
 

 

 
 

 
 
 
 

طرح یک ؛ در ایراندانشگاهی بررسی انتقادی وضعیت علوم اجتماعی 
 شناختیچارچوب مفهومی و روش

 *آروینبهاره 
 دهیچک

است از طریق کاربرد یک رویکرد تطبیقی درونی کهه مططه ب بهه تههابه طهرای        تالشدر  این مقاله
پهردازی  یسهه اسهت و از طریهق یهک م  ه       اقتصادی و فرهنگی میان ام ر مه رد مقا  ،سیاسی، اجتماعی

محرک اصلی کنش و واکنش در  که از دیدگاه ب ردی  «نمادین منازعه بر سر سرمایه»ب ردی یی در قالب 
تماعی تر وضطیت فطلی عل   اجهایی را برای سنجش دقیقعلم یا به عبارتی پ یایی آن است، طاخص ح زه

 . ددر ایران طرح کندانهگاهی 
آن میدان از دیگر وجه تهابه یا تمایز م رد منازعه در هر میدان است که  یهن ع سرمااز دیدگاه ب ردی  

رغهم  بهه در ایهران  و روطن کری اجتمهاعی   دانهگاهیها است. بر این مبنا دو میدان عل   اجتماعی میدان
نمادین قابل مقایسه  م رد منازعه یطنی سرمایه به دلیل تهابه در ن ع سرمایه هات اوت در اهداب و روش

نیز از طریق بررسی  یاد طدهنمادین در دو میدان  . بررسی منازعه بر سر سرمایهانددانسته طده با یکدیگر
گیهری و تببیهت مکاتهب    : طکلاست که عبارتند از ای پیهن اد طدهگانههای پنجخصط اهد در قالب طا
های نظری، تمایز و تهخص نهریات اخل میدان، منازعه بر سر مالکیت نمادین پارادایمفکری رقیب در د

 سرانجا م ض عی مهابه و  ح زه ج ار و بابر مبنای رویکردهای نظری، میزان تاثیر بر میدان فکری هم
  اجتماعی جامطه. -میزان تاثیرگذاری بر تح الت سیاسی

طناختی مذک ر به منظ ر بررسی انتقادی وضطیت عل   اجتماعی می و روشدر این مقاله چارچ ب م   
بررسهی   امها  ؛طرح طده اسهت بر مبنای مطالطات اکتهافی  هاییهایران پیهن اد طده و فرضیدر دانهگاهی 

نهتج از آن بهه   مههای  فرضهیه طناختی و آزمه ن  مند ط اهد در قالب این چارچ ب م   می و روشنظا 
  پژوهش دیگری م ک ل طده است.
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 لهئطرح مس. 1

جمعی مبنیی بیر  یتوافقدر ایران  دانشگاهیمیان منتقدان و مدافعان علوم اجتماعی رسد به نظر می
هیای متعیددی تیوان بیه همای برای مثیا  می. وجود دارد دانشگاهیی علوم اجتماع نسبی ضعف

در اییران برزیرار شیده  دانشگاهیدر مورد وضعیت علوم اجتماعی  مختلفاشاره کرد که در سالیان 
رکن ثابت این  ی آموزش و پژوه  علوم اجتماعیهااشاره به نقاط ضعف و چال  معموال و1است

زرچییه در مییواردی  ؛رودبییه شییمار مییین عییام ن و کییارزراران علییوم اجتمییاعی هییا میییازردهمایی
 وردهای علوم اجتماعی نیر مورد اشاره قرار زرفته است.دستا

علیوم »بیا عنیوان  9831در سیا   شناسییکیه توسیا اننمین جامعه هایکی از این همای در 
هایی نیر با تعداد زیادی از وعه مصاحبه، منمشدبرزرار « هاستاوردها و چال اجتماعی در ایران: د

. 2شناسی منتشر شداننمن جامعهرسانی پایگاه اط عو در های مختلف اننام شناسان حوزهجامعه
هیای متعیددی در وضیعیت فعلیی علیوم ها و چال بیه ضیعف هاای از این مصیاحبهبخ  عمده

 .3انداجتماعی در ایران اشاره کرده
، ممکین اسیت علوم اجتماعیبازاندیشی انتقادی نسبت به وضعیت  در تعدد و جدیتالبته این 

بلکیه نیا ر بیر  ؛های علمی مرتبا نباشدبه ضعف بیشتر علوم اجتماعی نسبت به دیگر حوزه لروما  
؛ بیه عبیارد دیگیر، شیدپتانسیل بیشتر این علوم برای اننام بازاندیشی نسبت بیه وضیعیت دیود با

های مشیابیی موانع و چال  ایران با نقاط ضعف،ر کلی در وضعیت علم به طو ممکن است اساسا  
 رشیته ی بیه وییژهعلیوم اجتمیاع هیای علمیی بیه انیدازهیک از حوزههیچ اما احتماال   ؛مواجه باشد

 ؛ستندیوضعیت دود ننتقادی نسبت به شناسی، دارای پتانسیل نظری برای تامل و بازاندیشی اجامعه

                                                           
وضعیت  ؛(1611شناسی و توسعه )جامعه ؛(1631وضعیت علوم اجتماعی در آموزش و پرورش )برای مثال نگاه کنید به: .  1

علم بومی علم جهانی: امکان یا امتناع؟  ؛(1631مسائل علوم اجتماعی ایران ) ؛(1611آموزش علوم اجتماعی در ایران )

 ؛(1631ها )علوم اجتماعی در ایران: دستاوردها و چالش ؛(1631های نظری و مفهومی درباره جامعه ایران )کنکاش ؛(1633)

معاصر  شناسی در خاورمیانهتفکر اجتماعی و جامعه ؛(1631کنفرانس ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران )

های مفهومی و نظری درباره سومین همایش کنکاش(؛ 1616گی و اجتماعی در ایران )سومین همایش پژوهش فرهن ؛(1611)

 .(1611جامعه ایران )

روزتر از اطالع بیشتر و بهمچنین برای ، http://www.isa.org.ir/congress_interviews/2340: قابل دسترسی در.  2

و  http://yon.ir/3Ct3 شناسان ایرانی به وضعیت علوم اجتماعی در ایران نگاه کنید به:نگاه انتقادی جامعه

http://yon.ir/33J6 

شوندگان در باب نقاط های اصلی مورد اشاره از سوی مصاحبهمولفهها و برای اطالع از نتایج تحلیل محتوای این مصاحبه.  6

بررسی انتقادی فرآیندهای علوم اجتماعی  ؛1611،های موجود در علوم اجتماعی در ایران نگاه کنید به آروینضعف و چالش

 .131-163در ایران، ص
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 ،)بیرو « کنیدشیان میود ع مت و نشانه همان اموری اسیت کیه توفیفشناسی دجامعه» زیرا
سنت جیان تمایر مدرنیته و انسان مدرن از  هنقطبه تعبیر زیدنری  1( و ازر بازاندیشی19ص، 9831

 هجامعیشناسیی بازاندیشیی مدرنیتیه و تیوان زتیت جامعه، آنگاه میدانسته شودو انسان پیشامدرن 
شیی انتقیادی دربیاره وضیعیت دیود یکیی از یرو پتانسیل بازاندمدرن درباره دودش است و از این

 شناسی نسبت به علوم اجتماعی دیگر است.های ماهوی جامعهویژزی
به همان اندازه که توافق بر سر نتِس وضعیت نیامطلو   توان زتتمیها م حظهبا توجه به این 

های معتبیر بسا ملمو  است، توافق چندانی بر سر شیاد فرازیر و چه دانشگاهیعلوم اجتماعی 
وقتیی  وییژهمعنیادار نظیراد بیه برای سنن  میران و کیتیت این ضعف وجود ندارد. این ادیت  

در مقایسیه بیا کیدام  دانشگاهیشود که این سوا  اساسی طرح شود که علوم اجتماعی نمودارتر می
 زیرد. مورد نقد و انتقاد قرار میاش ضعف است کهمطلو  وضعیت 

در پاسی  تلیوی ی بیه چنیین  دانشیگاهیبسیاری از مدافعان وضعیت فعلیی علیوم اجتمیاعی 
در ایران از همان نقاط ضعف و قیود  دانشگاهیکنند علوم اجتماعی پرسشی است که استدال  می

سیمند از آن دودروی ایرانی از نیوع  تیتی بردوردار است که مث   از همان کی ترو به عبارد د فه
و  ای که این تولیداد فینعتی پرهرینیه، دارای اسیتانداردهای پیایین. به همان اندازهبردوردار است

هیم دچیار نقیاط  دانشیگاهیعلیوم اجتمیاعی  های مشابه دارجی هستند، ناتوان از رقابت با نمونه
 .اش استغربی ایسه با انواع پیشرفتهلو  در مقضعف و وضعیتی نامط

معتقدند تمرکر انتقادی بیر روی  دانشگاهیاز این نظر، مدافعان وضعیت فعلی علوم اجتماعی  
های دقیق و معتبیر و با شاد  مبتنی بر واقعیتکه اش، بی  از آننقاط ضعفو وضعیت این علوم 

شود و کلیت موجودیت ایین علیوم را نشیانه وژیک اننام میاننام شود، از منظری سیاسی و ایدئول
واقعی نقاط قود و ضعف نسبی آن در شرایا ایران، درفدد افی ح  که با مقایسهجای آنرود بهمی

 وضعیت این علوم برآید.و بیبود 
فدد است از طریق کاربرد یک رویکرد تطبیقی درونی که معطو  به تشابه شرایا در این مقاله

پردازی اقتصادی و فرهنگی میان امور مورد مقایسه است و از طریق یک متییوم ،سیاسی ،تماعیاج
م یر  افیلی کین  و  2کیه از دییدزاه بوردییو «نمادین منازعه بر سر سرمایه»بوردیویی در قالب 

 تر وضیعیتبرای سنن  دقییقرا هایی شاد علم یا به عبارتی پویایی آن است،  واکن  در حوزه
 .  در ایران طرح کند دانشگاهیتماعی علوم اج فعلی

                                                           
1. Reflexivity 

2. Bourdieu  
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 ایضرورت رویکرد مقایسه. 2

تیر تعبیری رایج ضعف یا وضعیت نامطلو  یا به وقتی ما در یک بررسی انتقادی، ازرسد به نظر می
زاه الگیوییآوریمی در ایران ف بت به میان میناکارآمدی علوم اجتماع تر، ازو عامیانه از  ، نادودآ

مان است که در در ذهن 1علوم اجتماعی قوی یا دارای وضعیت مطلو  یا در تعبیری نادقیق کارآمد
در ایران را ضعیف یا نامطلو  ییا ناکارامید  دانشگاهیمقایسه با آن، وضعیت فعلی علوم اجتماعی 

آ  تصیری  زرچه ممکن است به این الگوی ذهنیی از وضیعیت مطلیو  و اییده ؛کنیمارزیابی می
های روشین و نکرده باشیم. یک راه تدقیق و تصری  الگوی وضعیت پویای علوم در قالب شیاد 

قابل سنن ، آغاز از یک رویکرد نظری، تعریف متاهیم پویایی یا کارآمدی بر اسیا  آن رویکیرد 
حالی است که وضعیت علیوم اجتمیاعی  این در. 2سازی متاهیم مورد ب ث استنظری و شاد 

آ  در عالم نظر بلکه با یک وضعیت عینی دیگیر تواند نه در مقایسه با یک وضعیت ایدهدر ایران می
 . 3د مقایسه قرار زیردمور

شیده مرجیع مقایسیه نبه فورد تلوی ی و تصری  که معموال  شود توجه حا  ازر به مصادیقی 
د، دو الگیوی راییج نیزیرقیرار می دانشیگاهیبرای بررسی انتقادی وضعیت فعلی علیوم اجتمیاعی 

در اییران بیا  دانشیگاهیوضیعیت فعلیی علیوم اجتمیاعی  دورد: یکی مقایسیهمقایسه به چشم می
وضیعیت  میندسی و پرشکی در ایران و دیگری مقایسه –وضعیت دیگر علوم مانند علوم پایه یا فنی 

 با وضعیت علوم اجتماعی در کشورهای پیشرفته.  دانشگاهیفعلی علوم اجتماعی 
                                                           

این مفهوم مدیریتی در  ؛ زیراداندم ناکارآمدی در مورد وضعیت علوم اجتماعی را نامناسب و نادقیق مینگارنده کاربرد مفهو.  1

گذاری برای علوم این درحالی است که هدف ؛صرف هزینه استرغم بهیابی به اهداف ترین تعریف خود ناظر به عدم دستساده

هایی معتبر مورد بررسی قرار داد، هدف یابی به آن را با شاخصان عدم دستاجتماعی به این شکل روشن و مشخص که بتو

که به تعبیری مگر آن ،توافقی عام مبنی بر چیستی هدف علوم اجتماعی وجود ندارد اساساً ؛ زیرارسدای به نظر میبلندپروازانه

مسائل اجتماعی،  جایی که موضع محقق در زمینهز آناعامیانه و رایج، هدف علوم اجتماعی را حل مسائل اجتماعی بدانیم که 

تواند برای یک شناس نمیشناس در مقام جامعهمحقق معتقد است جامعه معنا که اساساًبدین ؛گرایی اجتماعی استبرساخت

هان اجتماعی که از جنس تضادهای واقعی و عینی در جچراکه مسائل اجتماعی بیش از آن ؛اجتماعی عینیت قائل شود لهئمس

آمیزی از له در جهان اجتماعی هستند که به طور موفقیتئدر باب تعارض و ناسازگاری و به تعبیری مس «ادعاهایی»باشند، 

 .رای باشدتواند با این تعبیر رایج در مورد هدف علوم اجتماعی همنمی اند، لذا اساساًشده «برساخته»های ذینفع سوی گروه

 ،محمدی ؛1636 ،معمار ؛1613 ،بهروان ؛1616 ،زادهجانعلی ؛1612 ،هایی از این مطالعات نگاه کنید به: زندوانیبرای نمونه.  2

 .1633 ،پور و فاضلیشارع ؛1631و  1631 ،رادقانعی ؛1631

نسبی در یابی به عینیت شناختی موردنیاز برای دستای به عنوان چارچوب روشبحث در مورد ضرورت رویکرد مقایسه . 6

شناختی در تر از آن است که در این مقاله مجال طرح داشته باشد. برای اطالع از بحثی روشهای اجتماعی مفصلپژوهش

 همچنین. 631-611فی: صبه های عینی با یکدیگر نگاه کنید وضعیت های اجتماعی و ضرورت مقایسهمورد عینیت پژوهش

 .شناسی تلفیقی در علوم اجتماعیگنشتاین، هایک، گادامر، درآمدی بر یک روشویت ؛1611،نگاه کنید به آروین



      412  شناختیطرح یک چارچوب مفهومی و روش؛ در ایراندانشگاهی بررسی انتقادی وضعیت علوم اجتماعی 

 

اننام این دو مقایسیه تیا چیه حید  طور متصل نشان داده است که به 1نگارنده در جای دیگری
ماننید  شودیا استتاده میاز آن معموال  هایی که از منظر شاد  ویژهبه ؛برانگیر استدشوار و چال 

شیاد  چنیدان معتبیر و رواییی بیه نظیر  کیههای مختلیف در رشیته ISI هایهتعداد مقال مقایسه
ماهوی بودن است.  چیری نیست که درفدد سنن  آندقیق آن زر بدین معناکه سنن  ؛رسدنمی

مقایسیه اننام زتته برای شاد  پی های استتاده از یدشوارنق  زبان در علوم اجتماعی یکی از 
   .2است

زتته برای مقایسه، از اننام مقایسه میان وضعیت دو الگوی پی  هایاما ازر ما به دلیل دشواری
 با وضعیت دیگر علوم در ایران یا وضعیت این علوم در کشیورهای دیگیر دانشگاهیعلوم اجتماعی 
ای در بررسیی وضیعیت ایین رویکیرد مقایسیه لگوی جایگرینی برای ت قق آناه چفرفنظر کنیم، 

اجتمیاعی وضیعیت روشینتکری مییان  مقایسه الگوی پیشنیادی نگارنده نا ر بهعلوم وجود دارد؟ 
انید و از پردازی کردهسیاسیی نظرییه –تتکر اجتمیاعی  ای از روشنتکران که در حوزه)منظور دسته

 دانشیگاهیعلیوم اجتمیاعی و  هنری متمیایر کیرد( -ادبی یا را از روشنتکرانآنتوان همین منظر می
 است. 

شیود آن اسیت کیه پرسشی که در با  این الگوی پیشنیادی برای مقایسه طرح می اولین قاعدتا  
 م وجیوه تشیابه مییان حیوزهد یا به عبارد دیگیر، بیر مبنیای کیدامقایسه چه توجییی داراین  اساسا  

ای زد؟ ایین تیوان دسیت بیه چنیین مقایسیهمی دانشیگاهینتکری اجتماعی و علوم اجتماعی روش
التارق بودن این مقایسیه را شود که انتقادی بنیادی مبنی بر قیا  معتر میوقتی جدی ویژهپرس  به

را معطیو  بیه روشنتکری  پردازی در حوزهنظریه ،در نظر بگیریم از آن جیت که منتقدان احتمالی
زاهی بلکه به معنیای  اما حوزه ؛دانندعمل و تغییر در واقعیت می  scienceعلم نه به معنای مطلق آ

تشیابه  یاهری کین  رغم بیهاز این جیت منتقدان این مقایسه معتقدنید . را نا ر به کشف واقعیت
، امیا تتیاود بنییادی اهیدا  و نییاد ی اییرانجامعیه پردازی دربیارهیعنی نظریه میان این دو حوزه

در پاس  بیه  دواهد بود. های حاکم بر این دو حوزهمندیمعطو  به این کن ، باعث تتاود قاعده
بیا اسیتناد بیه  شود تاکارزیری یک چارچو  متیومی آشکار میبهچنین پرسشی است که ضرورد 

 .شودتتاود میان دو امر مورد مقایسه آشکار وجوه تشابه یا  ،آن
                                                           

 .26-11ص  ؛1611 ،نگاه کنید به آروین.  1

در علوم  همچنین تفاوت معنادار الگوهای رشد ؛1633 ،تر در این مورد نگاه کنید به داوری اردکانیبرای بحث مفصل.  2

های مختلف علوم را میان رشته له زبان، امکان مقایسهئهندسی که حتی در نبود مساجتماعی و انسانی با علوم پایه و فنی و م

های مشابهی را همچنین یافته Najman & Hewitt, 2003ای از این مطالعات نگاه کنید به: برای نمونه .کنددشوار می

 .مشاهده کرد 1633 ،توان در داورپناهمی
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  چارچوب مفهومی. 3

 طور عمیدهبهعلم است که  ، رویکرد بوردیو نسبت به حوزهمنتخب در این مقالهچارچو  متیومی 
و  هیاهشرح داده شیده و در مقالی 2«انسان دانشگاهی»و نیر در  1«پذیریعلِم علم و تامل»در کتا  

میورد اشیاره  3«های میدان علمی و شرایا اجتماعی رشد عقیلویژزی»های دیگری مانند یسخنران
 افت:یر یقو  ز د بتوان در نقلیو در با  علم را شایاد بوردینظر یرویکرد افلقرار زرفته است. 

ها، توام بیا دانیر میاست همچون سا یاجتماع یدانین علوم، میترن عرفة م ضیتردال »
 یدانیی ؛ امیا میایی ، منیافع و مرای ، منازعاد و راهبردهیایهایو ان صارزرع قدرد یتوز

بوردییو، )«ردییزیداص به دیود م یها فورتدانیة مین اشتراکاد با بقیاست که در آن همة ا
 (.91ص، 9831پور و فاضلی، شارع به نقل از 89، ص9111

 ؛هیای متییوم مییدان اسیتدارای ویژزی ،انی اجتماعی اسیتعلم نیر مید که عرفهناییاز آن
علیم فیورتی دیاص بیه دیود  در عرفه قو  آمده است که در همین نقلها چنانزرچه این ویژزی

 بوردیو بدین شرح است: های اجتماعی در اندیشههای عام میدانویژزی .زیردمی
میاعی اسیت کیه دارای قواعید به طور کلیی ییک مییدان صعرفیهع نیوعی قلمیرو زنیدزی اجت»

های مرتبا کند و حامی کن ها را فراهم میای از موقعیتسازماندهی داص دود است، منموعه
های اجتماعی، درست همانند بازیگران یک بازی در کنندزان عرفههاست. مشارکتبا آن موقعیت

، وکیلی در یک شیر کوچک و موقعیت هر دو در « ی دیوان عالیقاض»های متتاوتی قرار دارند. مث  
های متتیاوتی در ادتیارشیان های متتاود آنیان فرفیتاما موقعیت ؛حقوقی مشارکت دارند عرفه

های متتاوتی برزرینند. از نظر بوردیو کین  موجیود در ییک شود استراتژیدهد و باعث میقرار می
های متضاد   انواع طرحهای تثبیت شده نیست، بلکه م صوعرفه فرفا  بازتا  مکانیکی موقعیت

 .(891، ص9831 ،پور)به نقل از ج یی« زیری است.موضع
مییدان  و قاعیدتا   داردسیه ویژزیی  دست کم از نظر بوریو، یک میدان اجتماعی حداقلبنابراین 

ایین . زیرنیدعلمی نیر دارای این سه ویژزی عامی است که در میدان علم شکل دافی به دیود می
هیا و ای از موقعیتعبارتند از: سازماندهی دیاص و قواعید ناشیی از آن، منموعیهعام ه ویژزی س

های افیراد ها و استراتژیهای ناشی از موقعیتها که بر مبنای فرفتهای مرتبا با آن موقعیتکن 
واقیع  شیود چیسیت؟ دردهی بیه ییک مییدان میچه باعث اولین ویژزی شکلاما آن؛ زیردشکل می

                                                           
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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وجیود اشیکا  »زییرد؟ سازماندهی یک میدان اجتماعی چگونه و بر م ور چیه عیاملی شیکل می
زیری ها و به این ترتییب شیکلمییازر سادتاری بنیادین برای سازماندهی میدان« سرمایه»مختلف 

 )همان(« هاست.های مرتبا با آنو کن « من »انواع مختلف 
کنم کیه بیه دیاطر هایی تعرییف میینی میان موقعیت، روابا عی، منظومهمن میدان را شبکه»

دیوی  بیه عیام ن و  هایی که از طریق وضعیت کنیونی و بیالقوهوجودشان و به داطر تعین
بیه دیاطر  .به فورد عینی قابل تعریف هسیتند.. کنند،نیادها و دارندزان دوی  ت میل می

شود که به منافع دافی میسادتار توزیع قدرد )یا سرمایه( که تصاحب آن موجب دسترسی 
 ...«هیاشیان بیا سیایر موقعیتعینی و همچنین از طریق رابطه در این میدان م ل نراع هستند

 .(981ص، 9831، جنکینر به نقل از 81، ص9131، 1)واکوانت
 –شود اشغا  میکه توسا افراد یا نیادها  –هایی است موقعیت بنابراین، میدان نظام سادت یافته

هاسیت. مییدان همچنیین نظیام وضعیت بیرای دارنیدزان ایین موقعیت کنندهکه ماهیت آن تعریف
ها وجیود دارد؛ ییک مییدان از درون بیر اسیا  روابیا قیدرد تیعنیروهایی است که بین این موق

گیونی( ارزی )همهای یک میدان با یکدیگر روابا سلطه، متابعت ییا هیمیابد. موقعیتسادت می
یا به کاالها یا منابعی )سیرمایه( اسیت کیه در ایین کنند که به دلیل دسترسی هر یک از آنبرقرار می

اقتصیادی،  توان افوال  به چیار مقوله تتکیک کرد: سرمایهمیدان م ل نراع است. این کاالها را می
فرهنگیی )انیواع و اقسیام  هاجتماعی )انواع زونازون روابا ارزشمند با دیگران میم(، سرمای سرمایه

بیه  989-991، ص9119)بوردییو،  نمادین )پرستیژ و افتخار اجتماعی( معرفت مشروع( و سرمایه
یا با شیکل مناسیب و آن یا، باید در رابطهآن« تعریف عینی»و  ها. ماهیت این موقعیتنقل از همان(

 دلیق کیردنو  فیر  زیرفتنپی ی او شود. نتس وجود یک میدان بیه معنینسرمایه جست در دور
مشیروع در مییدان  ی م ل نراع میدان است. این نتع و ع قیهعقیده به مشروعیت و ارزش سرمایه

)بوردییو،  کننیدشوند که دود مییدان را نییر اینیاد میای ایناد میتوسا همان فرآیندهای تاریخی
 .به نقل از همان( 33، ص9111

ها معناکیه آنیرا از دیگیر مییداندهید بدینچه به یک میدان تعین میبر اسا  آنچه زتته شد، آن
مورد منازعه در آن میدان است. بر این مبنا، تشابه افلی دو میدان علیوم  کند، نوع سرمایهمتمایر می

مورد منازعه اسیت  اجتماعی، تشابه در سرمایه –با میدان روشنتکری سیاسی  دانشگاهیجتماعی ا
ایین دو مییدان بیر مبنیای نادییده زیرفتن  نمادین است. بنابراین مقایسیه که در هر دو میدان سرمایه

نظیر، ایین دو مییدان شود که از آن مبلکه بر مبنای رویکرد دافی اننام می ؛شان نیستیهاتتاود
 زیرد.مشابه مورد منازعه شکل می دارای قواعد و سازماندهی مشابیی هستند که بر مبنای سرمایه

                                                           
1. Wacquant  
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 های عملیاتیشناختی و شاخصچارچوب روش. 4

زیری منازعیاد شیکلرویکرد بوردییویی معلیوِ   رسد متیوم پویایی میدان علم را که دربه نظر می
که عبارتند  دکربررسی عملیاتی در قالب پنج شاد  توان مینمادین است،  یجدی بر سر سرمایه

زیری و تثبیت مکاتب فکیری رقییب در دادیل مییدان، منازعیه بیر سیر مالکییت نمیادین شکلاز: 
های نظری، تمایر و تشخ  نشریاد بر مبنای رویکردهای نظیری، مییران تیاثیر بیر مییدان پارادایم

 –مییران تاثیرزیذاری بیر ت یوالد سیاسیی  سیراننامموضیوعی مشیابه و  و با حوزهجوار فکری هم
در هر میورد و  های پیشنیادی ارائه شده تری از این شادتعاریف دقیق. در ادامه اجتماعی جامعه

 بخشی به متاهیم مورد ب ث بیان شده است.هایی جیت روشنیمثا 

 فکری رقیب گیری و تثبیت مکاتبشکل .4-1

از مکاتب مختلتی تشکیل شده که هیر کیدام میدعی اجتماعی در ایران رسد روشنتکری به نظر می
تر و منطبق با واقع از جامعه ایرانی، وجوه و نیادهیای مختلیف آن و ت یوالد توفیف و تبیین دقیق

پردازان افیلی دیود ماننید سیاسی جامعه هستند. این مکاتب زرچیه شیاید بیا نظرییه -اجتماعی 
 ،شنادته شوندامثا  آنیا احمد، نصر، شایگان، سروش و سید جواد طباطبایی و شریعتی، فردید، آ 

پردازان افیلی بیاقی تر آن است که این مکاتب من صر به آرا و نظریاد ایین نظرییهاما واقعیت میم
اند و هر یک دارای شازردان و شارحان مخصوص به دود هستند که درون سنت نظیری پاییه ماندهن

 پردازی هستند. پردازان م وری مشغو  به نظریهزذاشته شده از سوی آن نظریه
های کوچک و بیرر  مییدان برای اشاره به این قطب «مکتب»به همین دلیل است که ما از لتظ 

های مورد اشیاره از مشابه همان قطب این مکاتب مختلف دقیقا   چون ؛کنیماستتاده میروشنتکری 
نمادین  ی افلی این میدان یعنی سرمایهسوی بوردیو هستند که برای کسب سیم بیشتری از سرمایه

 کنند. با یکدیگر مبارزه می
یا نسبت بیه دود آن شناسان ایرانی و تام د بازاندیشانهجامعه این درحالی است که بنابر تنربه

زیذرد، اش میزیذاریدر ایران، این رشته بعد از حدود نیم قرن که از پایه دانشگاهیشناسی جامعه
که این مکاتب بتوانند ایزونهبه ؛هنوز نتوانسته است مکاتب مشخصی را درون این رشته شکل دهد

هیایی کیه سر اعتبار نظریاد و پژوه  گران را به سوی دود جذ  نموده و بردانشنویان و پژوهش
شود یا به تعبیر بوردیویی بر سر سرمایه نمادین بیه بر مبنای پارادایم نظری مکاتب مختلف اننام می

 مبارزه بردیرند. 
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های اننییام شییده در پییژوه  دییود بییا ( در مصییاحبه9199) 1توکییل و رحیمیییبییرای مثییا  
میورد تاییید قیرار را  دانشیگاهیشناسیی امعهپردازی تخصصیی در جشناسان، ضعف نظریهجامعه

میورد مختلیف شناسیان جامعه سویهای برزرار شده نیر از در همای همچنین له ئاین مس .اندداده
، مسیعود چلبیی (9831) در همای  مسائل علوم اجتماعی ایران برای مثا  .اشاره قرار زرفته است
جرییان غالیب بیه « شناسییی جامعهآموزش رشته برنامه م حظاتی پیرامون»در میرزردی با عنوان 

نامیده است، « شنادتیآنومی جامعه»را  که دود آن «آشتتگی نظری»کارهای نظری که دچار نوعی 
جامعه ک   سخت بیا آن »دانسته بود که « آنومی اجتماعی»را انعکاسی از وضعیت  اشاره کرده و آن

 «.  دست به زریبان است
هیای آن طیی شناسیی و چال جامعه»ای بیا عنیوان در مقالهدر همین همای  رمکی نیر آزاد ا

شناسیی زیری جامعهعدم شیکل»به ب ث در مورد « زسست یا انباشتگی علمی؟ ؛های متعددنسل
زیری . همچنییین عییدم شییکلپییردازددر ایییران )فقییدان مناقشییاد نظییری، متیییومی و تنربییی( می

شناسیان لف که بر روی مسائل مشخصی کار کنند و فقیدان تعیید جامعههای ت قیقاتی مختبرنامه
( 9831ابیاذری )ترین ضعتی بوده است که از سیوی ت قیقاتی مشخ  عمده ایرانی به یک برنامه

 مورد اشاره قرار زرفته است.
زتته مبنی بر وجود مکاتب نظری در روشینتکری اجتمیاعی پی  آشکار است که آزمون فرضیه

منید در ایران نیازمند بررسی نظام دانشگاهیدر مقایسه با عدم وجود این مکاتب در علوم اجتماعی 
یک  فرفا  جا طرح شده چه در اینای قابل اننام است، آناین دو حوزه است که در پژوه  جدازانه

بخشیی بیه شیاد  ر روشنیکه به منظوقابل آزمون بر مبنای مطالعاد اکتشافی اننام شده  فرضیه
 پیشنیادی ارائه شده است.

 های نظریمنازعه بر سر مالکیت نمادین پارادایم .4-2

ازان پردهای ملمو  مبارزه بر سر سرمایه نمادین در میدان روشنتکری، جدا  نظریهیکی از مصداق
ها در قالیب مختلف بر سر مالکیت نمادین نظریاد ارائه شده است، یکی از مشیورترین این جدا 

جدا  لتظی سید جواد طباطبایی و آرام  دوستدار بر سر مالکیت نمادین نظریه امتنیاع اندیشیه در 
ایین نظرییه  هکند با استناد به تاری  و م توای آثارش، دود را در ارائایران است که هر یک سعی می

ترش بیه دزدی نظرییه از دیود زونیهرا به قر  زرفتن یا در حالت جدا  تر نشان داده و رقیبمتقدم
 متیم کند. 

                                                           
1. Tavakol, Rahimi  
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چنین منازعاد  اساسا   دانشگاهیشناسی جامعه در حیطهرسد به نظر میحالی است که  این در
ایران و تبییین ت یوالت  وجیود  ا  جامعهنمادینی بر سر مالکیت نظریاد بنیادی و قابل توجه در ب

های قلمیی مییان جدا  شناسان، اغلب نقدها و احیانا  دود جامعه که باز بنابر تنربهناییندارد تا آن
شبیه است تا نقد  دانشگاهیشناسی، بیشتر به تعارفاد شناسان در نشریاد تخصصی جامعهجامعه

ارشد و دکتری هیم های کارشناسینامهدر جلساد دفاع از پایان همین رویه. جدی نظریاد یکدیگر
را یکیی  دانشگاهیشناسان این روند غیرانتقادی حاکم بر فضای تا حد زیادی فادق است و جامعه
  .1دانندشناسی میی جامعهاز موانع جدی رشد و پویایی رشته

میدان روشنتکری نه فقیا از ایین دسیت تعارفیاد غیرانتقیادی مییان حالی است که در  این در
بلکه منازعاد نمادین کیه در قالیب نقیدهای نوشیتاری در نشیریاد  ؛مکاتب مختلف وجود ندارد

چنان جدی و پر طو  و تتصیل و همراه با جرئیاد نظیری شود، آنداص هر مکتب فکری منتشر می
کیه حالی کننید. دررا بیه نقید و سیوزیری شخصیی میتیم میطرفین دعوا یکیدیگر زاهی که است 
را ناشی از ضیعف تتکیر انتقیادی و  دانشگاهیشناسان نبود روند انتقادی حاکم بر مناسباد جامعه

های نیادینه به ل اظ فرهنگی با ارجاع به نق  پذیری در سنت فرهنگی ایرانی )مث   نبود فرهنگ نقد
موضیوعی مشیابه ایین فرهنیگ  امیا در مییدانی بیا حیوزه ؛دانندایرانی( میمرید و مرادی در عرفان 

 شود. از آن به دعواهای شخصی میان متتکران ایرانی یاد میزاه چنان پررونق است که انتقادی آن
چیه در مند پژوهشی است و آنطرح شده در این مورد نیر نیازمند یک بررسی نظام هآزمون فرضی

   عملیاتِی پیشنیادی بیان شده است. بخشی به شاد جیت روشنی فرفا  نا طرح شده این

 تمایز و تشخص نشریات بر مبنای رویکردهای نظری .4-3

ریاد روشینتکرانه و نشیریاد تتیاود میاهوی نشیبررسیی تیوان بیه های پیشیین، میپیرو شاد 
پایگاه فکری یکی از مکاتیب  . نشریاد روشنتکرانه معموال  شناسی پردادتجامعه صصی رشتهتخ

در ارتباط ارزانیک با یکدیگر  شوند و نویسندزان آن معموال  فعا  در میدان روشنتکری م سو  می
روشینتکران دینیی در مثیا  بیرای  .پردازندفکری به تولید و انتشار مطالب می و در قالب یک شبکه

زرا اندیشیمندان چی  از دافیی و حلقه ایران فردا مذهبی در منله -کیان، روشنتکران ملی نشریه
  گو.زتت در منله

شناسی از جیت وابستگی جامعه نشریاد تخصصی رشتهرسد به نظر میاین درحالی است که 
                                                           

انجام شده از  ایههمچنین نگاه کنید به مصاحبه؛  213، ص2112توکل و رحیمی،  نگاه کنید به نگاه کنید به برای مثال.  1

گهر و سعید معیدفر به این روند غیرانتقادی شناسان مانند عبدالحسین نیکشناسی که در آن برخی جامعهسوی انجمن جامعه

 .اندشناسی دانشگاهی در ایران اشاره کردهدر فضای جامعه
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تمیایر و تشیخ   نظیری از یکیدیگر چندان  شوند و ایر میاز یکدیگر متم های مختلفبه دانشگاه
از نویسیندزان متعلیق بیه ییک هایی لههای مختلف یک نشریه نیر منموعه مقاحتی شماره .ندارند
ایین  .یک شماره تشابه موضوعی اسیت هایهکند و حداکثر تشابه مقالنظری را نمایندزی نمی حوزه

ترین نشریاد علوم اجتمیاعی به یک پارادایم نظری حتی در قدیمی عدم تشخ   نظری و عدم تعلق
کیه جیوانترین نشیریاد روشینتکرانه بیه درحالی ؛دیوردعلوم اجتماعی نیر به چشیم می مانند نامه

هیای با انواع روش شوند و معموال  سرعت به پایگاه نظری یک زروه فکری و مکتب نظری تبدیل می
؛ کننیدهیای فکیری رقییب جلیوزیری مینویسیندزان متعلیق بیه حوزهمشروع و نامشیروع از ورود 

دانشگاه تیران اسیت  اساتید هایهم ل نشر مقال هعمدبه طور علوم اجتماعی  نامه که مث   طورهمان
تخصصیی علیوم  هیایهاساتید دانشگاه تربییت میدر  و منلی هایهمدر  م ل نشر مقال و نامه

اسیاتید همیان  هیایهبیشتی و ع مه طباطبیایی م یل نشیر مقالیشیید های انشگاهاجتماعی در د
فکیری   ارج از ایران دود نماینده یک مرام و مشیر ها در داین درحالی است که دانشگاه؛ دانشگاه

شوند مانند مکتب شیکازو، مکتیب کمبیریج و یا شنادته میمکاتب فکری با نام آن زاهیهستند که 
کستورد مکتب  ها فاقد چنین تشخ  فکری و نظری هستند.ا در ایران دانشگاهام ؛آ

شیود، هیم در از آن ییاد می هیاهتایید و نشر مقال «باند»چه در لتظی انتقادی با عنوان در واقع آن
شناسی؛ امیا بانیدهای نشیریاد نشریاد روشنتکرانه وجود دارد و هم در نشریاد تخصصی جامعه

 باندهای فکری هستند که پژوهشگران و نویسندزان فعیا  در ییک حیوزه هعمده طور بروشنتکرانه 
شناسیی از کسیانی تشیکیل شوند و باندهای فعا  در نشریاد تخصصیی جامعهفکری را شامل می

هیای ردهشان به دانشگاه و مییران قیدرد و نتوذشیان در اند که تنیا شاید در وابستگی سازمانیشده
با تغییر میدیر  شود مث   له است که باعث میئهمین مس .با یکدیگر اشترا  دارند انیمختلف سازم

دیاص تغیییر  منتشر شده از یک یا چند نویسینده هایهزروه یک رشته در یک دانشگاه، حنم مقال
که این تغییر نویسندزان به معنای تغیییر مشیر  فکیری حیاکم بیر آن بدون این ،م سوسی پیدا کند

 ای داص باشد. دوره نشریه در
 که ازرچنان ؛مندی بردوردارنداز سنت فکری قدرت نتکرانهاین در حالی است که نشریاد روش

ییک نشیریه کیه متعلیق بیه مشیر  فکیری  در یک ل ظه از زمان و بنا به دالیلی تمامی نویسندزان
بعدی  ه و در دورهای تعطیل شدنشریه برای دوره دافی هم هستند از آن نشریه دارج شوند معموال  

انتشار هم کل رویکرد نظری حاکم بر نشریه دچار تغییر جدی دواهد شد، مانند اتتیاقی کیه بیرای 
 رخ داد. 9811کییان فرهنگی در سا   نشریه

های دولیت نشریاد در ایران به شدد متاثر از سیاست که چاپ و انتشارناییحا  از آندر عین
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هیای دافیی امکیان بیروز یافتیه تنوع نشریاد روشنتکرانه تنیا در دوره در این زمینه است، تعدد و
اند که شاید تمایربخشیی مکاتیب تعداد بوده چنان کم، نشریاد روشنتکرانه آنهاییدر دورهاست و 

هیا نییر مکاتیب نظیری امیا در همیین دوره ؛نباشید به ل اظ نشریاد چندان قابل ردیابی و پیگیری
نتیای اند که در امختلف نشان دادههای فکری دود را در قالب حلقه ،یمختلف در سنت روشنتکر

 شود.یا پردادته میبه آن همین قسمت
 -چاپ کتب حاوی نظریاد اجتماعی های نشر کتا  را که در حوزهتوان بنگاهبر همین مبنا می

د. بیرای کربررسی  های مختلف روشنتکریاند، از نظر تعلق و نمایندزی جریانشدهسیاسی شنادته
الله فوالدوند(، های نشر کتا  مانند طرح نو و ماهی )دشایار دیییمی و عردتوان به بنگاهمثا  می

پیور(، فیراط )سیروش(، مرکر )بابک احمدی(، زام نو )مراد فرهادپور، امید میرزان، شیریار وقتی
زه )کتا معافر )ملکیان( و  نگاه کویر )کدیور(، موسسه فرهنگی  –سیاسی  های ک سیک اندیشهآ

چیاپ و  اجتماعی چ ( اشاره کرد که هر کدام با التا ی انتقادی دیگران را به بانید بیازی در حیوزه
مکاتب فکری متتیاود و متضیاد کمتیر  ینیر از نویسندزان و آرا کنند و معموال  نشر کتا  متیم می

 رسانند. کتابی به چاپ می
از سوی نشرهای دانشگاهی  کتب اساتید دانشگاه معموال  رسد به نظر میکه  حالی است این در

، کمتر تمایر و تشیخ  فکیری مییان نشیرهای دانشیگاهی مانند نشریاد رسند و دقیقا  به چاپ می
بیشیتی و شیید دانشگاه دزان انتشاراد دانشگاه تیران یا واقع نویسن در .دوردمختلف به چشم می

های مختلف از یکدیگر متمایرنید نیه از ا از منظر وابستگی سازمانی به دانشگاهتنی طباطباییع مه 
این درحالی است که وابستگی  .شوندهای منتشر شده ارائه میو مکاتبی که در قالب کتا  منظر آرا

ها در جوامع دیگر نیر تنیا وابستگی سازمانی به دانشگاه نیست و برای مثا  تتاود نشرها به دانشگاه
کستورد و کمبریج در کتا   های منتشر شده از سوی این دو بنگاه نشر نیر بارز است. میان مکتب آ

هیای فکیری مختلیف در واقع عدم تمایر مکاتب نظری و به یک معنیا، عیدم وجیود پارادایم در
انشگاهی های نشر دنظری بنگاه -دود را در قالب عدم تمایر فکری  دانشگاهیشناسی جامعه حوزه

 دهد. هم نشان می
ای انتشار من د و نشیریاد، امیا تیا انیدازه حوزه حا  نشر کتا  نیر زرچه نه به اندازهدر عین

بنیابراین مکاتیب نظیری  ؛چیاپ و نشیر اسیت ی اجیازههای دولیت در زمینیهتاثیر سیاسیت ت ت
کتب و نشریاد ییا در واقیع  چاپ های دولتی که معموال  های قبض سیاستروشنتکرانه در موقعیت

زیری و تثبیت شود، دود را در قالب شکلهای جدی مواجه میفرهنگ مکتو  با م دودیت عرفه
 حلقیه مانند دهدنشان میهای روشنتکرانه و بسا فرهنگ شتاهی مکاتب و نظریاد مختلف حلقه
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   فکری فردید و شازردان .
کارسد به نظر میست که احالی  این در شناسیی جامعه جلساد مییان اسیاتید حیوزه ،دمیدر آ

سیازمانی  -شناسی که بیشتر حو  م ور رتیق و فتیق امیور اجرایییبه جلساد زروه جامعه معموال  
شود و ارتباط فکری میان همکاران در فورد وجود نیر بسییار پراکنیده و یابد م دود میسامان می

واقیع اجتماعیاد علمیی دودجیوش و  نظری یا در -کمتر ارتباطاد فکری مقطعی است و معموال  
 دورد، وجود دارد.  روشنتکری به چشم می چه در حوزهنیادینه مانند آن

زتته شامل منازعه بر سر سرمایه نمیادین در قالیب های پی شاد  ذکر است که همهالزم به  
الیب انتشیار منی د و هیای نمیادین در قک میی و نییر اینیاد و تثبییت پایگاه -منادالد لتظی

تری یافتیهتر و تکاملهای فکری، به فورد تمایریافتههای چاپ و نشر کتا  و حلقهنشریاد، بنگاه
 کارشناسیی ارشید دیود در رشیته در رساله نگارندهدورد. هنری به چشم می –در روشنتکری ادبی 

رازیر و در حاشیه )مطالعه میوردی های فسنت روشنتکری در ایران: زتتمان»علوم سیاسی با عنوان 
های میورد ب یث نشان داده است که چگونه سنت روشنتکری در سیا  «(9849-9889های سا 

های ابتیدایی کیه در قالیب د   سینت سیا بر ،زیردهنری به دود می –ادبی  طور عمدهبهشکلی 
 اجتماعی شکل زرفته است.  –پردازی سیاسی نظریه

های مختلف روشینتکری بیه در آن ت قیق به عنوان نماد زروه نگارندهبنا نشریاتی که بر همین م
کار، سخن به عنیوان روشینتکران پردازد )من د یغما به عنوان روشنتکران م افظهیا میبررسی آن

ندزی بیه علم و ز حامی شوروی، منله رانکمتعلق به روشنت پیام نو رو و تا حدی لیبرا ، منلهمیانه
و هنر به عنیوان جایگیاه روشینتکران متعلیق بیه  اندیشهو  عنوان نماد طیف چ  مستقل از شوروی

لییذا  ؛رونیدهنییری بیه شییمار می –( همگیی نشییریاتی ادبیی چیی  انتقیادی و هنییریطییف فکیری 
 یا را بنابر ضرورد ب یث و مقایسیه بیا حیوزهآن نگارندههای مورد ب ث در این ت قیق که شاد 

کادمی علوم اجتماعی، در دایره روشینتکری م یدود کیرده  حوزهاجتماعی  –پردازان سیاسی نظریه آ
قابیل نیر هنری  –روشنتکری ادبی  تری در حیطهیافتهها به شکل آشکارتر و تمایراست، این شاد 

 پیگیری است.  
روشینتکری  و حوزه دانشگاهیعلوم اجتماعی  از حوزهدر این قسمت چه مانند موارد پیشین، آن

که بر مبنای مطالعاد اکتشافی و  ندسته، تنیا فرضیاتی قابل آزمون اجتماعی مورد استناد قرار زرفته
منید آن نیازمنید پژوهشیی و آزمیون نظامبه شاد  میورد ب یث ارائیه شیده  بخشیجیت روشنی

 جدازانه است.
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 موضوعی مشابه جوار و با حوزههم میزان تاثیر بر میدان فکری .4-4

علیوم اجتمیاعی از مییدان تواند در جییت تمایربخشیی مییدان روشینتکری میکه  شاد  بعدی
هیای موضیوعی نظری ایین دو مییدان در حوزه -، میران تبادالد فکریبه کار زرفته شود دانشگاهی

علیوم اجتمیاعی از سمت میدان روشنتکری به مییدان  هعمدبه طور رسد مشابه است که به نظر می
در جریان است و شکل عکس آن بسیار معدود است. منظور از این سخن آن اسیت کیه  دانشگاهی

کم در حیدی روشینتکری را دسیت ید شده در حیطیهنظریاد تول دانشگاهیشناسان جامعه معموال  
هیای کاریهیای علمیی و ریرهایین نظرییاد از دقت زرچه معموال   .شناسندمتوسا به رسمیت می

ای در تبییین وقیایع و ت یوالد چنیان فرازییری و زسیتردزیآن اما معموال   ،اندبیرهشناسانه بیروش
 ییا هسیتندنازریر از در نظیر زیرفتن آن دانشگاهیاسان شنکنند که جامعهسیاسی پیدا می-اجتماعی

شیریعتی، سیروش و بردیی دیگیر از  یدر میورد آرا هانامیه)برای مثیا  نگیاه کنیید بیه تعیدد پایان
 .  روشنتکری( پردازان حوزهنظریه

ا بررسیی جیر بیطرح شیده در ذییل آن،  و آزمون فرضیهآشکار است که تدقیق در این شاد  
پیذیر نیسیت یا امکانمند استناداد مختلف این دو حوزه به نظریاد تولید شده در هریک از آننظام

 ای باشد.تواند مبنای پژوه  جدازانهکه دود می

 اجتماعی جامعه-میزان تاثیرگذاری بر تحوالت سیاسی .4-5

 دانشیگاهیعلوم اجتماعی ن روشنتکری و توان با استناد به آن تمایر میدااما آدرین شادصی که می
سیاسیی در جامعیه  -، میران تاثیرزذاری این دو میدان بر ت والد اجتماعیمورد بررسی قرار دادرا 

، پیام امروز، ایران فیردا در کیان، آدینهر من د شده دو نظریاد طرح آرامعموال که حالی است. در
داده د رخو ت یوال 11زیری انتخاباد ریاست جمیوری سیا  ساز شکلهتتاد زمینه او  دهه نیمه

های علوم اجتمیاعی، تنییا بیه فیورد دانشکده رسدبه نظر می ،شوددوم این دهه تلقی می در نیمه
سیلا بیر دولیت افی حاد، بیه پیژوه  اجتمیاعی در بیا  پسینی و در واکن  به رویکردهای م

هشیتاد روی  او  دهیه هتتیاد و نیمیه دوم دهه مدنی در نیمه متاهیمی مانند توسعه سیاسی و جامعه
 تواند در قالب ییک پیروژهمی این شواهد و آزمون این فرضیه طرح شده نیرمند بررسی نظام آوردند.

 .اننام شودپژوهشی مستقل 
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 گیرینتیجه. 5

به منظور بررسی انتقادی وضیعیت  شنادتیطرح یک چارچو  متیومی و روشاین مقاله از هد  
نشان داده شود این علوم در مقایسه بیا کیدام  معنا کهبدین ؛در ایران است دانشگاهیعلوم اجتماعی 

و ناکارآمیدی تلقیی  دارای ضیعفمیورد انتقیاد قیرار زرفتیه و وضعیت مطلو  و کارآمد است کیه 
میان وضعیت این علوم با وضعیت علیوم طبیعیی ییا  د. در ابتدا نشان داده شد که چرا مقایسهشومی
دشوار و وضعیت این علوم با وضعیت علوم اجتماعی در کشورهای غربی  میندسی یا مقایسه -فنی

 .برانگیر استچال 
در  دانشیگاهیان علوم اجتمیاعی ابه میسپس با توضی  چارچو  متیومی بوردیویی، وجوه تش

« نمیادین منازعه بر سیر سیرمایه»ایران با روشنتکری اجتماعی بیان شد و در ادامه متیوم بوردیویی 
بیر ه کیه مبنای تشابه این دو میدان قرار زرفتیپویایی میدان علم است،  که در دیدزاه او موتور م رکه

 . شودپذیر میدو میدان امکان اسا  آن اننام مقایسه میان این
 منازعیه بیر سیر سیرمایه»ای به منظیور بررسیی متییوم زانههای عملیاتی پنجدر ادامه شاد 

زیری و تثبیت مکاتب فکری رقیب در شکلاز:  عبارتند که ه استپیشنیاد شددر دو میدان « نمادین
، تمایر و تشخ  نشریاد بر مبنیای های نظریدادل میدان، منازعه بر سر مالکیت نمادین پارادایم

مییران  سراننامموضوعی مشابه و  جوار و با حوزهرویکردهای نظری، میران تاثیر بر میدان فکری هم
 اجتماعی جامعه. -تاثیرزذاری بر ت والد سیاسی
بخشی به معنای شاد  هایی جیت روشنینیر مثا  ی پیشنیادیهادر مورد هریک از شاد 

-فرضییهو آزمیون  شواهد ارائه شدهمند که بررسی نظامقابل آزمون ارائه شده  ور و نیر فرضیادمذک

 طرح شده به پژوهشی دیگر موکو  شده است.های 
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