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ـــرد   ــان و خـ ـــد جـ ــام خداونـ ـــه نـ   بـ
ــذرد   ــشه برنگـ ــر انديـ ــن برتـ ــز ايـ   كـ

  

   كتابگشايش
  

سـاله   حاصل پژوهش، كنكاش، تدريس و مطالعة چندين      ،  شناسي  هاي جامعه   نظريهكتاب  
اگرچه آغاز مطالعـات نگارنـده بـه سـالهاي          . شناسي و آثار مختلف است      در متون جامعه  

 به صورت حاضر و خاصه تـصميم بـه          طالب م گردد، تنظيم   قبل از انقالب اسالمي باز مي     
در رشـتة   » شناسـي   هاي جامعـه    نظريه«انتشار، در چند سال اخير اتخاذ شد؛ زيرا كه درس           

هـاي كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و           علوم اجتماعي و گرايشهاي مختلف آن در دوره       
برخي فصلها و بخشها، ضمن تدريس در دانشگاه، در         . دكتري دانشگاهي عموميت يافت   

نيز مطرح شد و مورد نقد و بررسـي همكـاران و محققـان              » حوزه و دانشگاه  «سمينارهاي  
  .شود بار منتشر مي ليكن بخش عمدة اين اثر، براي نخستين. ارجمند قرار گرفت

در سـه فـصل نخـست، تعـاريف و          :  فصل تـشكيل شـده اسـت       دوازدهكتاب از   
گرايي و تطورگرايي به تفصيل       شناسي، مانند مثبت    هاي زيربنايي جامعه    مفاهيم و نظريه  

و  گرايي   ساخت اي همچون    شده  هاي شناخته   آمده است؛ از فصل چهارم به بعد، نظريه       
ديگـر ديـدگاهها و   كاركردگرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته، و در چهار فـصل          

ــد   ــدي، مانن ــشهاي جدي ــادي «گراي ــل نم ــنش متقاب ــي«، »ك ــه«، »پديدارشناس و » مبادل
  .تشريح شده است» ميشناسي مرد روش«

در بخـش اول مفـاهيم،      : هر فصل كتاب به چند بخش عمـده تقـسيم شـده اسـت             
نـام  ه   ب نظران  صاحب ءها و اصول هر مكتب، و در بخشهاي ديگر معرفي آثار و آرا              نظريه

» يادداشـتها «،  »پرسشها«،  »مفاهيم كليدي «در پايان هر فصل،     . آن مكتب مطرح شده است    
طرح مذكور تقريباً در تمامي فـصلها رعايـت         . ارائه شده است  » ذخĤفهرست منابع و م   «و  

اميـدوارم كـه    . شده است، به اين اميد كه درك مطالـب و فراگيـري آن را تـسهيل كنـد                 
 نقايص و كمبودهـا را بـه ديـدة اغمـاض بنگرنـد و در صـورت تمايـل بـه                      نظران  صاحب

   .، جبران گرددمجلدات ديگري كه در دست تهيه است نگارنده متذكر شوند تا در
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 دكتـر احمـد     يـان دانـم كـه از اسـتادان و همكـاران ارجمنـد آقا              در اينجا الزم مي   
باقر ساروخاني كه كتاب را يك بـار مطالعـه كـرده و نكـات مفيـدي را                  احمدي و دكتر    

 و  كتـاب زاده ويراسـتار محتـرم        غالمحـسين غالمحـسين   دكتـر   اند و از آقاي       متذكر شده 
ويـژه   اي مؤثرشـان و از ديگـر همكـاران و بـه           يهـ ر همكار خـاط ه  آقاي يوسـف ابـاذري بـ      

  .اري كنمزاند، سپاسگ دانشجوياني كه به طور مستقيم و غيرمستقيم مرا ياري كرده
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