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 1تحليلي و سازوكارهاي اجتماعي شناسيجامعه
  

  مهدي ابراهيمي
  )17/02/93، تاريخ پذيرش 15/01/92تاريخ دريافت ( 

  
توانيم ببينيم كه چگونه براي مثال، ما مي. اندبخش بسيار مهمي از زندگي اجتماعي 2سازوكارها

  عمل  3جداسازييابد و يا شهرها چگونه در جهت تفكيك و نابرابري در گذر زمان افزايش مي
  كنند، اما پرسش اين است كه نحوة عمل سازوكارهايي از اين دست چگونه است؟ در مي

   4شناسي، تبيينشناسيِ تحليلي به عنوان يكي از رويكردهاي اثرگذار در حوزة جامعهجامعه
قوع گيرد كه سبب واي صورت ميهاي اجتماعي با شناسايي و تمركز بر سازوكارهاي اجتماعيپديده

هاي كليدي فرايندهاي اجتماعي دين منظور، مؤلفه به. شوندرويدادها و يا پيامدهاي اين رويدادها مي
- هدف جامعه. گيردها با يكديگر مورد بررسي قرار ميشود و نحوة ارتباط اين مؤلفهمشخص مي

وصيف و اي است كه شالودة تشناختيشناختي، نظري و روششناسي تحليلي، تشريح اصول معرفت
نويسندگانِ فصول مختلف اين كتاب نيز به دنبال كندوكاو ابعاد مختلف . تبيينِ صحيح هستند

هايي از قبيل اند، و همچنين پاسخ به پرسشهاي مبتني بر سازوكارها در علوم اجتماعيتبيين
 شوند؟ نقشهاي اجتماعي ميهاي فردي با محيطسازوكارهاي اجتماعي چگونه موجب پيوند كنش

سازي از سازوكارها چيست؟ و آيا مفهوم سازوكار، مسألة ربط در مفهوم 5سازيِ چندعامليمدل
  كند يا خير؟هاي علوم اجتماعي را حل ميدر تبيين 6داشتن
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- ، استاد نظرية جامعه)فصل تنظيم شده 13بخش و  3كه در (گردآورنده و ويراستار اين كتاب 
كنش و بخش اول كتاب با عنوان . است) سوربن(شناسي و فلسفة علوم اجتماعي در دانشگاه پاريس 

عقالنيت، (هاي مختلف نظرية كنش ، شامل چهار فصل است و به ارزيابي دوبارة جنبهسازوكارها
در اين . شناختي دارند اختصاص يافته استهاي جامعهكه نقش مهمي در تبيين) هاعواطف و باور

شان در دو سطحِ فرودست و ها و محيطبخش همچنين از پيوندهايي بحث شده كه بين كنش
تحليلي شناسي اساسِ جامعه: 2عقالنيت معموليدر فصل اول كتاب با عنوان . وجود دارد 1فرادست

هدف نويسنده عالوه . ، جايگزيني براي نظرية گزينش عقاليي ارائه شده است)3نوشتة ريمون بودون(
هايي است شده براي رسيدن به اهداف، فهم خود اهداف و نيز ارزشهم و تبيين ابزارهاي گزينشبر ف

به باور وي، مفهوم عقالنيت معمولي، از حيث كاربردهايي كه در زمينة . كه مورد تأييد مردم است
انند گزينش م(هاي كنوني عقالنيت ها دارد، مفيدتر از     نظريهها و ساير حوزهها، ارزشبازنمايي
  .است) عقاليي

، به نقش )5نوشتة جان الشتر( سازوكارهاي عاطفي 4ناپذيريقطعيتفصل دوم كتاب با عنوان 
نويسندة اين فصل نيز از الگوي استاندارد كنش . ها در نظرية كنش اختصاص يافته استعواطف و باور

ها را تنها سوق دادن كنشگر به فاصله گرفته است؛ الگويي كه نقش باور) مبتني بر گزينش عقاليي(
كه در اين فصل  6بنيادطبق الگوي عاطفه. دانداش ميسوي بهترين وسايلِ تحقق اهداف و تمايالت

فصل سوم . توانند عواطفي را پديد آورند كه پيامدهاي رفتاري به دنبال دارندارائه شده، باورها مي
نام دارد و  در علوم اجتماعي 8انگار يا مكانيكيينهاي ماشتبيين 7گرايانةشناسيِ طبيعتهستيكتاب، 

وي با رها كردن مدل محدود كنشِ ارادي و عمدي، به عناصر . نوشته شده است 9توسط دن اسپربر
حوزة علوم  11كردننويسنده از بومي. كنندة علّيِ رفتار هستندكند كه تعيينتوجه مي 10فردي - فُرو

  شناسي، كه متكي بر كشد نه مبتني بر روانش ميگويد و مدلي كه پياجتماعي سخن مي
 13،)نوشتة كيث سوير( وگو به مثابه سازوكارگفتفصل چهارم كتاب با عنوان . است 12گيرشناسيهمه

در . كندوجو ميوسويي نسبتاً متفاوت از فصل سوم دارد و فهم نقش ساختار اجتماعي را    جستسمت
فردي  - هاي فردي و يا سطح فُروسازوكار، نبايد تنها به كنش هاي مبتني برديدگاه نويسنده، تبيين
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نوپديد در اينجا به . شود نيز توجه كنندخوانده مي 1محدود شوند بلكه بايد به آن چه سطحِ نوپديد
ماية مباحث اين جان. ها و مقاصد افراد استمعناي عدم وابستگيِ كنش و واكنش ارتباطي به خواست

- هاي اجتماعيِ ماشيناَشكال نوپديد و ساختارهاي اجتماعي كالن در تبيينفصل، اهميت توجه به 
  .انگارانه است

فصل اول اين . ، از پنج فصل تشكيل شده استسازوكارها و علّيتبخش دوم كتاب با عنوان 
- از صاحب( 3، توسط توماس فررو2سازي از فرايندهاي مولّدمدلبخش يا فصل پنجمِ كتاب با عنوان 

نويسنده در اين . نوشته شده است) ايبنياد و محاسبه -شناسيِ موسوم به رياضيجامعهنظران صاحب
وي . ارتباط با مفهوم علّيت نيسترا به بحث گذاشته كه بي 4فصل، مفهوم مولد بودن يا زايندگي

هاي پارسونز و هومنز اختصاص داده و تفسير آنان از فرايندهاي اجتماعي بخشي از فصل را به نظريه
هاي مولّدي بحث هاي رياضي، از مدلنويسنده با ارجاع به مدل. ا فاقد جنبة زايندگي دانسته استر

 )هاو روايت 5سازوكارهاي منفرد(فصل ششم كتاب . اندكرده كه با توسعة علومِ شناختي در ارتباط
كه نوشته شده و به چندوچونيِ مسألة علّيت در مورد رويدادهايي پرداخته  6توسط پتر ابل

-ها تكرار نميپرسش اصلي اين فصل اين است كه هنگامي كه رويدادها و كنش. تكرارشونده نيستند
- توان از تحليل علّي سخن گفت؟ در نظر نويسندة اين فصل، استنتاج علّي در موقعيتشوند آيا مي

- به مثابه روايتتوان ها را ميهايي از اين نوع بايد متكي بر مفهوم علّيت منفرد باشد، و زنجيرة كنش
  .شان شكل منفرد و يكتا داردهايي تصور كرد كه پيوندهاي علّي ميان

نوشتة مايكل ( انگارانه در علوم اجتماعيهاي ماشينمنطق تبيينفصل هفتم كتاب با عنوان 
. انگار و چندسطحيِ تبيين در علوم اجتماعي اختصاص يافته استماشين به توصيف ويژگي) 7اشميد
نويسنده، در تبيين اجتماعي، ضرورتي براي ارجاع به قوانين كالن وجود ندارد و  به اعتقاد. است

او هر تبيين را شامل . همچنين نبايد چنين تبييني را به طور كامل به سطح فردي تقليل دهيم
هاي فردي است كه به دهد و متضمن كنشمرحلة اول در سطح فردي رخ مي: داندچهار مرحله مي

هاي كنشگران شود كه چگونه بين كنشدر مرحلة دوم مشخص مي. شوندميشكل علّي تعيين 
هاي مرحلة سوم، ناظر به شناسايي پيامدهاي جمعيِ تالش. آيدمختلف، پيوستگي به وجود مي

يا ( 8در نهايت، مرحلة چهارم، شناسايي اثرات بازگشتي. مشترك در جهت تعديل و سازگاري است
  .گيردهاي افراد را دربرميشترك بر كنشهاي ماين تعديل) تكرارپذيرِ

. است 1سازوكارهاي اجتماعي و ربط تبييني، )9نوشتة پتري يليكسكي(عنوان فصل هشتم كتاب 
نويسنده در اين فصل، چهار ايدة متفاوت در مورد نقش سازوكارها در فهمِ تبييني را مطرح . است
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هاي است و بر اساس آن، تبيين 2نخستين ايده، مربوط به روش يافتاري يا اكتشافي. كرده است
ها مورد وجوي علّتجستجست هايي برايها و يا دستورالعملماشينيِ موجود به عنوان الگوها، طرح

ايدة دوم با توجيه دعاوي علّي در ارتباط است و در آن فرض شده كه آگاهي . گيرنداستفاده قرار مي
 3ايدة سوم دربارة ارائه يا عرضة. وي علّي باشدتواند پشتيبان و مؤيد دعااز سازوكارهاي ممكن مي

تر كند و تواند اطالعات تبييني را براي افراد قابل فهمگونه ميشكلِ روايت. اطالعات تبييني است
ايدة چهارم، . شوندها تلقي ميهايي كه مبتني بر سازوكارها هستند الگويي براي اين روايتطرح

قدرت تبييني و كاربردپذيري عمومي، حاصل . اجتماعي استدهيِ دانش علوم معطوف به سازمان
به باور نويسنده، بسط دانش علوم . دانشي است كه در مورد سازوكارهاي علّي ممكن وجود دارد

تري دارند، بلكه با افزودن يا اي كه كاربرد گستردههاي تجربيبندي تعميماجتماعي، نه با صورت
در فصل . رسدشود به انجام ميي ممكن در اين علوم مربوط ميبهبود هر چه كه به سازوكارهاي علّ

كه توسط گردآورندة اين كتاب نوشته شده  علّي، كنش و تبيين 4هايمنديقانوننهم كتاب با عنوان 
ها مورد بررسي قرار گرفته هاي عادي و تبيين اين كنشاست، ارتباط ميان نظم و سامان علّي كنش

او در . اندهاي عمليمنديهاي علوم اجتماعي، مبتني بر قانون، همة تبيينبه اعتقاد نويسنده. است
هاي متكي بر علّيت بدونِ در نظر گرفتن قوانين طبيعي پذيري تبييناين فصل كتاب از امكان

  .سختگيرانه سخن به ميان آورده است
هاي بررسينام دارد، به برخي از  رويكردهاي موجود درباب سازوكارهابخش سوم كتاب كه 

اختصاص يافته ) كه از طريق سازوكارها قابل شرح و تفسير هستند(هاي اجتماعي تجربيِ پديده
، )كننده؟يك فرايند خودتقويت: بيكاري جوانان(در فصل دهم  5يون ابرگ و پتر هدستروم. است

اين هاي جمعيتي براي نشان دادن اهميت ضمن بحث از اثرات كنش و واكنش اجتماعي، از داده
هاي مختلف شهرهاي سوئد استفاده ها در تشريح سطوح بيكاري جوانان در محلهكنش و واكنش

فصل يازدهم كتاب با . اندهاي متقابل اجتماعي بر سطوح بيكاريسازوكارها، تأثيرات كنش. اندكرده
، )7نوشتة رابرت سامپسون( ، سازوكارهاي علّي و ساختار اجتماعي شهر6اثرات همجواريعنوان 

هاي فردي در يك گزينش همجواري را بخشي از يك فرايند قشربندي دانسته كه دربردارندة تصميم
را نيز  9بنديعالوه بر گزينش،  دسته. است) اما دائماً در حال تغيير(مند سامان 8انداز مسكونيچشم
اين فرايند، . سازي كردتوان به عنوان بخشي از يك فرايند اجتماعي پوياي قشربندي، مفهوممي

كند و توازني ظاهراً پايدار به مراتب اقتصاديِ برآمده از عواملي همچون نژاد را بازتوليد ميسلسله
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، هم يك سازوكار علّي و هم يك فرايند )يا تفكيك(بندي در اين بحث، دسته. آوردوجود مي
  .اجتماعي است

بحث ) كامپيوتري(اي محاسباتي هشناسيِ در حال توسعة مدلدر دو فصل پاياني كتاب، از روش
در فصل دوازدهم با . شناسي تحليلي دانستتوان تحول مهمي در جامعهاين بحث را مي. شده است

نوشتة مايكل ( 1هاي محاسباتي با عوامل دوگانهمدل: هاي مولّدسازوكارهاي اجتماعي و تبيينعنوان 
در . سبه پرداخته شده استهاي مبتني بر محا، به منطق و اهميت مدل)2مايكل مكي و ديگران

- هاي محاسباتي به اين دليل است كه در آنمحور بودنِ اين مدلديدگاه نويسندگان اين فصل، عامل
كه سازندة يك نظام پويا ) و در عين حال، وابسته به يكديگر(ها مدلي از واحدهاي فرديِ خودمختار 

ها نيز به اين علّت است ودنِ اين مدلمحاسباتي ب. شودهستند به عنوان نقطة شروعِ نظري تلقي مي
شان از طريق يك برنامة كامپيوتري، بازنمايي و هاي فردي و قواعد رفتاريها عاملكه در آن
  كدگذاري 

- محور و علّيت در جامعههاي عاملمدل: 3محروميت نسبيفصل سيزدهم كتاب با عنوان . شوندمي
نوشته شده است و ساختار نظري و نتايج محاسباتيِ يك  4لوكا مانزوتوسط جيان شناسي تحليلي

  :انددر اين بحث، دو گروه از سازوكارها مطرح شده. كندمحور را عرضه ميمدل عامل
سازوكارهاي مولّد شدت احساس  - 2اند؛ گراني كه ناراضيسازوكارهاي مولّد نسبت كنش -1

شناسان به نده اين است كه نشان دهد جامعهشناختي، هدف نويساز منظر روش. نارضايتي كنشگران
ها در دو سطح توانند چگونگي عملكرد سازوكارها و اثرگذاري آنمحور ميسازي عاملكمك مدل

در اين فصل همچنين تالش شده تا پيوندي ميان مفهوم علّيت و . فردي و جمعي را بررسي كنند
              .  هاي محاسباتي برقرار شودشناسي مدلروش
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