


انسان و طبيعت     
) با تاكيد بر جامعه روستايي در ايران       (

تدوين 
دكتر مهدي قرباني     

1391

دانشكده منابع طبيعي     



منابع جامعه شناسي روستايي              

ترجمـه  (چيتامبـار،   .بـي .مقدمه اي بر جامعـه شناسـي روسـتايي، نوشـته جـي            .1385 حجاران، احمد و مصطفي ازكيا،       -1
.،نشر ني)شده

.جامعه شناسي روستايي، انتشارات دانشگاه تهران. 1384 طالب، مهدي ،-2
.، انتشارات دانشگاه پيام نور)رشته اقتصاد كشاورزي(جامعه شناسي روستايي  . 1384 كالنتري، خليل، -3
.مديريت روستايي در ايران، انتشارات دانشگاه تهران. 1376 طالب، مهدي ، -4
.مقدمه اي بر جامعه شناسي توسعه روستايي، انتشارات اطالعات. 1374 ازكيا، مصطفي،-5
.اري ها و دهياريهاي كشورجامعه شناسي مسائل فرهنگي و اجتماعي روستاها، انتشارات سازمان شهرد. 1374 منصور وثوقي، -6
.انسان شناسي ياريگري،نشر ثالث. 1388 فرهادي، مرتضي، -7
. فرهنگ ياريگري در ايران، نشر دانشگاهي. 1373 فرهادي ، مرتضي، -8
.، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد )كنش اجتماعي(مقدمه اي بر جامعه شناسي عمومي . 1379 زنجاني زاده، هما ، -9

.آناتومي جامعه، شركت سهامي انتشار.1387 رفيع پور، فرامرز، -10
. بنه، انتشارات توس. 1353 صفي نژاد، جواد، -11
.نشر توتيا. مباني جامعه شناسي. 1387  نيك گهر، عبدالحسين، -12
.جامعه شناسي ده در ايران، مركز نشر دانشگاهي. 1372 خسروي، خسرو، -13
.جامعه شناسي روستايي ايران، نشر پيام. 1358 خسروي ، خسرو، -14
.جامعه شناسي روستايي، انتشارات كيهان، تهران. 1373 وثوقي، منصور، -15
توسـلي و فاضـل، سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انـساني                  : مباني جامعه شناسي، ترجمه شـده     .1388 بروس كوئن،    -16

).سمت(دانشگاهها

منابع فارسي     



منابع انگليسي 

1- Orjan Bodin and Prell Christina, 2011. Social network in natural resources 
management. Cambridge University Press.
2- Ismael Vaccaro, Ericalden Smith and Shankar Aswani, 2010. Environmental social 
science , Cambridge University Press.
3- Roland W. Scholz, 2011. Environmental literacy in science and society, Cambridge
University Press.
4- Klaus Seeland, 1993.  Environment and Social Erosion in Rural Communities of 
South Asia. In: Werner, W.L. (ed.), Aspects of Ecological Problems and Environmental 
Awareness in South Asia. New Delhi: Manohar Publ., pp. 21-39.
5- Fikret Berkes,  2008. Sacred Ecology, Routledge, UK.
6- Mehdi Ghorbani and at al, 2011. The role of indigenous rangeland management 
knowledge and local traditions of social cohesion in the dairy production chain in the 
Taleghan region of Northern Iran, Journal of  Human Ecology (In review).
7- Mehdi Ghorbani and  at al, 2011. Ecological knowledge  rangeland management in
the Taleghan region of Northern Iran, Journal of  Land Use Policy (In review).
8- Klaus Seeland, 2000. Man in the Forest. New Dehli. 



ضرورت درس 
): جنگل و محيط زيست      - مرتع-شيالت( ضرورت مديريت و برنامه ريزي در منابع طبيعي      

وجه طبيعي و وجه انساني         :  دو وجه بودن امر مديريت       -1

 وجود افراد بهره بردار از منابع و ذخاير ژنتيكي           -2

 ذخاير ژنتيكي و منابع محدود در دسترس بهره برداران          -3

 اشتراكي بودن بخش اعظم منابع مورد بهره برداري             -4

 لزوم مديريت مشاركتي منابع طبيعي     -5



فصل اول 

مباني جامعه شناسي       



فرد و جامعه   



 انسان اجتماعي      -1-1

 ويژگي هاي        -2-1
انسان اجتماعي      

كنش -3-1
اجتماعي   

 رابطه فرد و       -4-1
جامعه   

فرد و -1
جامعه  



انسان از نظرگاه علوم اجتماعي       

 بدان معني      انسان، در نخستين تجزيه و تحليل، يك موجود زيستي است؛ ولي اين گفته      

به  .  و باشد نيست كه عامل زيستي، اولين و آخرين عامل و سازنده ي انسان و هستي ا      

ا فراهم آورده، ولي عبارت روشن تر اگر چه طبيعت، ماده ي خام انساني يا وجود زيستي او ر    

اجتماعي و به ويژه   عواملتحول اورگانيسم انساني و به ويژه تكامل اجتماعي نتيجه    

.  بوده است محصول كار اجتماعي  



اخته و رگ و در واقع انسان تنها از آن لحاظ انسان شمرده نمي شود كه از مقداري ي
 مي دهد يا  استخوان و پي پوست تشكيل يافته و نفس مي كشد و يا نوزاد خود را شير      

 دارد كه مي تواند  مي پرورد، بلكه آدمي از آن رو آدمي محسوب مي گردد كه اين امتياز را     
از كار و كار كند، بينديشد و سخن بگويد؛ اين قدرت را دارد كه ابزار بسازد و  

بهره ) خواه محيط طبيعي، خواه محيط اجتماعي(ابزار براي تغيير محيط خود 
شود و آن را به ديگران انتقال    صاحب فرهنگ اين استعداد را دارد كه مي تواند   بگيرد؛ 

مي تواند با همنوعان خود وارد شبكه روابط اجتماعي    دهد؛ اين امتياز را دارد كه   
ت و تسريع گردد و در ضمن روابط اجتماعي با كار و فعاليت آگاهانه خود به پيشرف  

. جريان تكامل جامعه مدد رساند 



ميان گرفته،  آدمي در پرتو كار و فعاليت با تأثيرگذاشتن روي طبيعتي كه وي را در     

ت بيروني، طبيعت را عوض مي نمايد، و از همين راه يعني از راه تغيير دادن طبيع 

به عبارت ديگر روشن تر، كار كه . طبيعت دروني يعني خود را نيز تغيير داده و مي  دهد

 و شرايط زيستن   نخستين شرط اساسي زندگاني انسان بوده است، نه تنها براي آدمي وسايل       

و اصالح محيط در و به زيستن را فراهم آورده، بلكه به او كمك نموده است كه با تغيير   

. تغيير و اصالح خود نيز بكوشد  



كنش انساني و ويژگي هاي آن     
د، آب در  در جهان، تمامي موجودات كاري انجام ميدهند؛ ابر در آسمان حركت ميكن       

كوشش و فعاليت      جويبار روان است، كشاورز به كشت و زرع ميپردازد و ما نيز به كار و      

به  . ؛اما فعاليت انسانها با فعاليت موجودات ديگر تفاوت دارد        ....هاي روزانه خود ميپردازيم 

كنش انساني با اراده و آگاهي    . مي گويند  "كنش انساني "فعاليتي كه انسان انجام ميدهد   

يك نويسنده يا هنرمند با آگاهي و اراده مينويسد يا اثر هنري خلق     . انسان انجام ميشود

 تناسب با شرايط اجتماعي،     - آگاهانه بودن   - معنادار بودن -ارادي بودن. مي كند  

 هدفدار بودن -مكاني و زماني  



انسان اجتماعي   

يكـي فـرد و ديگـري       . در مباحث جامعه شناختي، عموما بحث درباره دو موضـوع دور مـي زنـد              

شـخص انـسان، كـوچكترين    ).  1387رفيع پـور،  (جامعه و سپس تاثير متقابل اين دو بر يكديگر  

به عبارت ديگر واحد پايه در جامعه، گـروه         . واحد فيزيكي پايه در مطالعات جامعه شناختي است       

شخص انسان يك واحد كامل و يـك شخـصيت منفـرد            . و طبقات اجتماعي، شخص انسان است     

ز هـر سـطح و   موجود انساني به معناي يك منشور مي ماند كه سـطوح چندگانـه دارد، و ا      . است

. منظري مي توان آن را بررسي كرد



اراي زندگي گروهي اند،    شايد بتوان ادعا كرد كه بسياري از انواع جانوران و حتي حشرات نيز د   

شكلي     :  هستندسازمان اجتماعي خاصي دارند و داراي ويژگي هاي اجتماعي مخصوص به خود     

گهداري و ذخيره مواد از خانواده، رهبري، اطاعت، حمايت ، دفاع دسته جمعي، شكار، تغذيه، ن    

با اين همه، زندگي اجتماعي انسان       .  غذايي، به صورت اجتماعي در بين آنها ديده مي شود    

:شخص مي كند  ويژگي هايي دارد كه آن را به كلي از زندگي جمعي حيوانات متمايز و م          

ويژگي هاي انسان اجتماعي       



هد و تغييـرات آن در      زندگي اجتماعي حيوانات، حالت كم و بيش پايدار و ثابتي را نشان مي د              -1
به عبارت ديگر، زندگي اجتماعي حيوانات خـالي از ابتكـار و            . صورت وجود اندك و محسوس است     

 نـزد پـدران مالحظـه       خالقيت است و نسلي بعد از نسل ديگر، به همان صورت ثابت و پايدار كـه               
.شده است تكرار مي شود

عه حيوانات كمتر    اين زندگي اجتماعي حيواني، تابع محيط خارج و خصوصيات آن است و جام             -2
انسان در عين حال كه از محيط خود . مي تواند بر حسب نيازها در محيط خود تغييري ايجاد كند        

او تـاثير مـي     ) و فـردي  (متاثر مي شود و عوامل بيروني بر روي نحوه معيشت و زندگي اجتمـاعي               
غييـر و دگرگـوني     گذارد، در همه حال سعي مي كند بر اساس نيازهاي خود در محـيط طبيعـي ت                

. مي گذاردايجاد كند و هر كجا قدم مي گذارد ، آثار تازه انساني از خود بر جاي



نتظره كه بـه تفكـر و        حيوانات بر خالف انسان كمتر مي توانند خود را با موقعيت هاي غير م              -3
همچنين پيش بينـي هـاي دراز مـدت و مـرتبط سـاختن              . استدالل نيازمند است منطبق سازند    

 در حالي كـه واكـنش       گذشته، حال و آينده با يكديگر از ويژگيهاي حيات اجتماعي انسان است،           
. ستهاي حيواني در برابر عوامل ناشناخته و جديد عمدتا غريزي و تكراري ا

ات در طـول تـاريخ       از وجوه تمايز حيات انسان، قدرت جمع كردن و تراكم اطالعات و تجربيـ              -4
نـسل هـاي    به اين معني كه جامعه بشري در هر زمان و مكاني سـعي مـي كنـد آنچـه از                     : است

ده آن را كامل تـر      گذشته به ارث برده است حفظ و نگهداري كند و حتي در طول حيات نسل زن               
.  بسپاردساخته ، تجربيات تازه خود را بر آن بيفزايد و آن را به نسل هاي بعد



از لحـاظ   . زندگي ما همه جزئـي از طبيعـت مـي باشـد           .  انسان جزء خاصي از طبيعت است        -5
ولـي تفـاوت اصـلي آن در        . بيولوژي و فيزيولوژي انسان شباهت زيادي به موجـودات ديگـر دارد           

وقتي انسان هوش خود را به كار گرفته، هـوش او منجـر بـه ايـن                 .  است هوشمندي انسان عنصر  
ن جريانـات فكـري     شده كه پيرامون خود و محيط اطراف خود تفكر و تعمق كند و بـه دنبـال آ                 

.متفاوتي در جهان شكل گرفته است

نـسان را   فكر و رفتـار نـوع ا      مجموعه فنون و هنرها و ساخته هاي دست بشري و آثار ديگري كه              
تحـت عنـوان    نشان مي دهد، به صورت يك نظام كامل و همه جانبه جلـوه گـر مـي شـود كـه                      

يكـي از ويژگيهـاي نـوع انـسان ، داشـتن         از اين ديدگاه مي توان گفت       . فرهنگ تعريف مي شود   
. فرهنگ است كه در هيچ اجتماع حيواني نمي توان نظير آن را مالحظه كرد



ري بـروز و ظهـور      فرهنگ به يك معني، شامل كليه آثار مادي و معنوي است كه در جوامع بـش               
به عـالوه فرهنـگ نـه تنهـا فقـط           . كرده، در طول تاريخ انسان به وجود آمده و باقي مانده است           

. ر جامعـه نظـارت دارد     سازمان اجتماعي جوامع را مي سازد، بلكه بر كليه اعمال و رفتارهـاي هـ              
 دينـي و معنـوي      سطح فرهنگ هر جامعه مستقيما با پيشرفت علوم و فنون و دانـشها و حيـات               

. جوامع بشري ارتباط دارد

روابـط  : كـرد مـثال   مي توان تمايزات و ويژگيهاي ديگري نيز براي اجتماعـات انـساني جـستجو               
وقي، دين، مليـت و     خويشاوندي و سلسله مراتب قدرت ، ارزش هاي معنوي و اخالقي، روابط حق            

ل و پيچيدگي   مي توان گفت زندگي اجتماعي به اين معني ، خاص نوع انسان است و تكام              . غيره
). 1388توسلي و فاضل، (هاي آن تا حد زيادي به بررسي و مطالعه خاص نيازمند است



 كنـد و يـا      هر گاه بپذيريم كه جامعه شناس انسان را در محـيط اجتمـاعيش مطالعـه مـي                

ه در نظـر    بطوركلي جامعه شناس به مطالعه جامعـه مـي پردازد،بايـد پـذيرفت كـه جامعـ                

كنش موضوع مورد مطالعه جامعه شناسي      . مشاهده كننده به اشكال متفاوت تظاهر ميكند      

كوچكترين واحد  . اجتماعياست يعني كنش انساني در محيط هاي مختلـف           اجتماعي

 منسجم و محسوس مورد مشاهده جامعه شناسي، رابطه فيما بين دو شخص است            

ل ناشـي از  يعني رابطه اي كه بين آنها وجود دارد و به عبارت دقيق تر كنش متقاب  

.روابط آنهاست

كنش اجتماعي    -3-1



يعني هدف انسانها ، نياز     . استروابط اجتماعي   انسان براي تامين نيازهاي زندگي خود نيازمند        
انـسان هـا در     . انسان بدون روابط اجتماعي قادر به زندگي نيست       . و روابط اجتماعي وسيله است    

. جامعه با هم روابط متقابل دارند و در وابستگي متقابل به سر مي برند
اسـي دارد كـه بـدون       كنش متقابل يا رابطه دو جانبه براي زندگي اجتماعي آن چنان اهميت اس            

افراد و گروهها به صدها شيوه با هـم در ارتبـاط            . آن هم فرد خواهد پژمرد هم گروه و هم جامعه         
جامعه كلي در تحليل نهايي چيزي جز شبكه وسـيع و پيچيـده اي از روابـط                 . متقابلند

).1387نيك گهر، (اجتماعي نيست
. باشند جامعه گروهي از افراد كه در دامنه وسيعي از فعاليت جمعي شركت داشته

: جوامع توليدات و محصوالت متنوعي دارد
نقـش و   ( سـازمان اجتمـاعي    –) كاال هـاي تجـاري، انـرژي      ( توليدات مادي    - فرهنگ –جمعيت    

)خويشاوندي، مذهب ، آموزش( نهاد هاي اجتماعي -)موقعيت، رده ها و دسته ها



 را در محاوره هاي روزمره فراوان بكار        "رابطه اجتماعي "و  "رابطه انساني "،  "رابطه"ما اصطالحات   
در زبـان هـاي    .  است "خويشاوند" relationدر زبان انگليسي يكي از معاني خاص واژه         . مي بريم 

 بـه حـصر معنـا رابطـه خويـشاوندي،           "عالقه"،"بستگي"،"نسبت"ديگر واژه رابطه و مترادفهايش    
جامعه شناسان واژه رابطه را در معناي عام آن    . خانوادگي، زن و فرزند و مال و ملك معنا مي دهد          

.كه ناظر بر ارتباط ميان اشخاص يا گروه ها است بكار مي برند

 رابطه  در مباحث جامعه شناسي، كوچك ترين واحد منسجم و محسوس مورد  مشاهده،            
يعني رابطه اي كه بين آنها وجود دارد و بعبارت دقيق تر كـنش متقابـل            . فيمابين دو فرد است   
كنش اجتماعي نخست بشكل تاثير متقابل بين دو فرد و به شـكل كـنش        . ناشي از روابط آنهاست   
را مي توان بيـانگر فراينـدي دانـست كـه           كنش متقابل اجتماعي    مفهوم  . متقابل ظاهر مي شود   

كنش هاي متقابل اجتماعي هميـشه      . هسته اصلي زندگي رفتار انسان اجتماعي را تشكيل ميدهد        
چنانچه اين موضوع كه از اصول مبنائي جامعه شناسـي اسـت درك نـشود،               . متوجه ديگران است  

). 1379زنجاني زاده،(هرگز نمي توان رفتار انسانها را بدرستي شناخت 



گفت رابطه دو فرد در كنش متقابل هسته و يـا           ) بايد(از اين رو مي توان      
. پايه اصلي شكل گيري جامعه به حساب مي آيد

روابط اجتماعي اساس جامعه محسوب مي گردد و موجب مي شود تا كنـشگران              
يند با گسترش پيوند هاي خود  كنش هاي خود را در ساختار جامعه تسهيل نما              

. و از اين طريق به اهداف خود دست يابند
ران مـي   همه افراد در جامعه به نوعي در تالش براي برقراري ارتباط بـا بـا ديگـ                

مجموعـه روابـط    . باشند تا مبادالت خود را در زمينه هاي مختلف سرعت دهنـد           
. مي دهدشبكه اجتماعي بين افراد تشكيل 

. شبكه به صورت مجموعه اي از گره هـا و روابـط بـين آنهـا تعريـف مـي گـردد                     
گـره هـا كـه متـشكل از         ) 1: بنابراين در شبكه اجتماعي دو چيز محوريـت دارد        

ـ               ا هـم در    كنشگران فردي، گروه ها، سازمان ها و نظاير اينها كه در قالب شبكه ب
پيوندها يا رابطه ها يا جريان هاي بـين گرههـا را نـشان مـي                ) 2. ارتباط هستند 

.دهد



رابطه فرد و جامعه  

  و Hمـثال آب از دو عنـصر   . در كنش متقابل افراد و جامعه، فرد و جامعه را مطالعه مي كنـيم           
 به حالـت طبيعـي و شـيميايي     H  تشكيل شده است، وقتي به عناصر نگاه مي كنيم Oيك  

كه اين دو عنصر با يكـديگر       . خطرناك است ولي اكسيژن در طول روز با آن زياد سروكار داريم           
روابط اجتماعي نيز اينگونـه     . آب را تشكيل مي دهند كه آب وضعيت متفاوتي از اجزاء آن دارد            

افراد در كنش اجتماعي و جامعه يك وضعيت و در كـنش متقابـل بـه صـورت                  . است
. انفرادي نيز وضعيتي ديگري دارند

ينكـه  بايستي توجه داشت كه تعداد افراد جامعه مشخص كننده جامعه نيـست يـا ا              
. جامعه جمع ساده افراد نيست



تعريف جامعه      

ماهيت جامعه     

رابطه فرد و جامعه         

 جامعه   -2



 تعريف جامعه      
ون مشترك زيست   در اصطالح جامعه شناسي بمعني وضع و حالت انسان هايي است كه تحت قان             

 بوده و بـه معنـي دوسـت، رفيـق، متحـد و              Societyجامعه در زبان انگليسي معادل        . مي كنند 
 هـاي   جامعه معموال به گروهي از افراد اطالق مي شود كه بمنظور تامين نياز            . همراه است 

 برقـرار مـي   مادي و معنوي خود جمع مي شوند و روابط و مناسبات اجتماعي ميان آنها     
.شود

ـ                د كـه بـا همكـاري       ادوارد وسترمارك مردم شناس انگليسي، جامعه را گروهـي از مـردم مـي دان
وجود روابط انساني در جامعه بوسيله گروه زيـادي از جامعـه شناسـان              . يكديگر زندگي مي كنند   

بـه  . در حقيقت همان روابط، موجب انسجام و پايداري و استقرار جامعه اسـت            . تاكيد داشته است  
جامعه عبارت است از اجتماع گروههاي كوچك و بزرگ و نسلهاي متعـدد             «،  »مارسل موس «نظر

».در سرزمين معيني زندگي مي كنند"كه معموال
يك عده افرادي تشكيل شده است كـه        جامعه را به طور كلي اينطور تعريف مي كنند كه از            

.  دارندبراي رفع نيازهايشان، با هم روابط اجتماعي



ماهيت جامعه    
ا خواص اجزاء متـشكله اش      جامعه حاصل جمع ساده اي از افراد نيست، بلكه چيزي است كه خواص آن ب              

اص مخـصوص بـه    جامعه از تركيب افراد بوجود مي آيد و معرف واقعيتي ويژه و داراي خـو              . فرق مي كند  
. خود است

بايـد  .  اين شرط الزم شرط كـافي نيـست        البته اگر وجدان هاي فردي نباشند، هيچ چيز جمعي بوجود نمي آيد، ولي            
حيات اجتماعي از همين تركيب و تلفيـق        . وجدان هاي فردي با هم تركيب شده و بنحوي خاص با هم تلفيق گردند             

 اعضاي آن در صورت جدايي با هم فـرق  نتيجه مي شود و بنابراين همين تلفيق مبين آن است كه انديشه و احساس      
. دارد

جامعـه را   جامعه تكثر روابط متقابل افراد انساني است كـه بافـت اساسـي و بنيـاني                 براي جامعه شـناس،     
).1379زنجاني زاده،(تشكيل داده اند و بدان هم هستي و هم زندگي بخشيده اند

ا خواص اجزاء متـشكله اش      جامعه حاصل جمع ساده اي از افراد نيست، بلكه چيزي است كه خواص آن ب              
اص مخـصوص بـه    جامعه از تركيب افراد بوجود مي آيد و معرف واقعيتي ويژه و داراي خـو              . فرق مي كند  
. خود است

بايـد  .  اين شرط الزم شرط كـافي نيـست        البته اگر وجدان هاي فردي نباشند، هيچ چيز جمعي بوجود نمي آيد، ولي            
حيات اجتماعي از همين تركيب و تلفيـق        . وجدان هاي فردي با هم تركيب شده و بنحوي خاص با هم تلفيق گردند             

 اعضاي آن در صورت جدايي با هم فـرق  نتيجه مي شود و بنابراين همين تلفيق مبين آن است كه انديشه و احساس      
. دارد

جامعـه را   جامعه تكثر روابط متقابل افراد انساني است كـه بافـت اساسـي و بنيـاني                 براي جامعه شـناس،     
).1379زنجاني زاده،(تشكيل داده اند و بدان هم هستي و هم زندگي بخشيده اند



جامعه شناسي چيست؟        

فيلسوف فرانسوي نيمه اول قـرن      )م1798-1857(،»اگوست كنت «واژه جامعه شناسي از ابداعات    
. نوزدهم است

ريـف معـين    اكثر جامعه شناسان به دليـل پيچيـدگي موضـوع جامعـه شناسـي از طـرح يـك تع                   
جامعه شناسي به طور كلي ، مطالعه علمي رفتار معنادار و نظام منـد              . خودداري كرده انـد   

يا به عبارت ديگر مطالعه زندگي اجتماعي انسان هـا          . شخص انسان با هم نوعانش است     
.  و كنش متقابل ميان آنها است

ي در جوامـع    جامعه شناسي در ديدگاه كلي، توسعه، ساختار، تعامل و فعاليت هاي جمع           
).1921-1972  -وبر(را مطالعه مي كند 



جامعه شناسي به عنوان يك علم 
: تقسيم بندي علوم-

:معموال از نظر موضوع، علوم بشري را به سه گروه عمده تقسيم مي كنند
.مانند فيزيك و زمين شناسي كه با مواد بي جان سروكار دارد :  علوم مادي-1
.مثل زيست شناسي كه با موجودات سروكار دارد :  علوم حياتي-2
مانند جامعه شناسي و مردم شناسي كه خاص انسان و پديده هاي وابـسته              :  علوم اجتماعي  -3

جامعه شناسي به عنوان يك علـم، در مقايـسه بـا بيـشتر رشـته       . به زندگي اجتماعي انسان است    
نخست بايد دانست كه    : اين امر دو دليل اساسي دارد     . هاي علوم طبيعي دقت علمي كمتري دارد      

است دوم آنكه وقتي با     روش هاي علمي در مطالعه رفتارهاي اجتماعي به تازگي بكار گرفته شده             
كمتر در مطالعه فيزيك و     موضوعات انساني سروكار داريم با مسائل فراواني روبه رو مي شويم كه             

افراد رفتاهاي خود را پيوسته تغيير مي دهند و همـين امـر            . يا زمين شناسي حـضور دارد     
هنـد ايـن    ممكن است روابط آنان را با يكديگر و نيز با دانـش پژوهـاني كـه مـي خوا                  

. رفتارهاي را مطالعه كنند دچار تغيير كند



تقسيم بندي جامعه شناسي
سيمات متعـددي   جامعه شناسي از لحاظ روش، هدف، قلمرو و موضـوع مـورد مطالعـه داراي تقـ                

فرانسوي پايه گذار ايـن     )) اگوست كنت ((نخستين تقسيم بندي جامعه شناسي كه بوسيله        . است
. علم بعمل آمد 

جامعه را در حال سكون و ثبات در زمان محدود و مكان معينـي مـورد                :   جامعه شناسي ايستا  
جامعه شناسي ايستا از يك سو ساخت اجتماعي جامعـه را در يـك لحظـه                . بررسي قرار مي دهد   

ري كـه جامعـه را      معين بررسي مي كند و از سوي ديگر به به تجزيه و تحليـل عنـصر يـا عناصـ                   
بنابراين منظور از ايستا شناسي اجتماعي آن است كـه هـر يـك از               . تشكيل مي دهد مي پردازد      

آداب و رسوم ، خانواده، دين ، اقتصاد ، اخالق ، صـنعت             : امور و پديده هاي اجتماعي چون       
 بـدون اينكـه بـه       و فرهنگ در يك لحظه زماني و در مكان معين مورد مطالعه قرار دهيم،             

.اصل و منشا و سير تحول تاريخي آن توجه شود



جامعه شناسي پويا ، حركـت ، تحـول و دگرگـوني هـاي     :  جامعه شناسي پويا يا حركتي     - 
ر مي دهد و يكي از جالب       اجتماعي و علل و نتايج و آثار آنها را در طول زمان مورد مطالعه قرا              

مـثال اگـر سـير تحـول تـاريخي          . ترين و مهم ترين مباحث جامعه شناسي شناخته مي شـود          
د مطالعـه قـرار گيـرد،       خانواده و اشكال ازدواج و عوامل موثر در آن در طول زمان طوالني مور             

.مطالعه ما جامعه شناسي پويا مي باشد

ـ                ه پويـا   مطالعه ايستايي مانند عكس برداري از يك حالت و حادثه است در حـالي ك
.شناسي مانند فيلم برداري در طول زمان است مثل فيلم سينمايي



حدود جامعه شناسي 
 تقسيم مي شـود     جامعه شناسي از لحاظ حدود و وسعت جامعه مورد بررسي به دو بخش اساسي             

:كه عبارتند از 
: جامعه شناسي خرد يا ميكروسوسيولوژي-3-5-1

در اين گونه بررسي خرد نظـام هـاي         . حدود و وسعت جامعه مورد بررسي محدود و كوچك است         
. مورد مطالعه قرار مي گيرد..... و آداب و رسوم و يا يك نهاد اجتماعي اجتماعي همچون 

: جامعه شناسي كالن يا ماكروسوسيولوژي-3-5-2
د هـا اسـت، مـورد       در جامعه شناسي كالن يك نظام اجتماعي كه در حقيقت مجموعه اي از نهـا              

.  و مانند اينهانظام فئودالي يا زمين داري يا نظام سرمايه داري مثال . مطالعه قرار مي گيرد



پديده هاي يا مولفه هاي  اجتماعي          
. تماعي انـد  كنش هاي اجتماعي و پيامد هايي كه به دنبال دارند همان پديده هاي اج             

اعي، تغييـرات   هنجارها و ارزشهاي اجتماعي، جامعه پـذيري و كنتـرل اجتمـاعي، نقـش اجتمـ               

كـنش اجتمـاعي نخـستين      . از جمله ي پديده هاي اجتماعي اند      .... اجتماعي، نهاد اجتماعي و     

پديده هاي اجتماعي ديگر،آثار و پيامدهاي كنش اجتمـاعي انـسان انـد؛             . پديده اجتماعي است  

.  قرار گرفتـه اسـت     مثال هنجار اجتماعي شيوه كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعه           

ت و پـذيرش    ارزش هاي اجتماعي، آن دسته  از ارزشـهايي هـستند كـه مـورد توجـه درخواسـ                  

.همگان بوده و افراد يك  جامعه نسبت به آنها گرايش و تمايل دارند



گروه اجتماعي  

زيرا با بسياري از      . يكي از مباحث مهم و اساسي جامعه شناسي، گروه هاي اجتماعي است              
. اتنگ داردامور و پديده ها و موضوعات مختلف اجتماعي ارتباط بسيار نزديك و تنگ   

 هاي متقابل گروه  اجتماعي واحدي است مركب از دو نفر يا بيشتر كه بين آن ها كنش        
داراي تفاهم مشترك  .  نسبتا پايداري برقرار است كه با نام يا نوع آن مشخص مي گردند    

مي كنند و  هستند و از نظر فكري و عاطفي نيز خود را به يكديگر بسيار نزديك حس         
 با - آرمان مشتركي كه گروه براي رسيدن بدان به وجود آمده         -براي رسيدن به هدف  

. »يكديگر همكاري مي نمايند    



ارزش، هنجار و كنترل اجتماعي  
 صورت رعايت به رفتارهايي كه فرد با عضويت در گروه بايد آنها را انجام دهد و در    

.نكردن آنها با مجازات روبه رو مي شود، الگوي عمل يا هنجار مي گويند   

براي همه يا بيش تر افراد گروه مهم تلقي        امور خاصي با تداوم زندگي گروهي، به تدريج       
ن ها  آن ها از تحقق اين امور احساس خشنودي مي كنند و حاضرند براي تحقق آ       . مي شوند  

توهين به اين امور مهم يا جلوگيري از تحقق آن ها         .  گاهي جان خويش را به خطر اندازند  
به اين امور كه براي گروه اهميت دارد،  . موجب ناراحتي و واكنش افراد گروه مي شود  

.ارزش هاي گروه گفته مي شود      

د و آنان را به پيروي از  كنترل اجتماعي عبارت از وسايلي است كه بر رفتار افراد اثر مي گذارن          
در صورتي كه فردي از هنجارهاي اجتماعي سرپيچي       . هنجارها و ارزش ها وادار مي كنند    

يا جامعه مورد  كند و رفتارش مخالف هنجارها و ارزش هاي اجتماعي باشد، از طرف گروه             
.سرزنش و مجازات قرار مي گيرد   



نقش و پايگاه اجتماعي    
ها كه افراد    به هر يك از اين جايگاه     . گيرند قرار مي هاي مختلفي    جايگاهدر هر گروه، افراد در      
شـود؛ مـثالً    را رعايت كنند، نقش گفته مي    الگوهاي عمل خاصي    ها بايد    با قرار گرفتن در آن    

هـاي   تـرين مـالك    قـديمي . گوينـد  مي» نقش«... باني، دفاع و     فوتبال، به دروازه  ) گروه(در تيم   
سن و جنس و وضعيت اجتمـاعي       تفكيك نقش ميان اعضاي جامعه تقسيم نقش بر اساس          

. فرد است

هـا را بـر حـسب     وقتي نقش. ترين رتبه را دارند ها باالترين رتبه و بعضي پايين    بعضي از نقش  
كننـد،   بنـدي پيـدا مـي      كنيم، جايي كه در ايـن رتبـه        بندي مي  ها از مزايا رتبه    برخورداري آن 

پايگاه اجتماعي ارزشي است كه يك گروه بـراي يـك           . شود ها ناميده مي   آن» پايگاه«
 .نقش اجتماعي قائل است



تحرك اجتماعي      

 پايگاه منظور از تحرك اجتماعي انتقال فرد يا گروه از يك پايگاه اجتماعي به  

تحرك اجتماعي عمودي و تحرك . تحرك اجتماعي دو جنبه دارد. اجتماعي ديگر است

تحرك اجتماعي عمودي عبارت از انتقال فرد از يك پايگاه به پايگاه  . اجتماعي افقي  

 ارتقاء  اجتماعي ناهمانند است، اين نوع تحرك اجتماعي خود به دو شكل صعود يا    

.اجتماعي و تنزل اجتماعي تحقق پيدا مي كند   



نهاد هاي اجتماعي    

سيله آن ها كنترل   نهاد اجتماعي، اصطالحاً به آن دسته از مؤسساتي گفته مي شود كه به و       
ان معيار تفاوت  اجتماعي صورت مي گيرد و داراي ويژگي ها و خصوصياتي هستند كه به عنو          

  .بين نهادها با ديگر تأسيسات اجتماعي در نظر گرفته مي شود       

 در اطراف مجموعه اي متشكل از عقايد و افكار، رفتارها و روابطي كه ميان افراد «
»  . يك موضوع اجتماعي در يك گروه شكل مي گيرد، نهاد ناميده مي  شود  





فرهنگ    
است فرهنگ عبارت از محصوالت و فرآورده هاي مادي و غير مادي انسان هايي    «

»ندكه در جامعه اي با هم زندگي مي كنند و با يكديگر روابط اجتماعي دار

  به مجموعه ي شناخت مشتركي كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل مي گيرد،         

فرهنگ از طريق صفات ارثي از يك نسل به نسل ديگر منتقل   . گفته مي شود   » فرهنگ  «

.  نمي شود بلكه به وسيله ي آموزش، تعليم و تربيت انتقال پيدا مي كند      

بعد منتقل سازد   هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل    

.جهان اجتماعي آن فرو مي ريزد يا دگرگون مي شود     



تغييرات اجتماعي    

ريخ در اصول تغييرات اجتماعي عبارت است از تبديالت و دگرگوني هايي كه در طول تا      

اين تغييرات از هزاران عامل داخلي و خارجي و  .  زندگي جامعه و ملتي روي مي دهد  

.نيروهايي كه زاينده شرايط داخلي يا خارجي گروه است پديد مي آيد       

 طول تاريخ عبارت   به اعتقاد بسياري عوامل گوناگون غالب در رويداد تغييرات اجتماعي در      

مذهبي   محيط طبيعي، رشد تكنولوژي، شرايط جامعه از نظر آگاهي ها، اعتقادات         : بوده اند از

. و غيره



جامعه شناسي و ساير رشته ها          



:جامعه شناسي محيط زيست   

 ظهور پيدا نموده و در اين رشته جامعه شناسي              1978اين رشته در سال       
.  متغيرهاي محيطي را مورد مطالعه قرار مي دهد     

در حقيقت مطالعه تعامالت بين محيط و جامعه هسته تشكيل دهنده       
. جامعه شناسي محيط زيست مي باشد     



 روانشناسي اجتماعي-1
 توجه بوده است،چرا كـه          روابط ميان روانشناسي و جامعه شناسي در اغلب مطالعات جديد مورد          

شايد هيچ پديده ي اجتمـاعي      .  پديده هاي رواني و اجتماعي پيوستگي كاملي با يكديگر دارند         
ه روانـي در حقيقـت      نباشد كه با روانشناسي رابطه اي نداشته باشد و از طرف ديگـر هـر پديـد                

لعـه  روانشناسي اجتماعي رابطه فرد را با جامعه از حيث تاثيرات رواني مطا           . اجتماعي هم هست  
.ميكند

اقتصاد -2
مات در جامعـه كـه بعلـت             در علم اقتصاد جريان  توليد، توزيع، جريان و مصرف كاالهـا و خـد              

و بنابراين موضـوع    كوششهاي انسان در جهت رفع احتياجات مادي بكار افتاده بررسي مي شود             
به هنگاميكه مشكالت اجتماعي و رابطه ان را        . آن يكي از جنبه هاي مهم حيات اجتماعي است        

 شناسي سرو كار پيدا با توسعه اقتصادي و اجتماعي از جهت رشد ملي مطالعه ميكنيم با جامعه          
كنش هاي انسان در زمينه هاي توليـد، توزيـع، مبادلـه و             دركل اقتصاد علم به     . ميكنيم

.اين كنش ها، نظام اقتصادي را پديد مي آورند. مصرف است



علم سياست -3
ــي،روابط سياســي م        ــاي سياس ــازمان ه ــي در س ــه علم ــم سياســت مطالع ــور از عل ــان منظ ي

و گروههـــاي   اجتماعات،گروههـــاي سياسي،كـــشمكش ها،رقابـــت ها،گروههـــاي ذي نفـــوذ
 سياسـت علـم اداره جامعـه يـا علـم بـه              .است...سياسي،روابط قواي مملكتي و مبارزات حزبي و      

. پديده قدرت و حكومت است كه يكي از خرده نظام هاي اجتماعي است

جمعيت شناسي -4
پراكنــدگي كــار ايــن رشــته مطالعــه علمــي در پديــدهاي جمعيتــي مثــل والدت،ازدواج،مرگ،     

جمعيت  .بودجمعيت،ساختمان جمعيت،خصوصيات اقتصادي و اجتماعي آن و مهاجرت خواهد          
علت جويي پديده ها و شناخت عوامل موثر و نحوه          . شناسي به مفهوم كنوني بيشتر تمايل دارد      

. تركيب انها را به جامعه شناسي واگذار ميكند



)انسان شناسي( مردم شناسي -5
شـناخت  به عبـارت ديگـر      . مردم شناسي علم زندگي اجتماعي انسان در مراحل ابتدايي است             

بقايا و آثـار    علمي رشد و تكامل زيستي و اجتماعي انسان از راه مطالعه و تحقيق در               
كار مردم شناسي   . انسان نخستين و زندگي جوامع ابتدايي مردم شناسي گفته مي شود          
وش عمقـي اسـت و   مطالعه در زندگي اجتماعي انسان در جامعه يا امـر محـدود و معينـي بـا ر      
 عمقـي باشـد مـورد       بيشتر علل نهفته رفتاري و انگيزه ها در گروه كوچكي كه قابـل شناسـايي              

.مردم شناسي به دو شعبه بزرگ تقسسيم ميشود. توجه قرار ميدهد
كه با جنبه هاي بيولوژيكي انسان و اختالفات بدني انواع انسان سرو            :  مردم شناسي طبيعي   -    الف

.كار دارد و شرايط خاص نژادي را در بر ميگيرد
كه بيشتر به مقايسه تحليلي شـرايط خـاص         :  مردم شناسي فرهنگي و اجتماعي     -ب     

در اين رشته مي توان در صور اوليه فرهنگها         . زندگي و تمدني اقوام مختلف ميپردازد     
. تحقيق نمود

مطالعه ايالت و عشاير ، مطالعه يك دهكـده و يـا يـك              :      مطالعات مردم شناسي مانند   
...روستا و



تفاوت مردم شناسي با جامعه شناسي
    
ه جامعه شناسـي مـسائل و پديـده هـاي           مردم شناسي، مسائل و پديده هاي فرهنگي  را مطالعه ميكند، در حالي ك             -1

.اجتماعي را بررسي مي نمايد
.جتماعي توجه داردجامعه شناسي به جنبه هاي كمي و مردم شناسي به جنبه هاي كيفي حيات ا-2
 كه در سطحي وسيع ودر زمانهاي گوناگون انجام         "پنهانگر"در زمينه مطالعات خود از روش       "جامعه شناسي معموال  -3

 يعنـي مطالعـه اي عميـق و همـه           "ژرفانگر" يا   "ژرفايي"در حالي كه مردم شناسي از روش        .مي پذيرد استفاده ميكند   
 طـوالني   "و در زماني نـسبتا    ...بيله و طايفه و   جانبه كه در جامعه اي كوچك و محدود مانند خانواده،يك روستا،يا يك ق            

.صورت ميگرد را مورد استفاده قرار ميدهد
در بسياري مـوارد از يافتـه هـاي مـردم           مي توان گفت جامعه شناسي به مسائل پيچيده جوامع معاصر توجه دارد و              -4

ردازد واز طريـق  بررسـي و        اما مردم شناسي به مطالعه اقوام ابتدايي يا جوامع ماقبل تاريخ مـي پـ              .شناسي بهره ميگرد  
ي امروز در صدد شناخت دگرگونيهاي زيـستي و         مقايسه فرهنگ و آثار باقي مانده زندگي انسانهاي ابتدايي و جامعه ها           

.اجتماعي انسان بر ميايد
العـات و نظـرات خـود را تـا انـدازه اي             جامعه شناسي،علمي است كه با استفاده از روش قياس مي تواند نتيجـه مط             -5

در حالي كه روش مردم شناسـي اسـتقرايي   .ن تعميم همواره قطعي نيست   آ؛هرچند كه    درباره جوامع ديگر تعميم دهد    
. هاي ديگر تعميم داده امع وگرواست و مطالعه اي را كه در يك جامعه انجام ميدهد نيميتوان درباره جو



 تاريخ-6
 . طور كلي هـست    هدف تاريخ،شناسايي زندگي اجتماعي بر اساس مشخصات زماني  و مكاني به               

ه را بررسـي    تاريخ در ارتباط با جامعه شناسي و مـردم شناسـي مشخـصات اجتماعـات گذشـت                
تاريخ علمي است كه پديـده      . ميكند وبه اعتباري ميتوان ان را در رديف علوم اجتماعي قرار داد           

. هاي اجتماعي را به لحاظ زماني بررسي مي كند

 جغرافيايي انساني -7
ايي و انـسان در     جغرافياي انساني علم به اسـكان جمعيـت و تـاثيرات متقابـل عوامـل جغرافيـ                     

 اقلـيم   در جغرافياي انساني از اين بحث ميكنند كه انسان چه رابطـه اي بـا نـوع                 .يكديگر است 
ژي اجتماعي با   ومورفولدارد،اشكال مختلف اجتماع با ساخت جغرافيايي چه ارتباطي دارد،رابطه          

وامـل جغرافيـايي    پديده هاي جغرافيايي چگونه است و حركات جمعيت چه نوع رابطه اي بـا ع              
.دارد



 اكولوژي انساني    -8
مـسائل  .  ط انهـا مـي پـردازد      اكولوژي علمي است كه به مطالعه روابط ميان ارگانيسم هاي زنده و محـي                  

محيط نتايجي است كه از تاثيرات عناصر زنـده و غيـر زنـده در               -اصلي در روابط متقابل ميان ارگانيسم     
.منطقه معيني حاصل ميشودو اكوسيستم ناميده ميشود

ارد اكولـوژي را عبـارت از       از اين جهت اكوسيستم مهمترين زمينه در اكولوژي است و در خيلي از مـو                    
اكولوژي انساني مطالعه اكوسيستم ها در حالي اسـت كـه بـر             . مطالعه اكوسيستم ها دانسته اند    

 پديد امده و بيشتر     1920اين علم در    . موجودات انساني تاثير ميگذارند و از آن متاثر ميشوند        
ـ                : تعريـف شـده     . ددرباره روابط بين جغرافيا و جامعه شناسي را مورد مطالعه قـرار مـي ده

”مطالعه اي از شرايط جغرافيايي فرهنگ انساني“
” اكولوژي انساني مرز بين جغرافياي فيزيكي و جامعه شناسي     “ 

”  اكولوژي انساني مرز بين اكولوژي گياهي و جامعه شناسي      “ 
فلسفه -9   

اشند در اثر شرايط اجتماعي به انديشه هاي فلسفه در هر درجه از اعتبار و اهميت و در هر مسيري كه ب     
ع موجود و يا پـيش بينـي وضـع    وجود آمده اند به ويژه ان كه فلسفه اجتماعي اعم از تفكر پيرامون وض    

.در ميان پديده ها ميباشددنيا در اينده متكي به محيط اجتماعي و انديشه پيرامون روابط موجود 



حقوق -10
 روابط اجتمـاعي    كار حقوق بررسي قواعد ومقرراتي است كه صورت مدون و رسمي داشته و بر                  

از سـوي   .اين رشته مسايل مربوط به وضع و اجراي قوانين را مطالعـه ميكنـد              .حكومت ميكنند 
مينمايد و طبيعـي    ديگر جامعه شناس پديده هاي حقوقي را بعنوان يك نهاد اجتماعي بررسي             

سابقه قبلي كه باشد داراي      است كه وضع قوانين و مقررات در جامعه متكي به هر نوع مالك يا             
مان جامعـه خواهـد     ثار بعدي در جهت جريانهاي اجتماعي و روابط افراد در قالب ساخت وساز            آ

 .بود
اخالق -11
 صـدد وضـع قـوانين       اخالق نيز از رشته هايي است كه به خير و صالح عمومي توجـه دارد و در                    

.براي رفتار انسان در جامعه است
 باستان شناسي-12

اياي انساني جست وجـو مـي       واقعيت هاي انساني و اجتماعي را از گذشته دورتر، بر اساس آثار و بق             
.كند


