کیه توسیا اننمین جامعهشناسیی در سیا  9831بیا عنیوان «علیوم
اجتماعی در ایران :دستاوردها و چال ها» برزرار شد ،منموعه مصاحبههایی نیر با تعداد زیادی از
جامعهشناسان حوزههای مختلف اننام و در پایگاه اط عرسانی اننمن جامعهشناسی منتشر شد.2
بخ عمدهای از این مصیاحبهها بیه ضیعفها و چال هیای متعیددی در وضیعیت فعلیی علیوم
اجتماعی در ایران اشاره کردهاند.3
البته این تعدد و جدیت در بازاندیشی انتقادی نسبت به وضعیت علوم اجتماعی ،ممکین اسیت
لروما به ضعف بیشتر علوم اجتماعی نسبت به دیگر حوزههای علمی مرتبا نباشد؛ بلکیه نیا ر بیر
پتانسیل بیشتر این علوم برای اننام بازاندیشی نسبت بیه وضیعیت دیود باشید؛ بیه عبیارد دیگیر،
ممکن است اساسا وضعیت علم به طور کلی در ایران با نقاط ضعف ،موانع و چال های مشیابیی
مواجه باشد؛ اما احتماال هیچیک از حوزههیای علمیی بیه انیدازه علیوم اجتمیاعی بیه وییژه رشیته
جامعهشناسی ،دارای پتانسیل نظری برای تامل و بازاندیشی انتقادی نسبت به وضعیت دود نیستند؛
 .1برای مثال نگاه کنید به :وضعیت علوم اجتماعی در آموزش و پرورش ()1631؛ جامعهشناسی و توسعه ()1611؛ وضعیت
آموزش علوم اجتماعی در ایران ()1611؛ مسائل علوم اجتماعی ایران ()1631؛ علم بومی علم جهانی :امکان یا امتناع؟
()1633؛ کنکاشهای نظری و مفهومی درباره جامعه ایران ()1631؛ علوم اجتماعی در ایران :دستاوردها و چالشها ()1631؛
کنفرانس ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران ()1631؛ تفکر اجتماعی و جامعهشناسی در خاورمیانه معاصر
()1611؛ سومین همایش پژوهش فرهنگی و اجتماعی در ایران ()1616؛ سومین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری درباره
جامعه ایران (.)1611
 .2قابل دسترسی در ،http://www.isa.org.ir/congress_interviews/2340 :همچنین برای اطالع بیشتر و بروزتر از
نگاه انتقادی جامعه شناسان ایرانی به وضعیت علوم اجتماعی در ایران نگاه کنید به 3Ct3http://yon.ir/ :و
6J33http://yon.ir/
 .6برای اطالع از نتایج تحلیل محتوای این مصاحبهها و مولفههای اصلی مورد اشاره از سوی مصاحبهشوندگان در باب نقاط
ضعف و چالشهای موجود در علوم اجتماعی در ایران نگاه کنید به آروین1611،؛ بررسی انتقادی فرآیندهای علوم اجتماعی
در ایران ،ص.131-163
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زیرا «جامعهشناسی دود ع مت و نشانه همان اموری اسیت کیه توفیفشیان میکنید» (بیرو ،
 ،9831ص )19و ازر بازاندیشی 1به تعبیر زیدنری نقطه تمایر مدرنیته و انسان مدرن از جیان سنت
و انسان پیشامدرن دانسته شود ،آنگاه میتیوان زتیت جامعهشناسیی بازاندیشیی مدرنیتیه و جامعیه
مدرن درباره دودش است و از اینرو پتانسیل بازاندیشیی انتقیادی دربیاره وضیعیت دیود یکیی از
ویژزیهای ماهوی جامعهشناسی نسبت به علوم اجتماعی دیگر است.
نتس وضعیت نیامطلو
با توجه به این م حظهها میتوان زتت به همان اندازه که توافق بر سر ِ
علوم اجتماعی دانشگاهی فرازیر و چهبسا ملمو است ،توافق چندانی بر سر شیاد های معتبیر
برای سنن میران و کیتیت این ضعف وجود ندارد .این ادیت

معنیادار نظیراد بیهوییژه وقتیی

نمودارتر میشود که این سوا اساسی طرح شود که علوم اجتماعی دانشگاهی در مقایسیه بیا کیدام
وضعیت مطلو است که ضعفاش مورد نقد و انتقاد قرار میزیرد.
بسیاری از مدافعان وضعیت فعلیی علیوم اجتمیاعی دانشیگاهی در پاسی تلیوی ی بیه چنیین
پرسشی است که استدال میکنند علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران از همان نقاط ضعف و قیود
و به عبارد د فهتر از همان کیتیتی بردوردار است که مث دودروی ایرانی از نیوع سیمند از آن
بردوردار است .به همان اندازهای که این تولیداد فینعتی پرهرینیه ،دارای اسیتانداردهای پیایین و
ناتوان از رقابت با نمونههای مشابه دارجی هستند ،علیوم اجتمیاعی دانشیگاهی هیم دچیار نقیاط
ضعف و وضعیتی نامطلو در مقایسه با انواع پیشرفته غربیاش است.
از این نظر ،مدافعان وضعیت فعلی علوم اجتماعی دانشگاهی معتقدند تمرکر انتقادی بیر روی
وضعیت این علوم و نقاط ضعفاش ،بی از آنکه مبتنی بر واقعیت و با شاد های دقیق و معتبیر
اننام شود ،از منظری سیاسی و ایدئولوژیک اننام میشود و کلیت موجودیت ایین علیوم را نشیانه
میرود بهجای آنکه با مقایسه واقعی نقاط قود و ضعف نسبی آن در شرایا ایران ،درفدد افی ح
و بیبود وضعیت این علوم برآید.
این مقاله درفدد است از طریق کاربرد یک رویکرد تطبیقی درونی که معطو به تشابه شرایا
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی میان امور مورد مقایسه است و از طریق یک متییومپردازی
بوردیویی در قالب «منازعه بر سر سرمایه نمادین» کیه از دییدزاه بوردییو 2م یر افیلی کین و
واکن در حوزه علم یا به عبارتی پویایی آن است ،شاد هایی را برای سنن دقییقتر وضیعیت
فعلی علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران طرح کند.
1. Reflexivity
2. Bourdieu
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 .2ضرورت رویکرد مقایسهای

به نظر میرسد وقتی ما در یک بررسی انتقادی ،از ضعف یا وضعیت نامطلو یا به تعبیری رایجتیر
و عامیانهتر ،از ناکارآمدی علوم اجتماعی در ایران ف بت به میان میآوریم ،نادودآزاه الگیویی از
علوم اجتماعی قوی یا دارای وضعیت مطلو یا در تعبیری نادقیق کارآمد 1در ذهنمان است که در
مقایسه با آن ،وضعیت فعلی علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران را ضعیف یا نامطلو ییا ناکارامید
ارزیابی میکنیم؛ زرچه ممکن است به این الگوی ذهنیی از وضیعیت مطلیو و اییدهآ تصیری
نکرده باشیم .یک راه تدقیق و تصری الگوی وضعیت پویای علوم در قالب شیاد های روشین و
قابل سنن  ،آغاز از یک رویکرد نظری ،تعریف متاهیم پویایی یا کارآمدی بر اسیا آن رویکیرد
نظری و شاد سازی متاهیم مورد ب ث است .2این در حالی است که وضعیت علیوم اجتمیاعی
در ایران میتواند نه در مقایسه با یک وضعیت ایدهآ در عالم نظر بلکه با یک وضعیت عینی دیگیر
مورد مقایسه قرار زیرد.3
حا ازر به مصادیقی توجه شود که معموال به فورد تلوی ی و تصری نشیده مرجیع مقایسیه
برای بررسی انتقادی وضعیت فعلی علیوم اجتمیاعی دانشیگاهی قیرار میزیرنید ،دو الگیوی راییج
مقایسه به چشم میدورد :یکی مقایسیه وضیعیت فعلیی علیوم اجتمیاعی دانشیگاهی در اییران بیا

وضعیت دیگر علوم مانند علوم پایه یا فنی – میندسی و پرشکی در ایران و دیگری مقایسه وضیعیت
فعلی علوم اجتماعی دانشگاهی با وضعیت علوم اجتماعی در کشورهای پیشرفته.
 .1نگارنده کاربرد مفهوم ناکارآمدی در مورد وضعیت علوم اجتماعی را نامناسب و نادقیق میداند؛ زیرا این مفهوم مدیریتی در
سادهترین تعریف خود ناظر به عدم دستیابی به اهداف بهرغم صرف هزینه است؛ این درحالی است که هدفگذاری برای علوم
اجتماعی به این شکل روشن و مشخص که بتوان عدم دستیابی به آن را با شاخصهایی معتبر مورد بررسی قرار داد ،هدف
بلندپروازانهای به نظر میرسد؛ زیرا اساساً توافقی عام مبنی بر چیستی هدف علوم اجتماعی وجود ندارد ،مگر آنکه به تعبیری
عامیانه و رایج ،هدف علوم اجتماعی را حل مسائل اجتماعی بدانیم که از آنجایی که موضع محقق در زمینه مسائل اجتماعی،
برساختگرایی اجتماعی است؛ بدینمعنا که اساساً محقق معتقد است جامعهشناس در مقام جامعهشناس نمیتواند برای یک
مسئله اجتماعی عینیت قائل شود؛ چراکه مسائل اجتماعی بیش از آنکه از جنس تضادهای واقعی و عینی در جهان اجتماعی
باشند« ،ادعاهایی» در باب تعارض و ناسازگاری و به تعبیری مسئله در جهان اجتماعی هستند که به طور موفقیتآمیزی از
سوی گروههای ذینفع «برساخته» شدهاند ،لذا اساساً نمیتواند با این تعبیر رایج در مورد هدف علوم اجتماعی همرای باشد.
 .2برای نمونههایی از این مطالعات نگاه کنید به :زندوانی1612 ،؛ جانعلیزاده1616 ،؛ بهروان1613 ،؛ معمار1636 ،؛ محمدی،
1631؛ قانعیراد 1631 ،و 1631؛ شارعپور و فاضلی.1633 ،
 .6بحث در مورد ضرورت رویکرد مقایسهای به عنوان چارچوب روششناختی موردنیاز برای دستیابی به عینیت نسبی در
پژوهشهای اجتماعی مفصل تر از آن است که در این مقاله مجال طرح داشته باشد .برای اطالع از بحثی روششناختی در
مورد عینیت پژوهشهای اجتماعی و ضرورت مقایسه وضعیتهای عینی با یکدیگر نگاه کنید به فی :ص .631-611همچنین
نگاه کنید به آروین1611،؛ ویتگنشتاین ،هایک ،گادامر ،درآمدی بر یک روششناسی تلفیقی در علوم اجتماعی.
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نگارنده در جای دیگری 1به طور متصل نشان داده است که اننام این دو مقایسیه تیا چیه حید
دشوار و چال برانگیر است؛ بهویژه از منظر شاد هایی که معموال از آنیا استتاده میشود ماننید
مقایسه تعداد مقالههای  ISIدر رشیتههای مختلیف کیه شیاد چنیدان معتبیر و رواییی بیه نظیر
نمیرسد؛ بدین معناکه سنن زر دقیق آن چیری نیست که درفدد سنن آن است .ماهوی بودن
نق زبان در علوم اجتماعی یکی از دشواریهای استتاده از شاد پی زتته برای اننام مقایسیه
است.2
اما ازر ما به دلیل دشواریهای دو الگوی پی زتته برای مقایسه ،از اننام مقایسه میان وضعیت
علوم اجتماعی دانشگاهی با وضعیت دیگر علوم در ایران یا وضعیت این علوم در کشیورهای دیگیر
فرفنظر کنیم ،چه الگوی جایگرینی برای ت قق آن رویکیرد مقایسیهای در بررسیی وضیعیت ایین
علوم وجود دارد؟ الگوی پیشنیادی نگارنده نا ر به مقایسه مییان وضیعیت روشینتکری اجتمیاعی
(منظور دستهای از روشنتکران که در حوزه تتکر اجتمیاعی – سیاسیی نظرییهپردازی کردهانید و از
همین منظر میتوان آنیا را از روشنتکران ادبی -هنری متمیایر کیرد) و علیوم اجتمیاعی دانشیگاهی
است.
قاعدتا اولین پرسشی که در با این الگوی پیشنیادی برای مقایسه طرح میشیود آن اسیت کیه
اساسا این مقایسه چه توجییی دارد یا به عبارد دیگیر ،بیر مبنیای کیدام وجیوه تشیابه مییان حیوزه
روشنتکری اجتماعی و علوم اجتماعی دانشیگاهی میتیوان دسیت بیه چنیین مقایسیهای زد؟ ایین
پرس بهویژه وقتی جدیتر میشود که انتقادی بنیادی مبنی بر قیا معالتارق بودن این مقایسیه را
در نظر بگیریم از آن جیت که منتقدان احتمالی ،نظریهپردازی در حوزه روشنتکری را معطیو بیه
عمل و تغییر در واقعیت میدانند؛ اما حوزه علم نه به معنای مطلق آزاهی بلکه به معنیای science
را نا ر به کشف واقعیت .از این جیت منتقدان این مقایسه معتقدنید بیهرغم تشیابه یاهری کین
میان این دو حوزه یعنی نظریهپردازی دربیاره جامعیهی اییران ،امیا تتیاود بنییادی اهیدا و نییاد
معطو به این کن  ،باعث تتاود قاعدهمندیهای حاکم بر این دو حوزه دواهد بود .در پاس بیه
چنین پرسشی است که ضرورد بهکارزیری یک چارچو متیومی آشکار میشود تا بیا اسیتناد بیه
آن ،وجوه تشابه یا تتاود میان دو امر مورد مقایسه آشکار شود.
 .1نگاه کنید به آروین1611 ،؛ ص .26-11
 .2برای بحث مفصلتر در این مورد نگاه کنید به داوری اردکانی1633 ،؛ همچنین تفاوت معنادار الگوهای رشد در علوم
اجتماعی و انسانی با علوم پایه و فنی و مهندسی که حتی در نبود مسئله زبان ،امکان مقایسه میان رشتههای مختلف علوم را
دشوار میکند .برای نمونهای از این مطالعات نگاه کنید به Najman & Hewitt, 2003 :همچنین یافتههای مشابهی را
میتوان در داورپناه 1633 ،مشاهده کرد.

412

روششناسی علوم انسانی /س /42ش /11تابستان 1211

 .3چارچوب مفهومی

چارچو متیومی منتخب در این مقاله ،رویکرد بوردیو نسبت به حوزه علم است که بهطور عمیده
علم علم و تاملپذیری» 1و نیر در «انسان دانشگاهی» 2شرح داده شیده و در مقالیههیا و
در کتا « ِ

سخنرانیهای دیگری مانند «ویژزیهای میدان علمی و شرایا اجتماعی رشد عقیل» 3میورد اشیاره
قرار زرفته است .رویکرد افلی نظریاد بوردیو در با علم را شاید بتوان در نقل قو زیر یافت:

«دال ترین عرفة م ضترین علوم ،میدانی اجتماعی است همچون سایر میدانها ،توام بیا
توزیع قدرد و ان صارزریهای  ،منازعاد و راهبردهیای  ،منیافع و مراییای ؛ امیا مییدانی
است که در آن همة این اشتراکاد با بقیة میدانها فورتی داص به دیود میزییرد»(بوردییو،
 ،9111ص 89به نقل از شارعپور و فاضلی ،9831 ،ص.)91

از آنناییکه عرفه علم نیر میدانی اجتماعی اسیت ،دارای ویژزیهیای متییوم مییدان اسیت؛
زرچه این ویژزیها چنانکه در همین نقل قو آمده است در عرفه علیم فیورتی دیاص بیه دیود
میزیرد .ویژزیهای عام میدانهای اجتماعی در اندیشه بوردیو بدین شرح است:
«به طور کلیی ییک مییدان صعرفیهع نیوعی قلمیرو زنیدزی اجتمیاعی اسیت کیه دارای قواعید
سازماندهی داص دود است ،منموعهای از موقعیتها را فراهم میکند و حامی کن های مرتبا
با آن موقعیتهاست .مشارکتکنندزان عرفههای اجتماعی ،درست همانند بازیگران یک بازی در
موقعیتهای متتاوتی قرار دارند .مث  ،وکیلی در یک شیر کوچک و «قاضی دیوان عالی» هر دو در
عرفه حقوقی مشارکت دارند؛ اما موقعیتهای متتاود آنیان فرفیتهای متتیاوتی در ادتیارشیان
قرار میدهد و باعث میشود استراتژیهای متتاوتی برزرینند .از نظر بوردیو کین موجیود در ییک
عرفه فرفا بازتا مکانیکی موقعیتهای تثبیت شده نیست ،بلکه م صو انواع طرحهای متضاد
موضعزیری است( ».به نقل از ج ییپور ،9831 ،ص.)891
بنابراین از نظر بوریو ،یک میدان اجتماعی حداقل دست کم سیه ویژزیی دارد و قاعیدتا مییدان
علمی نیر دارای این سه ویژزی عامی است که در میدان علم شکل دافی به دیود میزیرنید .ایین
سه ویژزی عام عبارتند از :سازماندهی دیاص و قواعید ناشیی از آن ،منموعیهای از موقعیتهیا و
کن های مرتبا با آن موقعیتها که بر مبنای فرفتهای ناشی از موقعیتها و استراتژیهای افیراد
شکل میزیرد؛ اما آنچه باعث اولین ویژزی شکلدهی بیه ییک مییدان میشیود چیسیت؟ در واقیع
1. Science of Science and Reflexivity
2. Homo Academicus
3.The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of Reason
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سازماندهی یک میدان اجتماعی چگونه و بر م ور چیه عیاملی شیکل میزییرد؟ «وجیود اشیکا
مختلف «سرمایه» مییازر سادتاری بنیادین برای سازماندهی میدانها و به این ترتییب شیکلزیری
انواع مختلف «من » و کن های مرتبا با آنهاست( ».همان)
«من میدان را شبکه ،منظومه ،روابا عینی میان موقعیتهایی تعرییف مییکنم کیه بیه دیاطر
وجودشان و به داطر تعینهایی که از طریق وضعیت کنیونی و بیالقوه دیوی بیه عیام ن و
نیادها و دارندزان دوی ت میل میکنند ،به فورد عینی قابل تعریف هسیتند ...بیه دیاطر
سادتار توزیع قدرد (یا سرمایه) که تصاحب آن موجب دسترسی به منافع دافی میشود که
در این میدان م ل نراع هستند و همچنین از طریق رابطه عینیشیان بیا سیایر موقعیتهیا»...
(واکوانت ،9131 ،1ص 81به نقل از جنکینر ،9831 ،ص.)981

بنابراین ،میدان نظام سادت یافته موقعیتهایی است – که توسا افراد یا نیادها اشغا میشود –
که ماهیت آن تعریفکننده وضعیت بیرای دارنیدزان ایین موقعیتهاسیت .مییدان همچنیین نظیام
نیروهایی است که بین این موقعیتها وجیود دارد؛ ییک مییدان از درون بیر اسیا روابیا قیدرد
سادت مییابد .موقعیتهای یک میدان با یکدیگر روابا سلطه ،متابعت ییا هیمارزی (همگیونی)
برقرار میکنند که به دلیل دسترسی هر یک از آنیا به کاالها یا منابعی (سیرمایه) اسیت کیه در ایین
میدان م ل نراع است .این کاالها را میتوان افوال به چیار مقوله تتکیک کرد :سرمایه اقتصیادی،
سرمایه اجتماعی (انواع زونازون روابا ارزشمند با دیگران میم) ،سرمایه فرهنگیی (انیواع و اقسیام
معرفت مشروع) و سرمایه نمادین (پرستیژ و افتخار اجتماعی) (بوردییو ،9119 ،ص 989-991بیه
نقل از همان) .ماهیت این موقعیتها و «تعریف عینی» آنیا ،باید در رابطه آنیا با شیکل مناسیب و
در دور سرمایه جستنو شود .نتس وجود یک میدان بیه معنیای پی فیر زیرفتن و دلیق کیردن
عقیده به مشروعیت و ارزش سرمایهی م ل نراع میدان است .این نتع و ع قیه مشیروع در مییدان
توسا همان فرآیندهای تاریخیای ایناد میشوند که دود مییدان را نییر اینیاد میکننید (بوردییو،
 ،9111ص 33به نقل از همان).
بر اسا آنچه زتته شد ،آنچه به یک میدان تعین میدهید بدینمعناکیه آنیرا از دیگیر مییدانها
متمایر میکند ،نوع سرمایه مورد منازعه در آن میدان است .بر این مبنا ،تشابه افلی دو میدان علیوم
اجتماعی دانشگاهی با میدان روشنتکری سیاسی – اجتماعی ،تشابه در سرمایه مورد منازعه اسیت
که در هر دو میدان سرمایه نمادین است .بنابراین مقایسیه ایین دو مییدان بیر مبنیای نادییده زیرفتن
تتاودهایشان نیست؛ بلکه بر مبنای رویکرد دافی اننام میشود که از آن منظیر ،ایین دو مییدان
دارای قواعد و سازماندهی مشابیی هستند که بر مبنای سرمایه مشابه مورد منازعه شکل میزیرد.
1. Wacquant
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 .4چارچوب روششناختی و شاخصهای عملیاتی

به نظر میرسد متیوم پویایی میدان علم را که در رویکرد بوردییویی معلیو ِ شیکلزیری منازعیاد
جدی بر سر سرمایهی نمادین است ،میتوان در قالب پنج شاد عملیاتی بررسی کرد که عبارتند
از :شکل زیری و تثبیت مکاتب فکیری رقییب در دادیل مییدان ،منازعیه بیر سیر مالکییت نمیادین
پارادایمهای نظری ،تمایر و تشخ نشریاد بر مبنای رویکردهای نظیری ،مییران تیاثیر بیر مییدان
فکری همجوار و با حوزه موضیوعی مشیابه و سیراننام مییران تاثیرزیذاری بیر ت یوالد سیاسیی –
اجتماعی جامعه .در ادامه تعاریف دقیقتری از این شاد های پیشنیادی ارائه شده و در هر میورد
مثا هایی جیت روشنیبخشی به متاهیم مورد ب ث بیان شده است.
 .1-4شکلگیری و تثبیت مکاتب فکری رقیب

به نظر میرسد روشنتکری اجتماعی در ایران از مکاتب مختلتی تشکیل شده که هیر کیدام میدعی
توفیف و تبیین دقیقتر و منطبق با واقع از جامعه ایرانی ،وجوه و نیادهیای مختلیف آن و ت یوالد
اجتماعی  -سیاسی جامعه هستند .این مکاتب زرچیه شیاید بیا نظرییهپردازان افیلی دیود ماننید
شریعتی ،فردید ،آ احمد ،نصر ،شایگان ،سروش و سید جواد طباطبایی و امثا آنیا شنادته شوند،
اما واقعیت میمتر آن است که این مکاتب من صر به آرا و نظریاد ایین نظرییهپردازان افیلی بیاقی
نمانده اند و هر یک دارای شازردان و شارحان مخصوص به دود هستند که درون سنت نظیری پاییه
زذاشته شده از سوی آن نظریهپردازان م وری مشغو به نظریهپردازی هستند.
به همین دلیل است که ما از لتظ «مکتب» برای اشاره به این قطبهای کوچک و بیرر مییدان
روشنتکری استتاده میکنیم؛ چون این مکاتب مختلف دقیقا مشابه همان قطبهای مورد اشیاره از
سوی بوردیو هستند که برای کسب سیم بیشتری از سرمایهی افلی این میدان یعنی سرمایه نمادین
با یکدیگر مبارزه میکنند.
این درحالی است که بنابر تنربه جامعهشناسان ایرانی و تام د بازاندیشانه دود آنیا نسبت بیه
جامعهشناسی دانشگاهی در ایران ،این رشته بعد از حدود نیم قرن که از پایهزیذاریاش میزیذرد،
هنوز نتوانسته است مکاتب مشخصی را درون این رشته شکل دهد؛ بهزونهایکه این مکاتب بتوانند
دانشنویان و پژوهشگران را به سوی دود جذ نموده و بر سر اعتبار نظریاد و پژوه هیایی کیه
بر مبنای پارادایم نظری مکاتب مختلف اننام میشود یا به تعبیر بوردیویی بر سر سرمایه نمادین بیه
مبارزه بردیرند.
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ب یرای مثییا توکییل و رحیمییی )9199( 1در مصییاحبههای اننییام شییده در پییژوه دییود بییا
جامعهشناسان ،ضعف نظریهپردازی تخصصیی در جامعهشناسیی دانشیگاهی را میورد تاییید قیرار
دادهاند .این مسئله همچنین در همای های برزرار شده نیر از سوی جامعهشناسیان مختلیف میورد
اشاره قرار زرفته است .برای مثا در همای مسائل علوم اجتماعی ایران ( ،)9831مسیعود چلبیی
در میرزردی با عنوان «م حظاتی پیرامون برنامه آموزش رشتهی جامعهشناسیی» بیه جرییان غالیب
کارهای نظری که دچار نوعی «آشتتگی نظری» که دود آن را «آنومی جامعهشنادتی» نامیده است،
اشاره کرده و آن را انعکاسی از وضعیت «آنومی اجتماعی» دانسته بود که «جامعه ک سخت بیا آن
دست به زریبان است».
آزاد ارمکی نیر در همین همای در مقالهای بیا عنیوان «جامعهشناسیی و چال هیای آن طیی
نسلهای متعدد؛ زسست یا انباشتگی علمی؟» به ب ث در مورد «عدم شیکلزیری جامعهشناسیی
در اییران (فقییدان مناقشییاد نظییری ،متیییومی و تنربییی) میپییردازد .همچنییین عییدم شییکلزیری
برنامههای ت قیقاتی مختلف که بر روی مسائل مشخصی کار کنند و فقیدان تعیید جامعهشناسیان
ایرانی به یک برنامه ت قیقاتی مشخ عمدهترین ضعتی بوده است که از سیوی ابیاذری ()9831
مورد اشاره قرار زرفته است.
آشکار است که آزمون فرضیه پی زتته مبنی بر وجود مکاتب نظری در روشینتکری اجتمیاعی
در مقایسه با عدم وجود این مکاتب در علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران نیازمند بررسی نظاممنید
این دو حوزه است که در پژوه جدازانهای قابل اننام است ،آنچه در اینجا طرح شده فرفا یک
فرضیه قابل آزمون بر مبنای مطالعاد اکتشافی اننام شده که به منظور روشنیبخشیی بیه شیاد
پیشنیادی ارائه شده است.
 .2-4منازعه بر سر مالکیت نمادین پارادایمهای نظری

یکی از مصداقهای ملمو مبارزه بر سر سرمایه نمادین در میدان روشنتکری ،جدا نظریهپردازان
مختلف بر سر مالکیت نمادین نظریاد ارائه شده است ،یکی از مشیورترین این جدا ها در قالیب
جدا لتظی سید جواد طباطبایی و آرام دوستدار بر سر مالکیت نمادین نظریه امتنیاع اندیشیه در
ایران است که هر یک سعی میکند با استناد به تاری و م توای آثارش ،دود را در ارائه ایین نظرییه
متقدمتر نشان داده و رقیب را به قر زرفتن یا در حالت جدا زونیهترش بیه دزدی نظرییه از دیود
متیم کند.
1. Tavakol, Rahimi
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این در حالی است که به نظر میرسد در حیطه جامعهشناسی دانشگاهی اساسا چنین منازعاد
نمادینی بر سر مالکیت نظریاد بنیادی و قابل توجه در با جامعه ایران و تبییین ت یوالت وجیود
ندارد تا آنناییکه باز بنابر تنربه دود جامعهشناسان ،اغلب نقدها و احیانا جدا های قلمیی مییان
جامعهشناسان در نشریاد تخصصی جامعهشناسی ،بیشتر به تعارفاد دانشگاهی شبیه است تا نقد
جدی نظریاد یکدیگر .همین رویه در جلساد دفاع از پایاننامههای کارشناسیارشد و دکتری هیم
تا حد زیادی فادق است و جامعهشناسان این روند غیرانتقادی حاکم بر فضای دانشگاهی را یکیی
از موانع جدی رشد و پویایی رشتهی جامعهشناسی میدانند.1
این در حالی است که در میدان روشنتکری نه فقیا از ایین دسیت تعارفیاد غیرانتقیادی مییان
مکاتب مختلف وجود ندارد؛ بلکه منازعاد نمادین کیه در قالیب نقیدهای نوشیتاری در نشیریاد
داص هر مکتب فکری منتشر میشود ،آنچنان جدی و پر طو و تتصیل و همراه با جرئیاد نظیری
است که زاهی طرفین دعوا یکیدیگر را بیه نقید و سیوزیری شخصیی میتیم میکننید .در حالیکیه
جامعهشناسان نبود روند انتقادی حاکم بر مناسباد دانشگاهی را ناشی از ضیعف تتکیر انتقیادی و
نبود فرهنگ نقدپذیری در سنت فرهنگی ایرانی (مث با ارجاع به نق های نیادینه به ل اظ فرهنگی
مرید و مرادی در عرفان ایرانی) میدانند؛ امیا در مییدانی بیا حیوزه موضیوعی مشیابه ایین فرهنیگ
انتقادی آنچنان پررونق است که زاه از آن به دعواهای شخصی میان متتکران ایرانی یاد میشود.
آزمون فرضیه طرح شده در این مورد نیر نیازمند یک بررسی نظاممند پژوهشی است و آنچیه در
عملیاتی پیشنیادی بیان شده است.
ایننا طرح شده فرفا جیت روشنیبخشی به شاد
ِ
 .3-4تمایز و تشخص نشریات بر مبنای رویکردهای نظری

پیرو شاد های پیشیین ،میتیوان بیه بررسیی تتیاود میاهوی نشیریاد روشینتکرانه و نشیریاد
تخصصی رشته جامعهشناسی پردادت .نشریاد روشنتکرانه معموال پایگاه فکری یکی از مکاتیب
فعا در میدان روشنتکری م سو میشوند و نویسندزان آن معموال در ارتباط ارزانیک با یکدیگر
و در قالب یک شبکه فکری به تولید و انتشار مطالب میپردازند .بیرای مثیا روشینتکران دینیی در
نشریه کیان ،روشنتکران ملی -مذهبی در منله ایران فردا و حلقه دافیی از اندیشیمندان چی زرا
در منله زتتگو.
این درحالی است که به نظر میرسد نشریاد تخصصی رشته جامعهشناسی از جیت وابستگی
 .1برای مثال نگاه کنید به نگاه کنید به توکل و رحیمی ،2112 ،ص 213؛ همچنین نگاه کنید به مصاحبههای انجام شده از
سوی انجمن جامعهشناسی که در آن برخی جامعهشناسان مانند عبدالحسین نیکگهر و سعید معیدفر به این روند غیرانتقادی
در فضای جامعهشناسی دانشگاهی در ایران اشاره کردهاند.
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نظیری از یکیدیگر

ندارند .حتی شمارههای مختلف یک نشریه نیر منموعه مقالههایی از نویسیندزان متعلیق بیه ییک
حوزه نظری را نمایندزی نمیکند و حداکثر تشابه مقالههای یک شماره تشابه موضوعی اسیت .ایین
عدم تشخ نظری و عدم تعلق به یک پارادایم نظری حتی در قدیمیترین نشریاد علوم اجتمیاعی
مانند نامه علوم اجتماعی نیر به چشیم میدیورد؛ درحالیکیه جیوانترین نشیریاد روشینتکرانه بیه
سرعت به پایگاه نظری یک زروه فکری و مکتب نظری تبدیل میشوند و معموال با انواع روشهیای
مشروع و نامشیروع از ورود نویسیندزان متعلیق بیه حوزههیای فکیری رقییب جلیوزیری میکننید؛
همانطورکه مث نامه علوم اجتماعی به طور عمده م ل نشر مقالههای اساتید دانشگاه تیران اسیت
و نامه مدر م ل نشر مقالههای اساتید دانشگاه تربییت میدر و منلیههیای تخصصیی علیوم
اجتماعی در دانشگاههای شیید بیشتی و ع مه طباطبیایی م یل نشیر مقالیههیای اسیاتید همیان
دانشگاه؛ این درحالی است که دانشگاهها در دارج از ایران دود نماینده یک مرام و مشیر فکیری
هستند که زاهی مکاتب فکری با نام آنیا شنادته میشوند مانند مکتب شیکازو ،مکتیب کمبیریج و
مکتب آ کستورد؛ اما در ایران دانشگاهها فاقد چنین تشخ فکری و نظری هستند.
در واقع آنچه در لتظی انتقادی با عنوان «باند» تایید و نشر مقالههیا از آن ییاد میشیود ،هیم در
نشریاد روشنتکرانه وجود دارد و هم در نشریاد تخصصی جامعهشناسی؛ امیا بانیدهای نشیریاد
روشنتکرانه به طور عمده باندهای فکری هستند که پژوهشگران و نویسندزان فعیا در ییک حیوزه
فکری را شامل میشوند و باندهای فعا در نشریاد تخصصیی جامعهشناسیی از کسیانی تشیکیل
شدهاند که تنیا شاید در وابستگی سازمانیشان به دانشگاه و مییران قیدرد و نتوذشیان در ردههیای
مختلف سازمانی با یکدیگر اشترا دارند .همین مسئله است که باعث میشود مث با تغییر میدیر
زروه یک رشته در یک دانشگاه ،حنم مقالههای منتشر شده از یک یا چند نویسینده دیاص تغیییر
م سوسی پیدا کند ،بدون اینکه این تغییر نویسندزان به معنای تغیییر مشیر فکیری حیاکم بیر آن
نشریه در دورهای داص باشد.
این در حالی است که نشریاد روشنتکرانه از سنت فکری قدرتمندی بردوردارند؛ چنانکه ازر
در یک ل ظه از زمان و بنا به دالیلی تمامی نویسندزان ییک نشیریه کیه متعلیق بیه مشیر فکیری
دافی هم هستند از آن نشریه دارج شوند معموال نشریه برای دورهای تعطیل شده و در دوره بعدی
انتشار هم کل رویکرد نظری حاکم بر نشریه دچار تغییر جدی دواهد شد ،مانند اتتیاقی کیه بیرای
نشریه کییان فرهنگی در سا  9811رخ داد.
در عینحا از آنناییکه چاپ و انتشار نشریاد در ایران به شدد متاثر از سیاستهای دولیت
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در این زمینه است ،تعدد و تنوع نشریاد روشنتکرانه تنیا در دورههیای دافیی امکیان بیروز یافتیه
است و در دورههایی ،نشریاد روشنتکرانه آنچنان کم تعداد بودهاند که شاید تمایربخشیی مکاتیب
به ل اظ نشریاد چندان قابل ردیابی و پیگیری نباشید؛ امیا در همیین دورههیا نییر مکاتیب نظیری
مختلف در سنت روشنتکری ،دود را در قالب حلقههای فکری مختلف نشان دادهاند که در انتیای
همین قسمت به آنیا پردادته میشود.
بر همین مبنا میتوان بنگاههای نشر کتا را که در حوزه چاپ کتب حاوی نظریاد اجتماعی-
سیاسی شنادتهشدهاند ،از نظر تعلق و نمایندزی جریانهای مختلف روشنتکری بررسی کرد .بیرای
مثا میتوان به بنگاههای نشر کتا مانند طرح نو و ماهی (دشایار دیییمی و عردالله فوالدوند)،
مرکر (بابک احمدی) ،زام نو (مراد فرهادپور ،امید میرزان ،شیریار وقتیپیور) ،فیراط (سیروش)،
کویر (کدیور) ،موسسه فرهنگی نگاه معافر (ملکیان) و آزه (کتا های ک سیک اندیشه سیاسی –
اجتماعی چ ) اشاره کرد که هر کدام با التا ی انتقادی دیگران را به بانید بیازی در حیوزه چیاپ و
نشر کتا متیم میکنند و معموال نیر از نویسندزان و آرای مکاتب فکری متتیاود و متضیاد کمتیر
کتابی به چاپ میرسانند.
این در حالی است که به نظر میرسد کتب اساتید دانشگاه معموال از سوی نشرهای دانشگاهی
به چاپ میرسند و دقیقا مانند نشریاد ،کمتر تمایر و تشیخ فکیری مییان نشیرهای دانشیگاهی
مختلف به چشم میدورد .در واقع نویسندزان انتشاراد دانشگاه تیران یا دانشگاه شیید بیشیتی و
ع مه طباطبایی تنیا از منظر وابستگی سازمانی به دانشگاههای مختلف از یکدیگر متمایرنید نیه از
منظر آرا و مکاتبی که در قالب کتا های منتشر شده ارائه میشوند .این درحالی است که وابستگی
نشرها به دانشگاهها در جوامع دیگر نیر تنیا وابستگی سازمانی به دانشگاه نیست و برای مثا تتاود
میان مکتب آ کستورد و کمبریج در کتا های منتشر شده از سوی این دو بنگاه نشر نیر بارز است.
در واقع عدم تمایر مکاتب نظری و به یک معنیا ،عیدم وجیود پارادایمهیای فکیری مختلیف در
حوزه جامعهشناسی دانشگاهی دود را در قالب عدم تمایر فکری  -نظری بنگاههای نشر دانشگاهی
هم نشان میدهد.
در عینحا نشر کتا نیر زرچه نه به اندازه حوزه انتشار من د و نشیریاد ،امیا تیا انیدازهای
ت ت تاثیر سیاسیتهای دولیت در زمینیهی اجیازه چیاپ و نشیر اسیت؛ بنیابراین مکاتیب نظیری
روشنتکرانه در موقعیتهای قبض سیاستهای دولتی که معموال چاپ کتب و نشریاد ییا در واقیع
عرفه فرهنگ مکتو با م دودیتهای جدی مواجه میشود ،دود را در قالب شکلزیری و تثبیت
حلقههای روشنتکرانه و بسا فرهنگ شتاهی مکاتب و نظریاد مختلف نشان میدهد مانند حلقیه
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فکری فردید و شازردان .
این در حالی است که به نظر میرسد در آ کادمی ،جلساد مییان اسیاتید حیوزه جامعهشناسیی
معموال به جلساد زروه جامعهشناسی که بیشتر حو م ور رتیق و فتیق امیور اجراییی -سیازمانی
سامان مییابد م دود میشود و ارتباط فکری میان همکاران در فورد وجود نیر بسییار پراکنیده و
مقطعی است و معموال کمتر ارتباطاد فکری -نظری یا در واقیع اجتماعیاد علمیی دودجیوش و
نیادینه مانند آنچه در حوزه روشنتکری به چشم میدورد ،وجود دارد.
الزم به ذکر است که همه شاد های پی زتته شامل منازعه بر سر سرمایه نمیادین در قالیب
منادالد لتظی -ک میی و نییر اینیاد و تثبییت پایگاههیای نمیادین در قالیب انتشیار منی د و
نشریاد ،بنگاههای چاپ و نشر کتا و حلقههای فکری ،به فورد تمایریافتهتر و تکاملیافتیهتری
در روشنتکری ادبی – هنری به چشم میدورد .نگارنده در رساله کارشناسیی ارشید دیود در رشیته
علوم سیاسی با عنوان «سنت روشنتکری در ایران :زتتمانهای فرازیر و در حاشیه (مطالعه میوردی
سا های  »)9849-9889نشان داده است که چگونه سنت روشنتکری در سیا های میورد ب یث
شکلی بهطور عمده ادبی – هنری به دود میزیرد ،برد سینت سیا های ابتیدایی کیه در قالیب
نظریهپردازی سیاسی – اجتماعی شکل زرفته است.
بر همین مبنا نشریاتی که نگارنده در آن ت قیق به عنوان نماد زروههای مختلف روشینتکری بیه
بررسی آنیا میپردازد (من د یغما به عنوان روشنتکران م افظهکار ،سخن به عنیوان روشینتکران
میانهرو و تا حدی لیبرا  ،منله پیام نو متعلق به روشنتکران حامی شوروی ،منله علم و زندزی بیه
عنوان نماد طیف چ مستقل از شوروی و اندیشه و هنر به عنیوان جایگیاه روشینتکران متعلیق بیه
طییف فکیری چی انتقیادی و هنییری) همگیی نشییریاتی ادبیی – هنییری بیه شییمار میرونید؛ لییذا
شاد های مورد ب ث در این ت قیق که نگارنده آنیا را بنابر ضرورد ب یث و مقایسیه بیا حیوزه
آ کادمی علوم اجتماعی ،در دایره نظریهپردازان سیاسی – اجتماعی حوزه روشینتکری م یدود کیرده
است ،این شاد ها به شکل آشکارتر و تمایر یافتهتری در حیطه روشنتکری ادبی – هنری نیر قابیل
پیگیری است.
مانند موارد پیشین ،آنچه در این قسمت از حوزه علوم اجتماعی دانشگاهی و حوزه روشینتکری
اجتماعی مورد استناد قرار زرفته ،تنیا فرضیاتی قابل آزمون هستند که بر مبنای مطالعاد اکتشافی و
جیت روشنیبخشی به شاد
جدازانه است.

میورد ب یث ارائیه شیده و آزمیون نظاممنید آن نیازمنید پژوهشیی
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 .4-4میزان تاثیر بر میدان فکری همجوار و با حوزه موضوعی مشابه

شاد بعدی که میتواند در جییت تمایربخشیی مییدان روشینتکری از مییدان علیوم اجتمیاعی
دانشگاهی به کار زرفته شود ،میران تبادالد فکری -نظری ایین دو مییدان در حوزههیای موضیوعی
مشابه است که به نظر میرسد به طور عمده از سمت میدان روشنتکری به مییدان علیوم اجتمیاعی
دانشگاهی در جریان است و شکل عکس آن بسیار معدود است .منظور از این سخن آن اسیت کیه
معموال جامعهشناسان دانشگاهی نظریاد تولید شده در حیطیه روشینتکری را دسیتکم در حیدی
متوسا به رسمیت میشناسند .زرچه معموال ایین نظرییاد از دقتهیای علمیی و ریرهکاریهیای
روششناسانه بیبیرهاند ،اما معموال آنچنیان فرازییری و زسیتردزیای در تبییین وقیایع و ت یوالد
اجتماعی-سیاسی پیدا میکنند که جامعهشناسان دانشگاهی نازریر از در نظیر زیرفتن آنییا هسیتند
(برای مثیا نگیاه کنیید بیه تعیدد پایاننامیهها در میورد آرای شیریعتی ،سیروش و بردیی دیگیر از
نظریهپردازان حوزه روشنتکری).
آشکار است که تدقیق در این شاد و آزمون فرضیه طرح شیده در ذییل آن ،جیر بیا بررسیی
نظام مند استناداد مختلف این دو حوزه به نظریاد تولید شده در هریک از آنیا امکانپیذیر نیسیت
که دود میتواند مبنای پژوه جدازانهای باشد.
 .5-4میزان تاثیرگذاری بر تحوالت سیاسی-اجتماعی جامعه

اما آدرین شادصی که میتوان با استناد به آن تمایر میدان روشنتکری و علوم اجتماعی دانشیگاهی
را مورد بررسی قرار داد ،میران تاثیرزذاری این دو میدان بر ت والد اجتماعی -سیاسیی در جامعیه
است .در حالیکه معموال آرا و نظریاد طرحشده در من د کیان ،آدینه ،پیام امروز ،ایران فیردا در
نیمه او دهه هتتاد زمینهساز شکلزیری انتخاباد ریاست جمیوری سیا  11و ت یوالد رخداده
در نیمه دوم این دهه تلقی میشود ،به نظر میرسد دانشکدههای علوم اجتمیاعی ،تنییا بیه فیورد
پسینی و در واکن به رویکردهای مسیلا بیر دولیت افی حاد ،بیه پیژوه اجتمیاعی در بیا
متاهیمی مانند توسعه سیاسی و جامعه مدنی در نیمه دوم دهه هتتیاد و نیمیه او دهیه هشیتاد روی
آوردند .بررسی نظاممند این شواهد و آزمون این فرضیه طرح شده نیر میتواند در قالب ییک پیروژه
پژوهشی مستقل اننام شود.
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هد از این مقاله طرح یک چارچو متیومی و روششنادتی به منظور بررسی انتقادی وضیعیت
علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران است؛ بدینمعنا که نشان داده شود این علوم در مقایسه بیا کیدام
وضعیت مطلو و کارآمد است کیه میورد انتقیاد قیرار زرفتیه و دارای ضیعف و ناکارآمیدی تلقیی
میشود .در ابتدا نشان داده شد که چرا مقایسه میان وضعیت این علوم با وضعیت علیوم طبیعیی ییا
فنی -میندسی یا مقایسه وضعیت این علوم با وضعیت علوم اجتماعی در کشورهای غربی دشوار و
چال برانگیر است.
سپس با توضی چارچو متیومی بوردیویی ،وجوه تشابه میان علوم اجتمیاعی دانشیگاهی در
ایران با روشنتکری اجتماعی بیان شد و در ادامه متیوم بوردیویی «منازعه بر سیر سیرمایه نمیادین»
که در دیدزاه او موتور م رکه پویایی میدان علم است ،مبنای تشابه این دو میدان قرار زرفتیه کیه بیر
اسا آن اننام مقایسه میان این دو میدان امکانپذیر میشود.
در ادامه شاد های عملیاتی پنجزانهای به منظیور بررسیی متییوم «منازعیه بیر سیر سیرمایه
نمادین» در دو میدان پیشنیاد شده است که عبارتند از :شکلزیری و تثبیت مکاتب فکری رقیب در
دادل میدان ،منازعه بر سر مالکیت نمادین پارادایمهای نظری ،تمایر و تشخ نشریاد بر مبنیای
رویکردهای نظری ،میران تاثیر بر میدان فکری همجوار و با حوزه موضوعی مشابه و سراننام مییران
تاثیرزذاری بر ت والد سیاسی-اجتماعی جامعه.
در مورد هریک از شاد های پیشنیادی نیر مثا هایی جیت روشنیبخشی به معنای شاد

مذکور و نیر فرضیاد قابل آزمون ارائه شده که بررسی نظاممند شواهد ارائه شده و آزمیون فرضییه-
های طرح شده به پژوهشی دیگر موکو شده است.
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